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6 Voorjaar 1997: de stagnatie in 
de uitvoering van de plannen 

6.1 	Inleiding 

In de onderhavige periode leek het er aanvankelijk op dat de onderzoeken ein-
delijk van start konden gaan. In het bijzonder omdat het college van procu-
reurs-generaal zich vierkant achter de voorstellen van de beide teams schaarde. 
Al vlug bleek echter opnieuw dat de problemen nog lang niet van de baan wa-
ren. Enerzijds stagneerde de daadwerkelijke aanpak van de onderzoeken als 
gevolg van vragen omtrent de bruikbaarheid van vooral het archief van het Fort-
team voor strafrechtelijk onderzoek. Anderzijds speelden bij vlagen wederom de 
problemen in de verhouding tussen de beide teams in alle hevigheid op. Veel 
van het onderzoek dat feitelijk gebeurde had - achteraf gezien - dan ook nog 
steeds een voorbereidend karakter, in de zin dat de activiteiten het vertrekpunt 
vormden van het onderzoek dat in juni 1997 door het LRT daadwerkelijk werd 
aangepakt. Voor het team van spoor 2 liep deze periode heel anders af: om een 
samenstel van redenen besliste het college van procureurs-generaal dat het 
moest worden opgeheven ... Maar hier stond de doorbraak van de sporen 3 en 4 
tegenover: de Amsterdams-Haarlemse samenwerking bij het onderzoek naar de 
(berichten over de) bedreiging van een officier van justitie. De Randstedelijke 
justitie zag ook in dit onderzoek een kans om alsnog greep te krijgen op het 
onderzoek naar de IRT-affaire. 

6.2 	Het fiat van het college van procureurs-generaal voor de 
onderzoeksvoorstellen 

In de vergadering van het college op 2 april 1997 kondigde Gonsalves aan dat er 
op termijn van enkele weken een voortgangsrapportage van het "post-Fort-team 
2" aan het college zou worden aangeboden waarin ook een voorstel voor een 
vervolgonderzoek was opgenomen. 276  Blijkens de brieven die Holthuis op 8 res-
pectievelijk 9 april 1997 aan Docters van Leeuwen en Gonsalves stuurde met 
het oog op de vergadering van het college op 15 april 1997 - en blijkens de no-
tulen van deze vergadering - ging het echter om meer. Het college beschikte op 
deze datum zowel over de rapportage van spoor 1 als over die van spoor 2, over 
een ontwerpbegroting en over een paar belangrijke brieven. 

276 Notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 2 april 
1997 (C9). 

179 



In zijn aanbiedingsbrief van 8 april 1997 aan Docters van Leeuwen vol-
stond Holthuis niet met een opsomming van de bijgevoegde stukken. 277  Hij vatte 
het voorstel van het LRT voor het nadere onderzoek hierin ook samen en onder-
schreef dit voorstel kennelijk helemaal, inclusief het besluit dat in eerste in-
stantie een opsporingsonderzoek moest worden opgestart tegen J. en Van V. 
Tegen hen waren de meeste feiten en omstandigheden aanwezig die konden 
leiden tot een redelijk vermoedelijk van schuld aan een of meer strafbare feiten. 
Aan het einde van zijn brief stipte hij bovendien een vijftal kwesties aan die - na 
accordering van het voorstel door het college - zouden moeten worden geregeld: 
— de continuering van het uiterst terughoudende mediabeleid; 
— de beschikbaarstelling van de benodigde financiele middelen conform de 

bijgevoegde begroting; 
— de instemming van de directeur rijksrecherche met een samenwerkingsver-

band "waar het te vervolgen ambtenaren betreft"; 
— de bevoegdheid van de leden van de beide onderzoeksteams om kennis te 

nemen van het dossier van de Commissie-Van Traa omdat dit kon leiden 
tot verduidelijking van de feiten die zijn opgenomen in het Fort-dossier; 

— en de beeindiging van de rubricering "stg.-geheim" van het Fort-dossier. 

Wat deze voorwaarden aangaat is het allereerst van belang op te merken dat de 
bedoelde begroting alleen betrekking had op het onderzoek van spoor 1. Hieruit 
mag echter niet worden afgeleid dat op dat moment al werd gedacht aan de 
opheffing van het team dat het andere spoor - spoor 2 - onderzocht. Op 17 april 
1997 stuurde Holthuis ook een begroting voor dit team in bij het parket-
generaal en deze begroting was opgemaakt voor de periode maart - december 
1997. 278  Met het oog op de invulling van de twee laatstgenoemde voorwaarden 
schreef Holthuis op dezelfde dag een tweede brief aan Docters van Leeuwen 
waarin hij hem meer en detail over de beide kwesties informeerde en waarbij hij 
concepten voegde van de beoogde verzoekschriften aan respectievelijk de voor-
zitter van de Tweede Kamer en de secretaris-generaal van het ministerie van 
Justitie. 279  Wat de deelname van de rijksrecherche betreft stuurde Fiji op 9 april 
1997 een brief aan Steenhuis waarin hij deze - naar aanleiding van een verzoek 
van Noordhoek en Entken d.d. 3 april 1997 - niet alleen van advies diende om-
trent de deelname van de rijksrecherche aan een opsporingsonderzoek "als fol-
low-up van het voorbereidend onderzoek 060" maar ook omtrent de opheffing 
van de rubricering staatsgeheim. 289  Inzake het laatste punt gaf Pig aan dat hij 
niet ten voile kon overzien welke consequenties de opheffing van die rubricering 

277  Brief H. Holthuis ad. 8 april 1997 aan A. Docters van Leeuwen (C3). In de brief van 

H. Holthuis d.d. 9 april 1997 aan R. Gonsalves - in hetzelfde archief - wordt van de-
ze kwesties geen melding gemaakt. 

272  Brief H. Holthuis d.d. 17 april 1997 (C9). Opmerkelijk is wel dat Holthuis in deze 
brief opmerkte dat hij graag zag dat de begrotingen van de beide teams gescheiden 
werden gehouden "tot de definitieve positionering van beide onderzoeken duidelijk 

279  Brief H. Holthuis d.d. 8 april 1997 aan A. Docters van Leeuwen (C3). 
222  Brief D. Pig d.d. 9 april 1997 aan D. Steenhuis (C3). 
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in juridisch opzicht allemaal zou hebben maar hij neigde niettemin toch naar 
het standpunt dat Noordhoek c.s. onder stringente voorwaarden - onder meer 
dat het gebruik van de informatie de levens van burgers en politiepersoneel niet 
in gevaar mocht brengen en dat naar derden toe de bron van de informatie in 
beginsel niet mocht worden genoemd - gebruik zouden moeten kunnen maken 
van de informatie in het Fort-archief. Wat het tweede punt betreft vond hij deel-
name van de rijksrecherche - omwille van haar kennis van het Fort-dossier en 
omwille van de hieraan verbonden corrumptieve aspecten - gewenst. Hij wilde 
dan ook graag twee rijksrechercheurs ter beschikking stellen, maar wel onder 
bepaalde voorwaarden Een van de voorwaarden was dat dezen de mogelijk-
heid behielden om zich via de eigen rijksrecherchelijn te wenden tot het college 
van procureurs-generaal, dat zij in formele zin niet zouden worden aangestuurd 
door de LRT-leiding maar - praktisch gesproken - wel uitvoerende recherche-
werkzaamheden zouden verrichten en ook optimaal zouden samenwerken bin-
nen het betrokken team. Verder moesten zij in de gelegenheid worden gesteld 
aanwezig te zijn bij de bespreking van de teamleiding met het openbaar ministe-
rie en hierbij hun mening te kunnen geven. Ook de inlichtingendienst van de 
rijksrecherche tenslotte zou het onderzoek op informatieve wijze ondersteunen. 
De notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal op 15 
april 1997 - die ook werd bijgewoond door Holthuis, Noordhoek, en Entken - 
hebben vooral betrekking op het overleg inzake de voortzetting van het 060- 
onderzoek. Belangrijk is eerst en vooral dat het college blijkens deze notulen 
akkoord ging met het aangegeven projectvoorstel en de daaruit voortvloeiende 
organisatorische consequenties. Wat de verzoekschriften aan de Tweede Kamer 
en het departement van Justitie betreft koos het college voor een meer behoed-
zame benadering. Wat het eerstbedoelde verzoekschrift betreft wilde het college 
eerst het advies inwinnen van het departement. Ten aanzien van het laatstbe-
doelde verzoekschrift vond het college dat er nader advies moest worden ge-
vraagd bij de landsadvocaat. Tot slot maakte Holthuis kenbaar dat hij kon leven 
met de positionering van de leden van de rijksrecherche zoals die door Pij1 was 
geclausuleerd. 281  

Dat het college van procureurs-generaal in april 1997 niet alleen achter het 
onderzoek van spoor 1 stond maar toen ook het onderzoek van spoor 2 nog 
steunde blijkt het beste uit de brief die Docters van Leeuwen op 23 april 1997 
stuurde naar alle hoofdofficieren van justitie. 282  In deze brief herinnerde hij aan 
het besluit van het college van procureurs-generaal d.d. 6 februari 1997 om een 
voorbereidend opsporingsonderzoek te laten instellen naar "de bredere achter-
gronden met betrekking tot het criminele handelen dat tijdens het rijksrecher-
che-onderzoek (Fort-team) naar het functioneren van de RCID Kennemerland is 
gebleken". Ook de vraagstelling die aan dit onderzoek ten grondslag lag werd in 
deze brief geciteerd. Hierbij werd het beoogde resultaat uitdrukkelijk vermeld: 
"het vinden van concrete aanknopingspunten die kunnen leiden tot een of meer 
tactische vervolgonderzoeken". Verder gaf hij aan dat tot de activiteiten van het 

281 Conceptnotulen vergadering college van procureurs-generaal d.d. 15 april 1997 (B1). 
282 Brief A. Docters van Leeuwen d.d. 23 april 1997 aan de hoofdofficieren van justitie 

(F1). 
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team onder meer zouden behoren: interviews met deskundigen en betroldcenen, 
verzameling van gegevens uit zowel lopende als afgesloten opsporingsonderzoe-
ken, en raadpleging van CID-registers. Tenslotte verzocht hij de hoofdofficieren 
met klem hun medewerking aan het onderzoeksteam te verlenen en om de ge-
vraagde/ beschikbare informatie te verstrekken. 

TerwijI de raadpleging van de landsadvocaat en het departement van Jus-
titie omtrent de perikelen met de toegang tot respectievelijk het gebruik van de 
betrokken archieven aan de gang was, zaten de beide teams vanzelfsprekend 
niet stil. Toch zal hier eerst worden ingegaan op de uitkomst van dat overleg 
omdat die in belangrijke mate de aard hun onderzoeksactiviteiten heeft bepaald. 

6.3 	De uitkomst van het beraad over het gebruik van de Fort- en PEC- 
archieven 

" Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat het er niet langer om ging om in 
het kader van een bepaalde strafzaak een of meer stukken uit het Fort-archief 
te raadplegen en eventueel te voegen in het dossier, maar om de opheffing van 
de rubricering "staatsgeheim" als zodanig. Met het oog hierop werd door enkele 
leden van het team van spoor 1 op 20 maart 1997 een nota over deze rubrice-
ring geschreven. 283  In deze nota die in overleg met de plaatsvervangend beveili-
gingsambtenaar van het ministerie van Justitie was vervaardigd, werd enerzijds 
de regeling uiteengezet die in de rijksdienst geldt om documenten als staatsge-
heim te kunnen betitelen. Anderzijds werd beschreven welke de relevantie van 
deze regeling was voor het Fort-archief. De conclusie was dat in dit geval de 
secretaris-generaal van het ministerie van Justitie de ambtenaar was die de 
rubricering kon herzien of beeindigen. Aanbevolen werd verder om het advies 
van de directeur van de rijksrecherche in te winnen, zijnde de voormalige regis-
terbeheerder. Met name om te achterhalen welke afspraken er waren gemaakt 
en welke voorwaarden er waren gesteld ten overstaan van de gehoorde perso-
nen. Na beeindiging van de procedure zouden de beschermende bepalingen van 
de Wet op de politieregisters en het daarbij behorende besluit van toepassing 
(kunnen) zijn. Dit advies werd onderschreven in een intern memo van het team, 
zij het met de toevoeging dat het ter vermijding van problemen aangewezen was 
om ook de landsadvocaat te raadplegen omtrent een en ander. 284  In zekere zin 
leek de genoemde conclusie overigens in strijd te zijn met het standpunt dat de 
secretaris-generaal in de eerder geciteerde brief van 18 maart 1997 aan de offi-
cier van justitie Slits in de meineedzaak tegen Van V. en L. verwoordde, name-
lijk dat een beslissing tot derubricering ten behoeve van een strafzaak ook na-
mens hem zou kunnen worden genomen door een lid van het college van procu-
reurs-generaal. Maar dit was volgens de betrokken ambtenaar niet het geval: de 
secretaris-generaal was bevoegd om een dergelijke regeling te treffen. 288  

283  Deze nota is getiteld "Toelichting op het stg.staatsgeheim F-dossier" d.d. 20 maart 

1997 (C4). 
284 Dit memo, dat niet is gedateerd, werd geschreven door een lid van het team (C3). 

285  Dit laatste is ontleend aan een niet gedateerd memo tussen leden van het team 

betreffende de rubricering van het Fort-dossier (C4). 
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Nadat het college van procureurs-generaal op 15 april 1997 akkoord was 
gegaan met de onderzoeksvoorstellen schreef Noordhoek - mede op verzoek van 
Docters van Leeuwen - een brief aan de landsadvocaat waarin om opheldering 
werd gevraagd over twee kwesties: ten eerste de mogelijkheden van de Wet en 
het Besluit politieregisters om gegevens af te schermen en ten tweede over de 
strafprocesrechtelijke gevolgen van het gebruik van verklaringen die onder 
voorwaarden zijn afgelegd. 286  Tezelfdertijd werd door een lid van het team nage-
gaan door wie in het Fort-onderzoek welke voorwaarden waren gesteld respec-
tievelijk welke voorbehouden waren gemaakt voor het gebruik van verklaringen 
en/of rapporten en/of gegevens. Het bleek te gaan om zo'n dertig verklarin-
gen/gegevens en een tiental documenten. 287  Het belang van dit overleg werd 
enkele dagen later overigens aangescherpt door vragen van de Kamerleden 
Koekkoek en Hillen d.d. 2 mei 1997 naar aanleiding van een bericht in het 
Haarlems Dagblad van 29 april 1997 dat de minister van Justitie de Kamer in 
oktober 1996 verkeerd zou hebben voorgelicht over het staatsgeheim karakter 
van de documenten waarop het deel van het Fort-rapport over de CID van de 
Haarlemse politie was gebaseerd: een deel van deze documenten droeg volgens 
de betrokken journalisten namelijk al lang niet meer het stempel staatsge-
heim.288 In het bijzonder vroegen zij of het staatsgeheim ten aanzien van de 
betrokken documenten geheel of gedeeltelijk was opgeheven en, zo ja, door wie, 
voor welk doel, via welke procedure en voor hoe lang, en waarom de minister dit 
desgevallend niet had meegenomen in haar antwoord op de eerdere vragen uit 
oktober 1996?289  

In brieven d.d. 14 en 15 mei 1997 bracht de lan.dsadvocaat - in concept - 
advies uit over de gestelde vragen. Wat de beschermende werking van de Wet en 
het Besluit politieregisters betreft was zijn oordeel in de brief van 14 mei dat 
deze wetgeving ook van toepassing is op registers waarin informatie is opgeno-
men die het stempel van staatsgeheim draagt en dat verzoeken om inzage in 
deze informatie dus steeds moeten worden bezien in het licht van de toepasse-
lijke bepalingen. Handhaving van de rubricering "stg.-geheim" bood in de ogen 
van de landsadvocaat dus geen extra bescherming en in die zin was er dan ook 
geen bezwaar tegen de beeindiging ervan. 290  Met betrekking tot de andere kwes-
tie - de strafprocessuele consequenties van toezeggingen - concludeerde de 

286 Brief E. Noordhoek d.d. 18 april 1997 aan de landsadvocaat (C4). 
287 Zie de rapporten dienaangaande d.d. 18 april en 23 april 1997 aan E. Noordhoek 

(C4). 
288 De kop boven het stuk in de betrokken aflevering van het Haarlems Dagblad luidde: 

"Sorgdrager lichtte Kamer foutief in over IRT" (C4). 
289 Tweede Kamer, 1996-1997, Aanhangsel Handelingen, nr. 184. De eerdere reeks 

vragen was gesteld op 11 september 1996. Op 30 juni stelde A. Koekkoek overigens 
nog ettelijke nadere vragen over het staatsgeheim. In een brief van 2 mei 1997 vroeg 
ook een advocaat het ministerie van Justitie om nadere informatie over de toepas-
sing van de regeling betreffende het staatsgeheim binnen het departement (C4). 

290 Brief landsadvocaat d.d. 14 mei 1997 (C4). 
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landsadvocaat dat zodanige schending reele complicaties voor de bewijsvoering 
kon meebrengen en dat voorzichtigheid was geboden. 291  

Het advies van 14 mei betreffende de beeindiging van de rubricering van 
het Fort-archief als staatsgeheim leidde nog op diezelfde dag tot een brief van 
Holthuis aan Gonsalves waarin hij deze niet alleen een kopie van dit advies deed 
toekomen maar hem ook het concept toestuurde van een verzoek - dat zou 
moeten uitgaan van Docters van Leeuwen - aan de secretaris-generaal van het 
ministerie van Justitie om deze rubricering op te heffen. 292  Het college besliste 
in de vergadering van 28 mei 1997 de secretaris-generaal te verzoeken om 
derubricering van het Fort-archief en zond hem op 11 juni een brief van deze 
strekking. 293  Namens de minister antwoordde de plaatsvervangend secreta-
ris-generaal op 23 september 1997 dat zij zich kon verenigen met het verzoek. 
Wel tekende zij hierbij aan dat zij er vanuit ging dat de informatie onder de wer-
king van de Wet politieregisters werd gebracht. Bovendien zouden de afspraken 
die met de betrokkenen waren gemaakt met betrekking tot de veiligheid van de 
informanten moeten worden gerespecteerd. Verder werd opgemerkt dat de om-
schrijving van het doel van het onderhavige register zou moeten worden beperkt 
tot de opsporing van strafbare feiten die verband hielden met de uitkomsten van 
het Fort-onderzoek. De rubricering "stg.-geheim" van het Fort-dossier zou wor-
den beeindigd "met ingang van dagtekening van dit schrijven", dus op 23 sep-
tember 1997. 294  

Het advies van 15 mei 1997 omtrent het gebruik van verklaringen en stuk-
ken uit het Fort-archief bracht met zich mee dat tussen 16 en 21 mei 1997 de 
(voorbehouden en/of voorwaarden en/of toezeggingen bij) verklaringen van een 
aantal personen die door het Fort-team waren gehoord, door leden van het team 
gedetailleerd werden onderzocht op hun bruikbaarheid in het licht van de crite-
ria die door de landsadvocaat waren geformuleerd. lilt het verslag van de be-
spreking die op 16 mei 1997 plaatsgreep valt op te maken dat op dat moment 
de verklaringen van acht personen leken te kunnen worden "gehaald" (daarom 
nog niet "gebruikt") door diverse leden van het team (bij politiemensen door 

291  Brief landsadvocaat d.d. 15 mei 1997 (C4). In de betreffende map zit ook het defini-
tieve advies d.d. 14 juli 1997. De conclusie is evenwel eensluidend aan die in het 
concept. Uit de brief van 14 juli blijkt dat de landsadvocaat ondertussen al contact 
had gehad met E. Noordhoek betreffende de toepassing van zijn conclusie op de ver-
klaringen in het Fort-archief. In C4 bevindt zich een niet-gedateerde lijst met be-
spreekpunten/vraagpunten voor de landsadvocaat. 

292  Brief H. Holthuis d.d. 14 mei 1997 aan R. Gonsalves (B7).. 
293  Dit blijkt uit de brief van C. Ficq d.d. 13 juni aan de minister van Justitie betreffen-

de de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Koekkoek (F18). 
294  Brief minister van Justitie d.d. 23 september 1997 aan de voorzitter van het college 

van procureurs-generaal (C4). Uit een brief van A. Docters van Leeuwen d.d. 21 ok-
tober 1997 aan de minister van Justitie over de vraag van nog weer een andere 
raadsman omtrent opheffing van het staatsgeheim blijkt overigens dat de minister 
reeds bij de beantwoording d.d. 25 augustus 1997 van de vragen van het Kamerlid 
Koekkoek had aangekondigd dat de rubricering "stg.-geheim" zou worden beeindigd 
(C4). 
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politiemensen, bij de douane en de FIOD door iemand van deze diensten, bij 
CID'ers door iemand van de CID, bij leden van het openbaar ministerie door 
Noordhoek). De verklaringen van twee personen konden onder bepaalde voor-
waarden wellicht worden gebruikt. En de verklaringen van de resterende acht 
personen konden ofwel niet worden gebruikt ofwel moesten opnieuw worden 
bekeken. 295  

Wat tenslotte de toegang tot en het gebruik van het archief van de parle-
mentaire enquetecommissie opsporingsmethoden betreft verzocht Docters van 
Leeuwen op 24 april 1997 aan het presidium van de Tweede Kamer om leden 
van onderzoeksteams inzage te verlenen in het niet openbare deel van haar 
dossiers. Met het oog op de concretisering van een formele positieve reactie vond 
er op 22 mei 1997 overleg plaats tussen Noordhoek en enkele ambtenaren van 
de Kamer. Zij kwamen tot de slotsom dat (gescreende) leden van het team onder 
bepaalde voorwaarden eventueel kennis konden nemen van bepaalde informatie 
mits deze voorlopig alleen als sturingsinformatie werd gebruikt. 296  Op 12 juni 
1997 werd deze afspraak door een van de Kamerambtenaren vastgelegd in een 
brief aan A. Docters van Leeuwen. 297  

6.4 	De onderzoeksactiviteiten van de beide teams 

6.4.1 	Het verdere onderzoek van spoor 1 

Eind april 1997 werd concreet geformuleerd hoe het nadere onderzoek zou 
kunnen worden ingericht. Het uitgangspunt in een document van 28 april dien-
aangaande luidde dat het, gezien het feit dat het nog onduidelijk was "of de 
eerdergenoemde subjecten vandaag de dag nog actief zijn op het wederrechtelij-
ke pad", van groot belang was allereerst de "huidige stand van zaken" met be-
trekking tot de onderscheiden subjecten "goed op het netvlies te krijgen". 298  

Uitgaande van de eerder gemaakte keuzes werd in het verlengde van dit 
uitgangspunt de veronderstelling geopperd dat de kans heel groot was dat J. 
wederrechtelijk actief was "en als zodanig een te realiseren prooi". Het vertrek-
punt hierbij was dat deze, "wanneer hij in de knoei komt, zowel strafrechtelijk 
als financieel middels ontneming, zal willen praten over het IRT-gebeuren". De-
zelfde veronderstelling werd opgeschreven ten aanzien van Van V. Vervolgens 
werd voor deze beide personen - in bijlagen - gedetailleerd uitgewerkt welke 
informatie over hun handel en wandel zou moeten worden verzameld. Bij de 

295  Het betrokken verslag betreffende de bespreking van 16 mei 1997 en de daarbij 
behorende notities bevinden zich in C4. 

296 Het verslag van dit overleg is opgenomen in C4. Blijkens een ander verslag in C4 
werd op 29 mei 1997 ook nog eens telefonisch overlegd gepleegd tussen de betrok-
kenen omtrent het standpunt van het presidium. 

297  Brief d.d. 12 juni 1997 aan de voorzitter van het college van procureurs-generaal 
(F18). 

298 Het betreffende document is getiteld "Gedachten voor de tweede fase contra J., Van 
V. e.a." d.d. 28 april 1997 (C3). 
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andere subjecten werd volstaan met een algemene aanduiding van de te verga-
ren informatie. 

Op grond van een aantal bronnen kan betrekkelijk gemakkelijk worden 
gereconstrueerd welke onderzoeksactiviteiten door leden van het betrokken 
team in het algemeen werden ontplooid om de bedoelde gegevens te verzamelen. 
Het betreft hier met name de mutaties in het journaal, de verslagen van de 
teambesprekingen en die van het overleg van de leiding van de beide teams. 299  
Hieruit blijkt dat de volgende activiteiten centraal hebben gestaan: 
— de vervaardiging van een mediascan betreffende de voornaamste subjecten; 
— en het opmaken van een analyse van de bedrijven rond de verdachte en 

van diens reisbewegingen. 

Verder werd er contact gezocht met diverse diensten om te bezien of zij be-
schikten over informatie die zou passen in het projectplan dat het team voor 
ogen stond. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan overleg met de 
FIOD, de CRI, de BVD en het Prisma-team in Haaglanden. Zij bleken alien be-
reid om te onderzoeken of er zich in hun systemen relevante gegevens bevon-
den. 

Begin juni 1997 werd vastgesteld dater - mede door de problemen met het 
gebruik van de verklaringen die in het Fort-onderzoek waren afgelegd - nog 
onvoldoende grond was om de betreffende subjecten de status van verdachte ex 
artikel 27 Sv. te geven. 399  Maar de situatie werd desondanks bepaald niet als 
hopeloos beschouwd. In afwachting van komende berichten van de CRI, de BVD 
en de CID werd in de betrokken nota aangegeven hoe naar aanleiding van deze 
berichten een proces-verbaal zou kunnen worden opgesteld dat - tezamen met 
gegevens uit andere bronnen - wel zou kunnen dienen als grondslag voor de 
toekenning van deze status. In een nota van de teamleider uit dezelfde tijd werd 
een soortgelijke koers uitgezet. 391  Hierin werd meer concreet voorgesteld om aan 
de hand van open en gesloten bronnen - en zonder gerechtelijk vooronderzoek-
bevoegdheden - een soort van "nulmeting' aangaande de onderhavige subjecten 
te organiseren. Op 26 juni 1997 werd ten aanzien van J. reeds daadwerkelijk 
hiertoe overgegaan. 392  Deze ontwikkeling werd door Snijders overigens met lede 
ogen bekeken. Hij vond haar er vanuit strategisch oogpunt helemaal naast 393 : 

"Het LRT stond op de startbaan, maar is nooit op vlieghoogte geko-
men. Zij, Noordhoek nam daarin het voortouw, redeneerden vanuit de 
gedachte dat het Fort-materiaal besmet was en je alleen met een 
nieuwe zaak iets zou kunnen. Die werkwijze was bepaald niet de op-
dracht van 060." 

299  Het joumaal bevindt zich in F23, de verslagen van de teambesprekingen in F25, en 
die van het overleg tussen de leidingen van de beide teams in F13. 

322  Notitie A. Pol d.d. 10 juni 1997 aan de teamleden 96060 (C3). 
321  Notitie P. Entken d.d. 10 juni 1997 aan W. van Gemert (C3). 
322  Zie het joumaal van P. Entken op de genoemde datum (F24). 
393  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
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De berichten die het onderzoek nieuw leven inbliezen liepen allemaal half juni 
binnen. 304  Zij waren vervat in de volgende stukken: 
1. Op 17 juni 1997 twee rapporten van de CID/LRT over de mogelijke betrok-

kenheid van J. bij een Oostenrijkse sporttotalisator en bij een kledingbe-
drijf; hij zou via deze bedrijven tevens zwart geld witwassen; beide bedrijven 
zouden ook een zaalvoetbalclub sponsoren; verder zou een bekende van J. 
over vergunningen beschikken om een gokhal/amusementshal te openen; 
er zou ook een illegaal gokhuis worden geexploiteerd. 

2. Op 19 juni ontving het team een proces-verbaal van de CRI dat de letterlijke 
tekst bevatte van een ambtsbericht dat op 12 juni 1997 door de BVD was 
opgesteld over wat deze dienst in 1995 uit een doorgaans betrouwbare bron 
had vernomen. Dit bericht - waarbij de BVD zelf aantekende dat men de 
genoemde informatie niet zelf had onderzocht en ook de juistheid ervan niet 
kon beoordelen - behelsde een heel aantal feitelijke mededelingen. 305  Tot de 
voornaamste behoorden: 
- dat (...) in opdracht van iemand anders zou zijn geinfiltreerd in het 

IRT; 
- dat hij onder toezicht en met instemming van het IRT grote aantallen 

drugs op de Nederlandse en buitenlandse markt zou hebben gebracht; 
een aantal leden van het IRT zou hieraan hebben meeverdiend; in dit 
verband was meermaals de naam van L. gevallen; 

- dat hij samen met anderen en op grote schaal allerlei winkels en hore-
cagelegenheden zou hebben opgekocht; 

- dat hij samen met anderen, waaronder L. en Van V., vermogen zou 
hebben belegd in een buitenlandse onderneming; 

- dat hij voor het wegsluizen van drugsgelden gebruik zou hebben ge-
maakt van een Amsterdamse makelaar. 

- en dat de FIOD-man De J. betrokken zou zijn geweest bij alle eerder 
vermelde "criminele" handelingen. 

3. Op 19 juni werd aan de landelijk officier van justitie verzocht de verstrek-
king te bewerkstelligen van de in het MOT-register opgenomen gegevens 
betreffende (...) en het eerdergenoemde bedrijf. Op 26 juni meldde het 
hoofd van het MOT dat een aanzienlijke reeks transacties in relatie tot (...) 
uit de periode februari - juli 1995 was aangetroffen. 

Op 18 juni 1997 werd in het team besproken welke bronnen allemaal kon-
den/moesten worden aangeboord om de gegevens uit de CID-rapporten te con-
troleren en aan te vullen. Deze gedachtenwisseling leverde een indrukwekkende 
lijst van mogelijkheden op. 306  Op 23 juni 1997 werd op grond van deze rappor-
ten en het bericht van de BVD door het team besloten om de verdachte verder te 
"bekijken", evenals L. en Van V., maar De J. voorlopig te laten rusten ondanks 

304 Voor een overzicht van deze gegevens, zie het proces-verbaal d.d. 8 januari 1998 
betreffende de aanvraag van een gerechtelijk vooronderzoek tegen J. (F16). 

305  Proces-verbaal d.d. 19 juni 1997 (F4). 
306 Zie de mutatie in het journaal op 18 juni 1997 (F23). 
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diens vermeende betrokkenheid bij vele zaken. 307  Verder werd tezelfdertijd ken-
nelijk beslist om een subjectrapportage op te stellen inzake de "Taartman". 

Waarom tot dit laatste werd overgegaan vermeldt het journaal niet. 308  Maar 
deze beslissing werd hoogstwaarschijnlijk ingegeven door het feit dat juist op 
dat moment door de Zaanse politie een Belgische man was aangehouden in het 
kader van een onderzoek (Carex geheten) naar handel in verdovende middelen. 
De berichtgeving over diens aanhouding maakte in de media heel wat los, om-
dat de betrokkene direct in verband werd gebracht met de "Sapman" en de 
"Taartman" waarnaar het Fort-team onderzoek had gedaan. Zij bracht de Ka-
merleden Koeldcoek, Vos en Rabbae onmiddellijk tot vragen aan de minister van 
Justitie of de aanhouding erop wees dat de saptrajecten uit de IRT-periode na-
dien waren doorgegaan. Op 22 juli 1997 liet Blok, de waarnemend voorzitter 
van het college van procureurs-generaal, de minister weten dat de uTaartman" 
vooralsnog niet werd aangemerkt als verdachte. Mocht evenwel blijken dat dit 
alsnog zou gebeuren dan zou hij haar dit onmiddellijk laten weten. Hetzelfde 
was het geval indien mocht blijken dat er hoe dan ook sprake was van de voort-
zetting van de saptrajecten waarover het Fort-team had gerapporteerd. Boven-
dien merkte Blok op dat er op het Amsterdamse parket een rechtshulpverzoek 
uit Sri Lanka was binnengekomen om de "Taartman" te horen in verband met 
een mogelijke rol bij de handel in hasj. 309  Uit latere correspondentie tussen het 
college van procureurs-generaal en de minister van Justitie over deze lcwestie 
- bovenal ingegeven door de aanhouding van de "Taartman" in Belgie op 12 
november 1997 - kan worden opgemaakt dat de behandeling van dit rechts-
hulpverzoek was toevertrauwd aan het LRT dat op grond hiervan wilde bezien of 
er aanknopingspunten waren voor een onderzoek in Nederland tegen de 
"Taartman". 310  Zie hierover meer in hoofdstuk 10. 

6.4.2 	Het verdere onderzoek van spoor 2 

Terwij1 het LRT-team zich aldus opmaakte voor het verdere onderzoek in de 
richting van J., L., Van V. en de "Taartman" werd het 26-01-onderzoek op dood 
spoor gerangeerd. In april 1997 zag het er echter niet naar uit dat dit zou ge-
beuren. In het verlengde van de stukken die in maart waren gewisseld tussen 
het team en het college van procureurs-generaal werd begin april een overzicht 
opgesteld van de projecten waarop spoor 2 zich zou richten. 311  Deze keer waren 
het er acht. De belangrijkste waren: 
— het zichtbaar maken van criminele geldstromen die zijn gegenereerd tij-

dens, door middel van of in relatie tot de Deltamethode; 

307  Zie de mutatie in het journaal op 24 juni 1997 (F23). 
3013  Zie de mutaties in het journaal op 26 juni en 1 juli 1997 (F23). 
303  Brief J. Blok d.d. 22 juli 1997 aan de minister van Justitie (C2). 
310  Brief A. Docters van Leeuwen d.d. 20 november 1997 aan de minister van Justitie 

(C2). De Kamervragen werden pas op 19 januari 1998 bij brief van de minister van 

Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer in verband met lopende onderzoe-

ken terughoudend beantwoord (C2). 
311  De desbetreffende nota d.d. 10 april 1997 draagt de titel "KL 26-01: onderzoekspro-

jecten" (C9). 
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— de betrokkenheid van de FIOD bij de Delta-methode; 
- liquidaties in relatie tot de Delta-methode; 
— de rol van VdP.; 
— afspraken tussen autoriteiten en criminelen; 
- faciliterende rol belastingdienst; 
— autoracerij als facilitator ten opzichte van georganiseerde criminaliteit; 
— en de rol van de onroerend goed wereld in dit opzicht. 

Vervolgens werd tot 2 juni 1997 vastgelegd wie aan welke deelonderzoeken zou 
werken. 312  Ook in dit geval bieden in de eerste plaats het journaal en de team-
verslagen een behoorlijk inzicht in de activiteiten die concreet werden onderno-
men.313  

In het algemeen kwamen die erop neer dat er her en der contacten werden 
gelegd met politiemensen die een en ander wisten betreffende de genoemde 
projecten, dat er dossiers respectievelijk gegevensbestanden werden geraad-
pleegd bij recherchediensten en dat er overleg werd gepleegd met de leiding van 
diensten, bijvoorbeeld met die van de FIOD. Overigens liep het leggen van rela-
ties lang niet altijd gemakkelijk. Zo werden vraaggesprekken met Snijders en 
Teeven steeds weer uitgesteld. De rijksrecherche te Amsterdam weigerde een 
tijdlang zelfs met het team te praten en toen het eindelijk tot een onderhoud 
kwam werd dit goeddeels beheerst door een kritische discussie over de zin en de 
aanpak van het onderzoek. 314  

Verder blijkt uit deze bronnen dat de leiding van spoor 2 er aan dacht om 
hele gevoelige CID-informatie in te brengen in het eigen onderzoek. In hoeverre 
deze informatie ook kon worden gedeeld met spoor 1 was een van de vraagpun-
ten waarvoor zo vlug geen oplossing werd gevonden. 

Begin mei tenslotte meldde Holthuis aan Gonsalves dat Snijders met Van 
Brummen en hem had gesproken over een bron die een en ander wist te melden 
dat zowel voor spoor 1 als voor spoor 2 van belang was. Zijn voorstel was om 
deze informant nog eens door twee ervaren CID-rechercheurs - waaronder ie-
mand van de rijksrecherche - te laten bevragen en het resultaat hiervan te laten 
vastleggen. De tijd die met deze actie gemoeid zou zijn schatte Holthuis op een 
week of vier. Daarna zou definitief uitsluitsel kunnen worden gegeven omtrent 
de verdere voortgang van het onderzoek, de beheersmatige ophanging en de 
samenstelling van het team. 315  

312 Vergelijk de nota "KL 2601, Planning tot 2/6/1997" (C9). 
313  De verslagen van de teamvergaderingen bevinden zich in F13 en het journaal in F2. 
314 De correspondentie betreffende de relaties met F. Teeven en de rijksrecherche Am-

sterdam bevindt zich in F18. 
315  Brief H. Holthuis d.d. 6 mei 1997 aan R. Gonsalves (Cl). De informatie die deze 

informant had gegeven werd - ingebed met informatie uit andere bronnen - begin 
mei tot op het laatste moment in kaart gebracht. Zie de betreffende analyse in C9. 
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6.5 	De definitieve breuk in de onderlinge verhoudingen 

De verslagen van het overleg tussen de leidinggevenden van de beide teams in 
de maanden april en mei 1997 hebben voor een belangrijk deel betrekking op 
organisatorische kwesties. In de mate dat zij over inhoudelijke vraagstukken 
gaan geven zij keer op keer blijk van irritaties en ergernissen in de onderlinge 
verhoudingen. 316  Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd aangegeven vormden 
in het bijzonder de contacten met (potentiele) informanten respectievelijk het 
bezit van vertrouwelijke informatie een groot risico voor de werkbaarheid van de 
verhoudingen tussen de beide teams. Tengevolge van dit risico daalde hun 
werkbaarheid in deze periode tot het nulpunt. 

In april ontstond er grote onenigheid over het bezoek dat Snijders, De Wit en 
Schouten hadden gebracht aan een informant in het buitenland. De leiding van 
spoor 1 nam het de leiding van spoor 2 zeer kwalijk dat dit bezoek niet met haar 
was afgestemd. Het verweer dat de informatie was verstrekt in het kader van 
spoor 3 botste op het argument dat het betrokken bezoek desalniettemin het 
bereiken van het doel van het onderzoek kon belemmeren respectievelijk be-
moeilijken. Begin mei reageerde Zwerwer "verbaasd" op deze discussie met het 
argument dat de reis geschiedde onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier 
Haarlem, dat het bezoek niets te maken had met het onderzoek van spoor 1 
respectievelijk dat van spoor 2 en dat Schouten alleen was meegegaan om zijn 
analytische vaardigheden "niet meer en niet minder". 317  Maar ook de laatstge-
noemde kreeg na terugkeer de voile laaga 18 : 

"Na terugkeer werd ik door Noordhoek en Entken op het matje geroe-
pen. Ze waren kwaad dat ze niet op de hoogte waren gebracht van de 
reis. lk heb hen toen duidelijk gemaakt dat dit niets met het LRT-
onderzoek te maken had en dat ik (...) op verzoek van Snijders hen 
niet ingelicht had. Na mijn tweede bezoek in juni 1997 herhaalde zich 
dit conflict, alleen toen wat heftiger." 

Eind mei ontstond er voor een tweede maal veel commotie, deze keer over in-
formatie die was aangeleverd door de liaison van de BVD over De J. Al vlug ont-
stond er grote onenigheid over het gebruik van deze informatie. De teamleidin-
gen verweten elkaar op hoge toon dat dit niet zorgvuldig was gebeurd en dat 
tengevolge hiervan de verstrekkers van de informatie in diskrediet waren ge-
bracht. 319  In een retrospectieve notitie van 3 september 1999 voor het college 

316  Deze verslagen zijn opgenomen in F13. 
317  Nota van S. Zwerwer d.d. 7 mei 1997 gevoegd bij het verslag van de vergadering d.d. 

6 mei 1997 (F13). 
318  Interview P. Schouten d.d. 9 februari 2001. 
318  Zie het verslag van de teamvergadering van KL 2601 d.d. 3 juni 1997 (F13). Over wat 

er precies is voorgevallen lopen de lezingen uiteen. Zie onder meer de interviews van 
P. Schouten en E. Noordhoek. Het had overigens maar een haar gescheeld of de be- 
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van procureurs-generaal over deze zaak schreef Zwerwer dat de betrokken in-
formatie en haar bron noch door de BVD-liaison noch door de leiding van zijn 
team ter sprake waren gebracht op een reguliere vergadering van het LBOM. En 
dat hij deze informatie aan de orde had gesteld in een gesprek met Teeven leek 
hem niet "onbevoegdelijk" omdat de bron van wetenschap uiteindelijk toch de 
CID Amsterdam was en hij er dus van mocht uitgaan dat Teeven bekend was 
met die informatie. 320  

Van Gemert zag dit echter heel anders. In een brief van 18 juni 1997 aan 
Holthuis deed hij ernstig zijn beklag over het optreden van Zwerwer. 321  Alles 
wees er volgens hem op dat Zwerwer, opnieuw op eigen initiatief en zonder rug-
gespraak te houden met Noordhoek dan wel met de teamleiding van 060, niet 
gevalideerde en op dat moment niet exploitabele informatie op twee plaatsen 
buiten het onderzoeksteam had gebracht. Hierdoor was niet alleen ernstige 
schade ontstaan in de relatie met de informatieverstrekker maar was er ook 
sprake van een ernstige schending van het onderzoeksbelang van 060, daar het 
hier informatie betrof die voor het overgrote deel betrekking had op de onder-
zoekssubjecten van 060. Deze informatie diende nog op de daarvoor voorge-
schreven weg officieel in het onderzoek te worden gebracht. Hij constateerde 
verder dat de onderlinge werkverhouding tussen de leden van het openbaar 
ministerie, alsmede met de teamleiding van het 060-onderzoek ernstig was ver-
slechterd en dat de energie verdween in de verkeerde dingen. 
Het eind van het liedje was niet alleen dat spoor 2 haar verbinding met de BVD 
kwijt was maar ook dat de verhouding tussen Zwerwer en Noordhoek volkomen 
stuk was. Godlieb meldde hierover 322 : 

"Zwerwer zei tegen Noordhoek dat hij niets meer zou krijgen en dat er 
van samenwerking geen sprake meer zou zijn, en omgekeerd, maar die 
berichten van de BVD waren voor ons wel belangrijk." 

In het periodiek afstemmingsoverleg tussen Holthuis en de teamleidingen kwa-
men deze problemen natuurlijk aan de orde. In het bijzonder de discussie over 
het gebruik van de informatie die door (...) was verstrekt, liep in de vergadering 
van 21 mei 1997 hoog Op. 323  Zij leidde zelfs tot een algemeen verwijt van spoor 1 
aan het adres van Zwerwer dat relevante informatie niet of niet tijdig werd door-
gegeven; zijn plaatsvervanger sloot zich bij deze kritiek aan. De voorzitter 
trachtte de gemoederen te sussen met de mededeling dat er tegen 23 juni niet 
alleen een rapport over het onderzoek van spoor 2 zou liggen maar ook een rap-
port over (...) "aangezien dat cruciaal is voor de voortgang van het onderzoek KL 
2601". 

trokken BVD'er was ontslagen omdar hij het bericht niet via de afgesproken proce-
dure had ingebracht. 

320 Notitie S. Zwerwer d.d. 3 september 1999 aan college van procureurs-generaal (brief 
overhandigd bij interview). 

321 Brief W. van Gemert d.d. 18 juni 1997 aan H. Holthuis (F18). 
322 Interview A. Godlieb d.d. 1 februari 2001. 
323  Het verslag van dit overleg bevindt zich in F13. 
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6.6 	De opheffing van spoor 2 door het college van procureurs-generaal 

Wat de enigszins raadselachtige uitspraak van Holthuis die zojuist werd geci-
teerd betekende werd in de tweede helft van juni 1997 snel duidelijk: spoor 2 
zou worden opgedoekt. 

Reeds in mei werd in de schoot van het betrokken team gediscussieerd over 
de opzet van de junirapportage. In een nota van 14 mei 1997 zette Godlieb zijn 
eerste gedachten op papier. Afgezien van een opsomming van punten die aan de 
orde moesten komen bevatte deze notitie ook een aanzet voor een vervolgstrate-
gie: overschakelen van een "brede scan" naar versmalling en verdieping; de in-
formatie van (...), juist ook in relatie tot de FIOD, moest hierin een belangrijke 
rol spelen. 324  Later - op 12 juni 1997 - werd er door A. Welschen commentaar 
geleverd op de eerste concepten van de rapportage. Hierbij valt het op dat hij 
nogal wat vraagtekens plaatste bij een aantal onderdelen ervan: pasten zij bij 
het doel van het onderzoek, ging het om meer dan om veronderstellingen, was 
reeds gebleken uit eerdere rapporten, veel vermoedens, waarom die indruk 
steeds sterker werd? 325  De definitieve versie van de rapportage dateert overigens 
van 18 juni 1997. 326  

Dit rapport bestond uit vijf grote delen met een aantal bijlagen. De eerste 
twee delen hadden betrekking op de totstandkoming, de organisatie en de con-
text van het onderzoek. Het derde deel gaf de resultaten weer van fase 1, dit wil 
zeggen de periode november 1996 - februari 1997. In het vierde deel werden de 
resultaten gepresenteerd van de tweede fase - maart 1997 tot en met juni 1997. 
En in het vijfde deel werden de mogelijkheden geschetst voor een vervolg van 
het onderzoek. 

Wat het vierde deel betreft kan worden opgemerkt dat hierin per project 
werd aangegeven waar het om draaide en hoe ver het onderzoek stond respec-
tievelijk aan wie het onderzoek was overgegeven. Uit deze omschrijvingen blijkt 
dat het team aan heel wat (deel)projecten geen prioriteit had toegekend dan wel 
nog slechts een begin met de aanpak enran had gemaakt. Nog geen enkel 
(deel)project was op welke manier dan ook afgerond. Deze bevinding ligt in de 
lijn van het beeld dat oprijst bij lezing van de eerder besproken verslagen van 
vergaderingen en journaals. De conclusies die aan het einde van dit deel van het 
rapport werden geformuleerd waren dan ook allesbehalve verrassend: dat er nog 
geen directe aanwijzingen waren gevonden voor "het bestaan van samenhan-
gende achterliggende structuren die het handelen zoals dat door de rijksrecher-
che werd onderzocht hebben ondersteund." Niettemin meende de auteur dat de 
aanwijzingen voor parallel-importen van hard drugs in de periode 1992-1995 
zich hadden versterkt. Of het feit dat de gevoeligheid van de materie bij veel van 
de (toenmalig) betrokkenen voortvloeide uit angst voor onterechte beschadiging 
of diende om zaken af te dekken was het team niet duidelijk geworden. Duide- 

324  Notitie A. Godlieb ad. 14 mei 1997 (C9). 

323  A. Welschen: "Commentaar op rapportage 12-6-1997 2" concept" d.d. 13 juni 1997 

(Cl). 

326  KL 2601, "Tussenrapportage 18 juni 1997" (B1). Dit rapport werd vervaardigd door 

A. Godlieb. 
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lijk was wel dat in de wereld waarmee het team werd geconfronteerd, "de 
scheidslijnen tussen feit en fictie niet overal en direct duidelijk" te trekken wa-
ren. 

Toch zag de auteur in deel vijf een aantal mogelijkheden voor verder onder-
zoek. Hierbij refereerde hij onder meer aan: de informatie van eerder bedoelde 
informanten, een aantal containertrajecten, het doen en laten van De J. samen 
met dat van VdP., het verhoor van een aantal drugscriminelen, verder onder-
zoek naar XTC-trajecten en naar de beweringen rond afspraken tussen bepaalde 
autoriteiten en een of meer criminelen. Maar hij zei er direct bij dat er wel de 
nodige beperkingen en afbreukrisico's aan de onderscheiden onderzoeken kleef-
den, in het bijzonder het feit dat op een gegeven moment bij proces-verbaal zou 
moeten worden vastgelegd welke activiteiten allemaal waren ondernomen - zoals 
de vertrouwelijke gesprekken met politie- en justitiemensen, de informele ken-
nisneming van stukken en gegevens, en de kennisneming van een aantal ver-
klaringen die niet voor opsporingsdoeleinden beschikbaar waren. Vooral hierom 
stelde Godlieb voor om met het onderzoek een andere richting in te slaan en het 
in feite niet te overziene brede onderzoeksterrein op te splitsen in hanteerbare 
onderdelen, waarbij per onderdeel zou worden bezien welke dienst of organisatie 
een bijdrage kon leveren aan het onderzoek. 

Ten aanzien van zes projecten werd vervolgens aangeduid of het bestaande 
team ze het beste kon doen dan wel dat het beter was om ze over te dragen aan 
een ander team. Concreet werd voorgesteld om er twee over te dragen aan ande-
re diensten/eenheden, om er twee en op termijn wellicht drie te laten bij 
1(126-01, en om van een project de eerste uitkomsten af te wachten. 

Zwerwer stuurde dit rapport samen met een omvangrijke nota d.d. 20 juni 
1997 naar Holthuis. 327  In deze nota maakte hij zogezegd de stand van zaken op 
betreffende "het onderzoeksveld" waarop zich naast de beide sporen nog enkele 
andere informatietrajecten hadden afgespeeld. Zijn opvattingen dienaangaande 
had hij getoetst bij een CID-collega, een medewerker van de CRI en een analist 
van de rijksrecherche (naar men mag aannemen: Snijders, De Wit en Schouten). 
Die kwamen hoofdzakelijk neer op een aantal met al dan niet vermeende feite-
lijkheden doorspekte uiteenzettingen over bepaalde drugstransporten, over de 
groei-informant, over de (mogelijke) betrokkenheid van (leden van) politie en 
FIOD hierbij, over de samenhang tussen uiteenlopende criminele activiteiten, 
over het optreden van bepaalde magistraten, enzovoorts. Aan het slot van zijn 
relaas gaf Zwerwer zijn ideeen ten beste over de status van een team dat het 
vervolgonderzoek zou moeten doen. Hierbij onderstreepte hij ten eerste dat de 
ervaring had geleerd dat een te nauwe verbinding met een anders georienteerd 
team (...) rampzalig kon zijn. Er moet volgens hem worden volstaan met het 
maken van sluitende afspraken aangaande overdracht van relevante, dus ope-
rationeel bruikbare, informatie. 

Ten tweede wees hij erop dat er een team nodig was dat vrijelijk zou kun-
nen kijken in alle systemen, dat de beschikking had over de deskundigheid om 
informatie op te slaan, te veredelen, te analyseren en daaraan beleidsmatige 

327  Nota S. Zwerwer d.d. 20 juni 1997 aan H. Holthuis (81). 
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conclusies te verbinden. In gevallen waarin zulks nodig was zou informatie zo-
danig moeten kunnen worden verwerkt dat de bron onzichtbaar bleef. 

Op 23 juni 1997 maakte Holthuis de beide documenten - het rapport en de 
nota - over aan het college van procureurs-generaal. In zijn begeleidende brief 
schreef hij dat het vervolg wat hem betreft zou neerkomen op het opdelen van 
de resultaten in drie of vier clusters die aan bestaande teams konden worden 
overgedragen. Daarbij was naar zijn mening ook een belangrijke taak weggelegd 
voor de (inlichtingendienst van de) rijksrecherche. 328  

Deze aanbeveling was niet aan dovemansoren gericht. In aanwezigheid van 
Holthuis en Zwerwer besliste het college in zijn vergadering van 25 juni 1997 de 
verkregen informatie volledig over te dragen aan andere teams en diensten'zoals 
het LRT en de HOD. Verder werd staande de vergadering opgemerkt dat het 
"oude IRT-materiaar geselecteerd moest worden op "materiaal dat wel en niet 
besmet is (al dan niet rechtmatig verkregen)". Desalniettemin werd in de notu-
len vastgelegd dat het college van mening was dat er nog steeds geen zicht was 
op de bron van de ellende en dat er iets aan de hand was waar men de vinger 
niet achter kon krijgen. Er zou een orgaan moeten komen dat de informatie 
hierover coOrdineerde. Het college zag hierin een taak weggelegd voor de BVD. 
Het materiaal dat niet strafrechtelijk kon worden overgedragen aan de politic of 
rijksrecherche kon dan worden overgemaakt aan de BVD. 

Docters van Leeuwen verklaart achteraf 329 : 

"Wat medio 1997 duidelijk was: spoor 2 deed zoals gezegd goed z'n 
best, maar men had gewoon de bevoegdheden en de mogelijkheden 
niet om verder te komen. lk heb indertijd ook tegen Harry Borghouts 
gezegd: "er is een actievere inbreng van de BVD nodig, want zo komen 
we er niet, zo blijft het te dun". En als het niet via de BVD kan, dan 
moet er maar een politiele inlichtingendienst komen." 

Borghouts had geen hoge dunk van dit spoor 330 : 

"Ik vond spoor 2 een fiasco; opgericht en opgeheven door het openbaar 
ministerie zelf, het departement is daar buiten gebleven. Gezien de 
onduidelijke doelen vingen zij bot bij CID-registerbeheerders." 

Ficq was eerder opgelucht dat spoor 2 werd opgeheven 331 : 

"In spoor 2 werden vele bellen geblazen en als puntje bij paaltje kwam 
had men toch weinig concreets in handen. Het traject van Zwerwer 
was wazig en genereerde onrust. De beslissing in de zomer van 1997 
om dit traject af te bouwen kon dan ook mijn volledige goedkeuring als 
portefeuillehouder zware criminaliteit wegdragen." 

328  Brief H. Holthuis d.d. 23 juni 1997 aan het college van procureurs-generaal (B1). 

329  Interview A. Docters van Leeuwen d.d. 17 januari 2001. 

330  Interview H. Borghouts d.d. 24 april 2001. 

331  Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 
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Het college verzocht het team verder om het materiaal zo te prepareren tot 
dossiers, dat het in de vorm van concrete opsporingsonderzoeken zou kunnen 
worden overgedragen aan andere eenheden. En tenslotte dankte het college 
Zwerwer voor zijn inzet in de voorbije jaren met de woorden het Nederlandse 
yolk zowel Zwerwer als Pij1 veel dank was verschuldigd. 332  

De dag daarop - op 26 juni 1997 - kwam het team van spoor 2 samen. 
Volgens het verslag werden de leden door Zwerwer beknopt geinformeerd over 
het besluit van het college. Op een belangrijk punt lopen de verslagen betreffen-
de deze vergadering uiteen. Waar in de notulen van het college duidelijk werd 
verwezen naar de BVD als zijnde de meest geschikte instantie om het bedoelde 
onderzoek te doen, staat in het onderhavige verslag dat de beoogde "inlichtin-
gendienst" bij de rijksrecherche diende te worden ondergebracht. Verder werd er 
nog wat nagepraat over de afwikkeling van de eigen activiteiten en over de toe-
komst van die teamleden die hun functie hadden opgegeven om zich bij spoor 2 
te vervoegen... 333  Wat deze verslagen niet zeggen maar wel in de interviews naar 
boven kwam, is de ontgoocheling die zich ondertussen had meester gemaakt 
van de leiding van spoor 2. Zo zei Godlieb334 : 

"We kregen achteraf wel mooie brieven, maar we wisten voor onszelf 
wel beter wat de werkelijke situatie was. Was het uiteindelijk toch niet 
allemaal "window dressing" geweest? De Kamer was gelukkig want er 
was een onderzoek gedaan, maar er was niets gevonden. Wij hadden 
ondertussen echter het gevoel dat we misbruikt waren. In goed ver-
trouwen op Docters van Leeuwen waren we er aan begonnen, maar hij 
kreeg het kennelijk ook niet "gebogen". Sieb Zwerwer voelde zich na 
afloop zwaar teleurgesteld. Ik ben er ook cynisch vandaan gekomen. 
We pakken wel de slimmere boeven, de hasjhandelaren, maar de echte 
grote jongens pakken we niet aan. Daarvoor bestaat kennelijk geen 
meerderheid in dit land. Het was ook allemaal heel genant voor de an-
dere teamleden, die er hun functies, posities of banen voor hadden 
opgegeven." 

In het periodiek overleg tussen de minister van Justitie, de secretaris-generaal 
van het minister van Justitie en Docters van Leeuwen d.d. 30 juni 1997 werd de 
minister van Justitie geinformeerd over hetgeen op de 25e juni was besproken. 
Het college zegde toe met een nader voorstel te komen over de voortzetting van 
het onderzoek. 335  

Tegenover ons vertelde Sorgdrager overigens dat ook zij bepaald niet rouwig 
was om de opheffing van spoor 2336 : 

332  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 25 juni 1997 (C10). 

333  Samenvattend verslag teamvergadering KL 26-01 d.d. 26 juni 1997 (F11). 
334  Interview A. Godlieb d.d. 1 februari 2001. 
335  Zie het verslag "Periodiek overleg minister, SG en Docters van Leeuwen" d.d. 30 juni 

1997 (B1). 
336  Interview W. Sorgdrager d.d. 1 mei 2001. 
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"Docters van Leeuwen was enorm gepreoccupeerd met de vraag: "waar 
komt dat geld vandaan en waar gaat het weer naar toe?" Dat er een 
apart team onder leiding van Zwerwer met die vraag bezig was, wist ik 
wel. Zo nu en dan vielen in dat verband namen van bekende industri-
elen. lk vond die verhalen behoorlijk opgeklopt en ongeloofwaardig. Er 
waren immers in het geheel geen concrete aanwijzingen dat die men-
sen daadwerkelijk in dit soort zaken waren betrokken. Daarom is het 
goed dat men daar tijdig mee is gestopt." 

6.7 	De doorbraak van het derde en vierde spoor 

Halverwege juni 1997 gebeurde er veel. Er kwamen toen de berichten binnen 
die het LRT in staat stelden het onderzoek naar spoor 1 nieuw leven in te bla-
zen. Godlieb schreef op hetzelfde moment het verslag over spoor 2 dat duidelijk 
de aanleiding vormde om zijn team op te heffen. Maar ook de gangmakers van 
spoor 3 - Snijders en De Wit - lieten zich niet onbetuigd. Op 17 juni rondden zij 
- op grond van de gesprekken die zij "in opdracht van de hoofdofficier van justi-
tie" hadden gevoerd met "enkele bronnen" en een aanvullend administratief 
onderzoek - een rapport af over een aantal onderzoeksmogelijkheden. Hierna 
wordt eerst kort ingegaan op dit rapport dat - zoals later zal blijken - het uit-
gangspunt heeft gevormd voor belangrijke nieuwe onderzoeksinitiatieven buiten 
spoor 1 om, met alle gevolgen vandien. Daarna zal aandacht worden geschon-
ken aan een onderzoek dat in het voorjaar van 1997 aan Snijders en Teeven 
werd opgedragen, namelijk dat naar de bedreiging van een officier van justitie. 
Dit onderzoek werd door hen immers aangegrepen om bun visie op de ophelde-
ring van de IRT-affaire kracht bij te zetten. 

6. 7.1 	Een verzameting vertrekpunten voor nader onderzoek 

In het genoemde rapport somden Snijders en De Wit in totaal 26 onderzoeks-
mogelijkheden op. Bij elke suggestie werd kort aangegeven wat het concrete 
voorstel behelsde, welke de reden van het onderzoek was en wat ermee werd 
beoogd.337  Het was dus geen rapport waarin de samenhang tussen al deze deel-
projecten werd uiteengezet, bun informatieve basis werd blootgelegd, de voor-
waarden voor de uitvoering van die onderzoeken werden besproken, de doelein-
den van het onderzoek in bun geheel werden uitgewerkt, de prioriteiten van de 
te onderzoeken kwesties werden bepaald, et cetera. 

Probeert men zelf de rode draad in deze voorstellen te ontwarren dan komt 
men tot de conclusie dat zij bijna allemaal op de een of andere manier te maken 
hadden met de IRT-affaire, concreter: de organisatie van de drugstransporten 
die in de tijd van die affaire op de lijn Colombia-Nederland hadden plaats ge-
vonden en de mogelijke betrokkenheid van criminelen, politiemensen, douaniers 
en leden van de FIOD hierbij. Meer concreet wisselden de onderscheiden voor-
stellen enorm van omvang en inhoud. Bij sommige voorstellen ging het om niet 
meer dan om het horen van iemand of de analyse van bepaalde stukken, bij 

337  J. Snijders en J. de Wit, "Onderzoeksvoorstellen", d.d. 17 juni 1997 (Cl). 
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andere voorstellen werd aangegeven dat zij betrekking hadden op de analyse 
van omvangrijke dossiers of dienden om relatienetwerken in kaart te brengen. 

Voorzover wij hebben kunnen nagaan is er overigens nimmer - in welk 
gremium dan ook - gediscussieerd over de mogelijkheden om al die onderzoeken 
uit te voeren. Het stuk heeft dus kennelijk niet zo'n belangrijke functie vervuld 
in het beleid dat betreffende het post-Fort-onderzoek is gevoerd. Wat niet wil 
zeggen dat het ook door Snijders en De Wit terzijde is gelegd. Enkele weken later 
- op 14 juli 1997 - werd door hen bijvoorbeeld aan Van Brummen het plan 
voorgelegd om de informatie die een bepaalde informant had gegeven onder het 
gezag van het openbaar ministerie te Haarlem door middel van CID-rapporten 
exploitabel te laten maken. 338  Hiertoe zouden gesprekken met enkele personen 
in Zuid-Amerika en West-Europa kunnen dienen. Nader onderzoek naar enkele 
containertrajecten zou ook wenselijk zijn. Tenslotte stelden zij voor om een 
"denktank" te formeren waarbinnen alle relevante en gevoelige informatie in 
onderling verband bekeken zou dienen te worden. 

6.7.2 	Het onderzoek naar de bedreiging van een officier van justitie 

In mei 1997 kwamen er berichten binnen dat er een aanslag op handen was op 
het leven van een officier van justitie. De hoofdofficier van justitie te Alkmaar 
IClopper-Gerritsen nam hierop stappen om een onderzoek te laten instellen naar 
deze dreiging. In samenspraak met de hoofdofficieren van justitie te Haarlem en 
Amsterdam werd besloten de CID-officieren van justitie Teeven en Snijders op-
dracht te geven "een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke oorzaak van 
het ontstaan van het geschetste dreigingsbeeld contra de (...) officier van justitie 
en adviezen te formuleren om de ongewenste situatie zo spoedig mogelijk te 
neutraliseren." 339  Het college van procureurs-generaal en de hoofdofficier van 
justitie van het landelijk parket werden van deze opdracht in kennis gesteld. 

Teeven en Snijders waren er bepaald niet rouwig om dat zij dit onderzoek 
moesten doen. Zij zagen er zonder meer een buitenkans in om de IRT-affaire 
dichter tot een oplossing te brengen. In de woorden van Teeven was het zo 340 : 

"Het is zonder meer waar dat voor ons - net zoals de zaak-Swennen - 
ook de bedreiging van (...) een mogelijkheid was om het onderzoek 
open te breken. Wij dachten, ik bedoel Vrakking en ik, dat we via die 
bedreiging van (...), terecht zouden komen bij de moord op Van der 
Heiden en dat we via die moordzaak in de richting zouden komen van 
(...) en zo verder." 

338  Brief J. Snijders en J. de Wit d.d. 14 juli 1997 aan H. van Brummen (C1). 
339  Zie het "Rapport" van de CID-officieren F. Teeven en J. Snijders d.d. 25 juni 1997 

(D21) 
349  Interview F. Teeven d.d. 7 februari 2001. 
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Maar ook Snijders keek er zo tegen aan 341 : 

198 

"Wij hadden al snel het gevoel dat de bedreiging te maken had met het 
IRT-verleden, in het bijzonder met de XTC-trajecten en de liquidatie 
van Van der Heiden. Bepaalde functionarissen hadden een sleutelpo-
sitie in dat gehee1342 . Zij wilden ook uit alle macht de doos van Pando-
ra dicht houden. (...) De sleutel van het geheel lag volgens Teeven en 
mij dus in het "besmette" IRT-dossier." 

Door Van Brummen werd, na overleg met de procureur-generaal te Amsterdam, 
aan Teeven en Snijders toestemming verleend om kennis te nemen van het zo-
genaamd "besmet verklaarde" IRT-dossier, in beheer bij de leiding van het 
Kernteam Randstad-Midden. 343  

In hun onderzoeksverslag d.d. 25 juni 1997 stelden Teeven en Snijders 
allereerst vast dat in het IRT-dossier enkele relevante stukken c.q. mappen ont-
braken. Een stapel informatierapporten was op 24 september 1994 door een 
medewerker van de RCID Kennemerland aantoonbaar vernietigd. Verder con-
stateerden de rapporteurs dat 90% van de informatierapporten afkomstig was 
van andere CID-en en mede daardoor opnieuw opvraagbaar was. Teeven en 
Snijders zagen niet in waarom deze informatie als besmet moest worden be-
schouwd. Tenslotte concludeerden de twee officieren van justitie dat de aange-
troffen informatie zo divers was, dat de stelling dat personen gevaar liepen die in 
het Delta-dossier een rol hadden gespeeld, onhoudbaar was. Op basis van deze 
conclusies deden Teeven en Snijders een aantal aanbevelingen. De belangrijkste 
daarvan waren: 
— het vrijgeven van het besmet verklaarde 'Delta dossier', omdat de onder-

zochte zaken geen aanknopingspunten opleverden om het dossier buiten 
opsporingsonderzoek te houden; 

— contact te nemen met de bron teneinde te vernemen of er wijziging was 
opgetreden in het dreigingsbeeld ten opzichte van (...); 

— het samenstellen van een onderzoeksteam, groot ongeveer 8-10 personen, 
waarin het voormalige recherchebijstandsteam (RBT)-Alkmaar en de cen-
trale recherche van het regiokorps Arnsterdam/Amstelland waren verte-
genwoordigd, teneinde een hernieuwd onderzoek te doen naar het XTC-
traject en de liquidatie van Van der Heiden op 10 april 1993; deze onder-
zoeken moesten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van officier van 
justitie Teeven; 

— de CID-trajecten in deze zaken dienden te verlopen onder volledige verant-
woordelijkheid van officier van justitie Snijders; 

— de eindverantwoordelijkheid van het onderzoek moest, gezien de nage- 
streefde doelstelling, berusten bij de hoofdofficier van justitie te Alkmaar. 

341 	Interview J. Snijders ad. 12 februari 2001. 
342  J. Snijders noemde in het interview deze functionarissen met naam. 
343  Brief H. van Brummen d.d. 29 mei 1997 (D21). 



De officieren van justitie Teeven en Snijders hoopten met deze nieuwe onder-
zoeksactiviteiten dus niet alleen de dreiging tegen een officier van justitie weg te 
nemen en een aantal verdachten van ernstige misdrijven, zoals de XTC-handel 
en de liquidatie, veroordeeld te krijgen, maar beoogden tevens de geur van ge-
heimzinnigheid te verdrijven rond het tesmette' IRT-dossier en meer duidelijk-
heid te verschaffen over de rol van de betreffende informanten in diverse onder-
zoeken. Tenslotte werd gemikt op aanvullende informatievergaring voor de on-
derzoeken betreffende spoor 1 en spoor 2. 344  

6.8 	Conclusie 

Allereerst is het van belang om hier op te merken dat het college van procu-
reurs-generaal in het begin van deze fase haar fiat gaf aan de onderzoeksplan-
nen van de beide teams. Kennelijk stemde het dus in met de keuzes die door de 
onderzoeksleiders waren voorgesteld. Dit blijkt uit het feit dat het voor spoor 1 
de weg wilde vrijmaken naar een aantal moeilijk toegankelijke bronnen, en voor 
spoor 2 ruim baan wilde maken in justitieel Nederland. Des te opmerkelijker 
natuurlijk is het dat het college enkele maanden later de beslissing nam om 
spoor 2 op te heffen. Een precieze verklaring werd hiervoor niet gegeven maar 
zoveel is wel duidelijk dat het team zelf de opdracht helemaal niet meer zag 
zitten omdat de middelen en mogelijkheden ontbraken en het conflict met het 
LRT-team rond het onderzoek van de IRT-affaire alsmaar scherpere en mani-
festere vormen aannam. Het college zag toen in dat het Zwerwer-team in de 
gegeven omstandigheden nimmer kon slagen in (het algemene deel van) haar 
opdracht en een deel van het IRT-probleem dreigde te worden in plaats van een 
deel van zijn oplossing. De opheffing ervan was met andere woorden een wel-
haast onvermijdelijke en alleen al hierom begrijpelijke beslissing. Maar het was 
ook een pijnlijke beslissing, niet alleen voor de betrokken onderzoekers die het 
terrein volkomen gedesillusioneerd verlieten, maar ook tegen de achtergrond 
van de "blauwdruk" uit augustus 1996 waarin met klem van argumenten was 
afgeraden om een dergelijk team op te richten. De onvoldoende voorbereiding 
van het project wreekte zich hier op een pregnante manier. 

Het is verder duidelijk dat spoor 1 aanzienlijk in zijn bedrijvigheid werd 
geremd door de hypotheken die rustten op het Fortarchief. En die hypotheken 
wogen des te meer omdat het betrokken team zich van meet af aan had voorge-
nomen om zoveel mogelijk in het geheim te opereren. Hierom was het - ironisch 
genoeg - zeker in de lange aanloop van het onderzoek juist erg aangewezen op 
de informatie die zich in dit dossier beyond maar die slechts na veel vijven en 
zessen mondjesmaat kon worden benut. Dat het LRT-team alleen al hierom 
haast niet anders kon dan ook andere bronnen aan te boren spreekt welhaast 
voor zichzelf. In zekere zin nieuw was wel de manier waarop binnen het team de 
te volgen tactiek werd geexpliciteerd. Werd in de "blauwdruk" gesuggereerd dat 
het onderzoek naar de groei-informant zou moeten worden gericht op zijn ge-
dragingen van na 1995, nu werd zonder omhaal uitgesproken dat zowel ten 

3" Vergelijk het "Rapport" van de CID-officieren F. Teeven en J. Snijders d.d. 25 juni 

1997 (D21). 
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aanzien van hem als ten aanzien van Van V. de te volgen tactiek was om het 
onderzoek te richten op actuele strafbare feiten en hen zo te bewegen tot het 
afleggen van verklaringen over het IRT-gebeuren. Het uiteindelijke strategische 
doe!, zoals dat ook door Docters van Leeuwen in het voorjaar van 1996 was 
geformuleerd, bleef dus onveranderd hetzelfde. Dit verklaart ook waarom het 
LRT-team de zaak van de "Taartman" zo gretig oppakte: op hem kon deze tactiek 
vrijwel direct worden toegepast. Hier werd het team een uitgelezen kans gebo-
den om "schoon" te beginnen. 

Maar het had tot op zekere hoogte wel buiten de waard gerekend: de Rand-
stad, de parketten van Amsterdam en Haarlem. Die wilden ook "schoon" begin-
nen maar wel door met behulp van de bedreigingszaak het IRT-dossier te scho-
nen, dit wil zeggen te ontdoen van zijn besmetverklaring, en zo de sleutel in 
handen te krijgen om de IRT-affaire rechtstreeks op te helderen. En daarmee 
diende zich een nieuw levensgroot conflict aan: dat tussen het LRT-team en de 
"Randstad" die men in den beginne nu juist met opzet buiten het hele onder-
zoek had gehouden maar desondanks elke kans aangreep om haar gelijk te 
bevechten en hiervan ook niet werden afgehouden van hogerhand. Integendeell 
Telkens opnieuw kregen de betrokken parketten de gelegenheid om te proberen 
het onderzoek naar zich toe te trekken. Dit conflict - het is niet overbodig om 
bier nadrukkelijk op te wijzen - was dus geen conflict over het strategische doel: 
de opheldering van de IRT-affaire. Het was een conflict over de wijze waarop dit 
doel bereikt moest worden. Kennelijk vonden, vreesden, Amsterdam en Haar-
lem, dat het LRT-team onnodig een te indirecte weg bewandelde, daarmee 
dreigde te vervallen in een "gewoon drugsonderzoek" op irrelevante criminelen 
en zodoende wellicht nooit het uiteindelijke doel zou bereiken. Misschien zagen 
zij ook niet graag dat een "B-elftal uit de provincie" hun affaire moest ophelde-
ren en dachten ze dat zelf beter te kunnen doen. Waarbij dan wel niet uit het 
oog mag worden verloren dat de eendracht tussen spoor 3 en spoor 4 van be-
trekkelijke korte duur was, omdat zij op hun beurt ook ernstig met elkaar ge-
brouilleerd zouden raken. 
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7 De verwikkelingen in de zomer 
en het najaar van 1997 

7.1 	Inleiding 

Dat "Amsterdam" en "Haarlem" eigenlijk ook niet door een deur konden werd al 
enigermate zichtbaar in de zomer van 1997 toen Snijders, zonder Teeven daarbij 
te betrekken, een nieuwe aanzet gal tot zijn onderzoek naar de Colombiaanse 
drugshandel op Nederland in de voorafgaande jaren: het zogenaamde "Schilder-
straject". Maar de opbouw van dit traject was niet de meest opvallende ontwik-
keling in deze fase van het onderzoek. Het kwam bij wijze van spreken toen pas 
op kousenvoeten van de grond. 

De meest opmerkelijke ontwikkeling was de afbouw van spoor 2 en de 
ontmanteling van het bijbehorende team in ruimtelijk, financieel, personeel en 
het belangrijkst van al, in inhoudelijk opzicht: de opsplitsing van het onderzoek 
in een aantal deelprojecten. Op bepaalde punten verliep dit laatste niet zo ge-
makkelijk. Maar eind september 1997 was deze klus geklaard. 

De tweede belangrijke ontwikkeling omvatte allereerst de aanzet tot de 
opening van een (gerechtelijk) vooronderzoek tegen J. en het bijlopen van het 
Haarlemse onderzoek naar de "Taartman". Maar als gevolg van een (tweede) 
BVD-bericht over De J. en een familielid d.d. 31 juli 1997 moest het onderzoek 
van het LRT-team ook in hun richting worden uitgebreid. Uit de stukken valt af 
te leiden dat er in de zomer van 1997 door het team keihard werd gewerkt om 
deze drie deelonderzoeken verder op de rails te zetten, het deelonderzoek naar J. 
voorop. 

Het onderzoek naar de (berichten over de) bedreiging van een officier dat in 
de late lente van 1997 de parketten van Amsterdam en Haarlem had samenge-
bracht, verloor nog deze periode zijn bindend vermogen. Halverwege september 
kwam namelijk vast te staan dat de dreiging die had bestaan was geweken. Dit 
betekende echter niet de stopzetting van de analyse van het IRT-dossier. 

7.2 	De afbouw van spoor 2 

Op initiatief van de plaatsvervanger van Zwerwer, Welschen, werd begin juli 
1997 een lijst opgemaakt van activiteiten die met het oog op de afbouw van KL 
26-01 moesten worden ondernomen. 345  Op deze lijst prijkten kwesties als de 
beschrijving van de over te dragen projecten, de herplaatsing van personeel, de 
financiele verantwoording, bekendmaking van de afsluiting van het onderzoek et 

345  Vergelijk het concept van dit document in C9. Overigens geeft ook het journaal van 
het team dat werd bijgehouden tot 15 september 1997, een zeker beeld van de ma-
nier waarop zijn afbouw is verlopen (F2). 
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cetera. In de loop van juli en augustus werden de meeste van deze onderwerpen 
ter hand genomen en afgewikkeld. 

Een klein deel van de projectbeschrijvingen werd direct afgewerkt. De 
meerderheid werd eind augustus opgesteld. Dit Imam erop neer dat per project 
een kort rapport werd geschreven waarin melding werd gemaakt van de status 
van de betrokken informatie, van de bevoegdheid om er kennis van te nemen, 
van de overdracht en bruikbaarheid van de informatie, van de doelstelling van 
het project, van de onderzoeksmogelijkheden en van de mate waarin er onder-
zoek was verricht. 348  

Rand 10 juli 1997 schreef Godlieb de politiekorpsen aan die opsporings-
ambtenaren hadden gedetacheerd voor het onderzoek. Hij deelde de betrokken 
diensthoofden beleefd mede wat het college van procureurs-generaal had beslist 
en liet hen verstaan dat hij erop rekende dat zij zich, in afwachting van nadere 
berichten, alvast zouden bezinnen op de herplaatsing van hun mensen. 347  

Enkele weken later kwam er het bericht dat de locatie waar de beide teams 
waren ondergebracht, tegen 1 oktober 1997 zou worden ontruimd. 348  Het des-
betreffende besluit stand los van de beslissing van het college van 25 juni, maar 
maakte het wel onvermijdelijk dat het team van spoor 1 weer zou intrekken bij 
het LRT op het moment dat spoor 2 feitelijk ophield te bestaan. In het licht van 
vroegere discussies over de huisvesting van de beide teams een merkwaardige 
samenloop van omstandigheden. 

Op 2 december 1997 stuurde Godlieb het parket-generaal een raming van 
de kosten van het onderzoek voor de periode 1 maart 1997 - 1 oktober 1997. Zij 
bedroegen ongeveer een kwart miljoen gulden. 348  

Holthuis stuurde op 12 september 1997 niet alleen aan een aantal politic-
chefs maar ook aan de hoofdofficieren van justitie en enkele officieren van justi-
tie in het bijzonder een wellevende brief waarin hij hen - onder verwijzing naar 
de beslissing van het college - bedankte voor de medewerking die zij hadden 
verleend aan het onderzoek. In geen enkele brief repte hij over de (grote) moei-
lijkheden die het team hierbij soms had ondervonden. Wie alleen deze brieven 
zou lezen zou een heel positief beeld krijgen van het onderhavige onderzoek. 358  

Op 15 september 1997 rondde Godlieb een beknopte "eindrapportage" over 
het KL 26-01 team af. 351  Hierin werd ten eerste op zakelijke wijze geschetst wel-
ke dossiers om welke reden en onder welke voorwaarden waren overgedragen 
aan welke dienst. Vervolgens werd ingegaan op de afwikkeling van de personele, 
materiele en financiele aangelegenheden. En tot slot schreef Godlieb enkele 
punten ter overweging op. Het eerste punt was dat in de toekomst de formule-
ring van de taakstelling helder en eenduidig moest worden geformuleerd voordat 
een team bij elkaar werd gebracht. Zijn tweede punt was am nimmer meer de 
constructie van een zwevend team toe te passen - "zwevend" in termen van or- 

346  De rapporten (met bijlagen) bevinden zich in F2 en C10. 
347  Zie de correspondentie in F18. 
348  De desbetreffende correspondentie bevindt zich in F18. 
349  De stukken dienaangaande zitten eveneens in F18. 
350  Kopieen van deze brieven bevinden zich in F18. 
351  A. Godlieb, "Eindrapportage KL 26-01 team" d.d. 15 september 1997 (F1). 
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ganisatorische inbedding en bevoegdheden - omdat dit bijzonder belemmerend 
had gewerkt bij de informatievergaring. En ten derde wees hij erop dat er bin-
nen de politie vrees bestond voor "toenemend afglijden" en dat het hierom ver-
bazingwekkend was dat nog niet ieder korps beschikte over een bureau interne 
onderzoeken (BIO). 

Voorafgaand relaas wekt de indruk dat er zich geen complicaties voordeden 
bij de afbouw van het onderzoek van spoor 2. Dit beeld is evenwel niet helemaal 
juist. De voornaamste kwestie die zich bij de afsluiting van het onderzoek voor-
deed was de vraag naar de betrouwbaarheid van CID-informatie die in de voor-
bije maanden was vergaard over de organisatie van de Colombiaanse drugshan-
del op Nederland. Deze vraag werd begin augustus door Welschen op diverse 
plaatsen aan de orde gesteld. De conclusie van de besprekingen hieromtrent 
was dat men zich uiterst gereserveerd moest opstellen met betrekking tot het 
eventuele gebruik van die informatie. Welschen sloot zich bij deze beoordeling 
aan. 352  

Tenslotte moet erop worden gewezen dat de overdracht van een aantal 
(deel)projecten aan de rijksrecherche nog het meeste voeten in de aarde had. Op 
zich is dit niet verwonderlijk. Het onderzoek van spoor 2 was nu eenmaal vooral 
gericht op het achterhalen van non-integriteit bij overheden en overheidsdiena-
ren. Waar aanvankelijk werd gedacht dat een vijftal projecten kon worden over-
gedragen aan de rijksrecherche, nam deze dienst uiteindelijk slechts een deel-
project voor haar rekening en wel het onderzoek naar al dan niet vermeend 
illegaal wapenbezit van De J. En dit in een constructie die door de directeur 
rijksrecherche al eerder was uitgewerkt: het project zou worden ingebed in het 
060-onderzoek en een vijftal rijksrechercheurs zou onder aansturing van een 
eigen chef het daadwerkelijke onderzoek voor zijn rekening nemen. 353  Deze in-
perking van de over te dragen onderzoeken werd door Welschen enigermate 
betreurd. In het bijzonder had hij moeite met het feit dat er geen werk werd 
gemaakt van het project inzake VdP., terwijl diens rol naar zijn mening vrijwel 
even belangrijk was geweest als die van L. en Van V. 354  

Hoe dan ook, op vrijdag 26 september 1997 eindigde het onderzoek van 
spoor 2 in omstandigheden waarin het was ontstaan: bij een diner ter gelegen-
heid van de afsluitende bijeenkomst van het team. 355  

7.3 	Het vervolg van spoor 1: de voorbereiding van het gerechtelijk 
vooronderzoek tegen J. en De J. 

Hiervoor werd reeds aangegeven dat op 23 juni 1997 - op grond van de ingeko- 
men berichten - werd beslist om het vervolgonderzoek te concentreren op J., L. 
en Van V. en het - naar aanleiding van het drugsonderzoek in Haarlem - even- 

352  De stukken waarop het bovenstaande is gebaseerd bevinden zich deels in C9 en 
deels in F18. 

353  Brief D. Pip d.d. 1 oktober 1997 aan het college van procureurs-generaal (C1). 
354  Memo A. Welschen d.d. 15 september 1997 aan H. Holthuis (C1). 
355  Nota A. Welschen d.d. 12 september 1997 (C9). 
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eens te richten op de "Taartman". Verder onderzoek naar De J. werd op dat 
moment niet als een prioriteit bestempeld. 

Dit plan werd op 31 juli 1997 aanzienlijk bijgesteld. De reden hiervan was 
een proces-verbaal van een medewerker van de Dienst Bijzondere Recherche 
Zaken van de CRI dd. 31 juli 1997 waarin een ambtsbericht van de BVD was 
opgenomen dat handelde over De J. en een familielid. 355  Concreet werd in dit 
bericht gesteld dat De J. zich op aangeven van dit familielid zou hebben verrijkt 
door zijn diensten aan te bieden bij criminele entrepreneurs - en er werden er 
enkelen met naam en toenaam in het bericht genoemd. De illegale fondsen die 
op deze manier werden verworven zou De J. met behulp van een vriend een 
legale bestemming hebben gegeven. Dit bericht was reden voor de teamleiding 
om een van de misdaadanalisten al op 30 juli 1997 te verzoeken een analyse te 
vervaardigen betreffende de genoemde personen, hun onderlinge relaties en die 
tot de genoemde bedrijven, et cetera. 357  

Beziet men vervolgens de onderzoeksactiviteiten die in de zomer van 1997 
werden ontplooid dan komt men tot de vaststelling dat het betrokken team zich 
in deze periode heeft geconcentreerd op J., De J. en de "Taartman". Van gericht 
onderzoek met betrekking tot L. en Van V. is nauwelijks een spoor te ontdek-
ken. Het voornaamste deelonderzoek dat in hun richting werd uitgevoerd, vond 
plaats in september 1997 en had betrekking op hun vermogen. Hieromtrent 
werden inlichtingen verzameld via het Kadaster en de Kamer van Koophan-
de1. 355  De stukken waarover wij beschikken bieden geen verklaring voor deze 
"bijstelling" van het onderzoeksplan die zeker zo ingrijpend was als die ten aan-
zien van De J. Maar in de interviews is de achtergrond ervan meer dan eens aan 
de orde gesteld. Volgens Van Gemert waren de voornaamste redenen 359 : 
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"Al uit de eerste inventarisatie (van het Fort-dossier) bleek dat hierin 
de meeste informatie over J. zat. Dat was eigenlik de eerste reden voor 
ons om het onderzoek op hem te richten. Tegelijkertijd liep er het 
meineedonderzoek tegen Van V. en L. Wij hadden het idee om Van V. 
en L. rechtstreeks na de meineedzaak te gaan verhoren. We wilden het 
onderzoek in deze zaak absoluut niet storen." 

Entken vulde deze redengeving aan met het argument dat men ook het eigen 
onderzoek zo lang mogelijk geheim wilde houden 360 : 

"De linking pin tussen ons team en het meineedonderzoek was een lid 
van de rijksrecherche. Wij waren van dat onderzoek op de hoogte (...). 
Bovendien hoopten wij ons onderzoek zo lang mogelijk onder de roos 
te kunnen houden. Wanneer wij zelf betrokken zouden zijn bij het 
meineedonderzoek, dan zou bekend zijn dat het landelijk recherche- 

356  Proces-verbaaI Nr. 1997C3524 d.d. 31 juli 1997 (F4). 
357  Misdaadanalyse d.d. 23 augustus 1997 (C3). 
358  Zie het joumaal d.d. 1 oktober 1997 (F23). 
359  Interview W. van Gernert d.d. 30 januari 2001. 
36° Interview P. Entken d.d. 16 januari 2001. 



team met een onderzoek tegen L. en Van V. bezig was. En dat wilden 
wij zo lang mogelijk geheim houden." 

Waarbij men niet uit het oog mag verliezen dat ook deze beslissing de nodige 
vragen opriep bij de andere sporen. Zo zei Teeven 361 : 

"Het LRT heeft allerlei dingen onderzocht. Met name heeft het zich ook 
in de financien van J. verdiept, maar wat ik nu zo vreemd vind is dat 
men niet heeft gekeken naar de financien van betrokkenen, naar het 
kasboek, naar de verantwoording in Haarlem van de gelden die wer-
den besteed; daar is bij mijn weten helemaal niet naar gekeken. En 
dat had toch eigenlijk ook heel goed gepast in de opdracht, want die 
was met name gericht op de financiele kant van de zaak, om die boven 
water te krijgen. Maar kennelijk heeft men daar vanaf gezien. Waar-
om? Ik weet het niet." 

Van de drie deelonderzoeken die wel ter hand werden genomen kan in het alge-
meen worden gezegd dat zij in twee fasen en projectmatig werden uitgevoerd. De 
eerste fase liep van 18 augustus tot 12 september, de tweede van 15 september 
tot eind 1997. Per deel onderzoek en per fase werd vrij gedetailleerd bepaald 
welke kwesties moesten worden onderzocht. 362  

Het meest uitgebreide onderzoek was ongetwijfeld dat naar J. Zowel via een 
aantal diensten - in het bijzonder de CRI, de Kamer van Koophandel, het Ka-
daster en de Belastingdienst (FIOD), andere rechercheteams - als via diverse 
gegevensbestanden - onder meer het Herkenningsdienst Systeem (HKS), 
het Bedrijfsprocessen Systeem (BPS) en de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA) - werd gepoogd zo onopgemerkt mogelijk informatie te verzamelen over de 
criminele antecedenten en activiteiten van deze verdachte, zijn familiale en soci-
ale netwerk, zijn persoonlijke eigendommen en bemoeienissen met bepaalde 
bedrijven - in het bijzonder een buitenlandse onderneming zijn financien en 
financiele transacties, zijn betrokkenheid bij een bepaalde sportclub, et cete-
ra. 363  Deze informatievergaring gebeurde grotendeels in Nederland zelf, met 
machtigingen van de betrokken officieren van justitie. Meer informatie over het 
dat bedrijf werd verkregen via internationale rechtshulp. Bovendien werden er 
enkele kortlopende observatie-acties uitgevoerd om een beter beeld te krijgen 
van bepaalde situaties. De resultaten van dit informatieve onderzoek werden 
neergelegd in een proces-verbaal van 13 november 1997 dat was bedoeld als 

361  Interview F. Teeven d.d. 7 februari 2001. 
362 Vergelijk de nota "Project 060, Versie 2.0, tactische fase" d.d. 4 september 1997 (C3). 

Een groot aantal van de projecten is opgenomen in C3. 
363  De vorenstaande en navolgende beschrijving is met name gebaseerd op het proces-

verbaal d.d. november 1997 betreffende de aanvraag van een gerechtelijk vooronder-
zoek inzake de verdachte (F16), de mutaties in het journaal van het team (F23) en de 
mappen bij het LRT met de processen-verbaal van ambtshandelingen uit de betrok-
ken periode, en de mappen bij hetzelfde team met rapporten over onder meer de 
CID-berichten en de observatie. 
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een aanvraag om een gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachte te verkrij-
gen. Het behelst niet alleen een overzicht van de ondernomen acties maar somt 
ook de bevindingen op. In concluderende zin werd enerzijds gesteld dat een deel 
van de informatie zoals die in juni 1997 was verstrekt door de CID en de BVD 
werd bevestigd door de gegevens, en anderzijds dat op grond van deze gegevens 
het vermoeden was gewettigd dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan 
overtreding van art. 140 Sr, van art. 416, 417 en 417b1s Sr, van art. 2, 3 jo. 10 
en 11 van de Opiumwet, en van art. 1 onder a, b, jo. 31 van de Wet op de kans-
spelen. Het gerechtelijk vooronderzoek werd bovenal aangevraagd om voor de 
periode 1 januari 1993 "tot heden" nader onderzoek te kunnen doen naar be-
paalde bankrekeningen en van banken bescheiden te verkrijgen betreffende 
zowel deze rekeningen als inzake de contacten die door de verdachte en een 
aantal rechtspersonen werden onderhouden met de desbetreffende banken. Op 
1 december 1997 stemde de rechter-commissaris te Haarlem in met de vorde-
ring van het gerechtelijk vooronderzoek. 

De analyse die naar aanleiding van het BVD-bericht was gevraagd aan-
gaande de handel en wandel van De J. ging minder ver dan die naar de bedrij-
vigheden van J. Holthuis lichtte dit, sprekend over de twee subjecten, als volgt 
toe364 :  
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"Wij hebben primair gekozen voor J. Een van de redenen daarvoor was 
dat er over Van V. en L. geen snipper bewijs bestond. Bovendien was 
de meineedzaak onder leiding van officier Slits gaande. (...) De J. is in-
derdaad nooit echt verhoord. Er is ook niet werkelijk op gerecher-
cheerd. De nadruk lag van meet af aan op J. Hier speelt zeker ook wel 
een rol dat het LRT, maar ook het landelijk parket, een groot capaci-
teitsprobleem had. Beide werden eigenlijk constant overvraagd en dat 
terwijl ze nog midden in een opbouwfase verkeerden." 

Niettemin leidde het BVD-bericht in eerste instantie tot een vrij omvangrijk rap-
port dat op 23 augustus 1997 werd afgerond. Naast een overzicht van de famili-
ale relaties bevat het vooral samenvattingen en analyses van een reeks CID-
berichten. De voornaamste conclusie was dat een familielid van De J. betrokken 
was bij criminele activiteiten. Het vormde in die zin een bevestiging van de aan-
hef van het BVD-bericht. Het advies luidde dan ook om nader onderzoek in te 
stellen naar dit familielid en diens bedrijven in relatie tot het onderzoek 060. 
Naar aanleiding van dit rapport werd beslist om in een eerste fase, tot het einde 
van 1997, informatie in te winnen over zowel alle personen als alle bedrijven die 
in het BVD-bericht werden genoemd. 365  De belangrijkste bron hiertoe vormden 
de ettelijke zakken en dozen "bescheiden" uit de kamer van De J. die nog bij de 
FIOD stonden en die in de loop van augustus, september en oktober door het 
team werden opgehaald. Verder werden onder meer belastinggegevens, CID-
dossiers en relevante berichten van Interpol onderzocht. Via een peilbaken en 
een videocamera werd getracht meer zicht te krijgen op zijn bewegingen. Tus- 

364  Interview H. Holthuis d.d. 17 januari 2001. 
365  Zie het deelproject betreffende De J., niet gedateerd (C3). 



sendoor werd geregeld nagegaan hoever het onderzoek was gevorderd en werden 
de resultaten ervan gepresenteerd aan de teamleiding. Op 7 januari 1998 werd 
de balans opgemaakt. Die was - voorlopig - dat er betreffende De J. "geen op-
vallende resultaten" naar voren waren gekomen. Maar er bleef wel nog het een 
en ander aan onderzoek te doen. Dit zou tegen maart 1998 moeten zijn afge-
rond. 366  

Wat tenslotte het onderzoek naar de "Taartman" betreft is het - afgaande 
op het journaal - duidelijk dat hieraan, in nauw overleg met de onderzoekers in 
Haarlem, toch ook de nodige aandacht werd besteed. 367  Zo werd op 10 oktober 
1997 een projectplan voor de aanpak van dit onderzoek afgerond en naar hen 
doorgespeeld. Op 17 oktober werd een lid van het LRT in Haarlem gedetacheerd 
om het onderzoek van nabij te kunnen volgen. Enigszins verrassend is het dat 
pas op 23 oktober enkele leden van het team naar Amsterdam gingen om het 
rechtshulpverzoek uit Sri Lanka te bekijken waarvan Blok reeds in juli 1997 
gewag maakte. Het belang van dit verzoek voor het eigen onderzoek was echter 
kennelijk duidelijk voor het team. Op 31 oktober reeds werd de afhandeling 
ervan formeel toevertrouwd aan het LBOM. Op 6 november werd een eerste 
analyse van het verzoek, tezamen met een analyse van het Haarlemse onderzoek 
(ondertussen Carex getiteld), gepresenteerd aan het eigen team. Enkele dagen 
later, op 14 november 1997, werd de subjectrapportage van de "Taartman" afge-
rond. 

7.4 	Het verdere verloop van de sporen 3 en 4 

7.4.1 	De afwikkeling van het onderzoek naar de bedreiging van een officier 
van justitie 

Op 8 juli 1997 verleende het college van procureurs-generaal toestemming tot 
een analyse van het zogenaamde IRT/Delta-dossier ten behoeve van het onder-
zoek naar de bedreiging van (een of meerdere) officieren van justitie. 368  Een dag 
later gaf de Haarlemse hoofdofficier van justitie Van Brummen de opdracht aan 
de chef CID van het Kernteam Randstad Noord- en Midden (KTR) om het IRT-
dossier over te dragen aan CID-officier van justitie Snijders. 369  Het dossier werd 
nog dezelfde dag opgehaald, dit tot onvrede van de kernteamleiding en de 
zaaksofficier die zich door de gang van zaken `overvallen voelden'. Hun wrevel 
werd nog versterkt toen CID-officier Snijders commentaar leverde op de wijze 
waarop het IRT-dossier sedert de besmetverklaring opgeslagen was geweest. 370  

De analyse van het IRT-dossier, waarmee op 10 juli 1997 een begin werd 
gemaakt, werd uitgevoerd door Schouten en De Wit, onder leiding van Snijders. 

366 Zie het (tweede) deelproject inzake De J., niet gedateerd (C3). 
367  Hetgeen volgt is met name gebaseerd op de mutaties in het journaal (F23). 
368  Brief H. van Brummen d.d. 14 augustus 1997 aan het college van procureurs-

generaal (D21). 
369  Brief H. van Brummen d.d. 14 augustus 1997 aan de voorzitter van het college van 

procureurs -generaal (D21). 
370  Interview J. Snijders d.d. 9 maart 2000 
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Op een coardinatiebijeenkomst d.d. 11 augustus 1997, waar de drie be-
trokken parketten - Amsterdam, Haarlem en Alkmaar - en het college van pro-
cureurs-generaal vertegenwoordigd waren, werden mede op basis van de eerste 
ervaringen de volgende lijnen uitgezet 371 : 
1. Het materiaal moest in zijn geheel in kaart worden gebracht; vervolgens 

moest worden beoordeeld of er materiaal aanwezig was dat ten behoeve van 
enig onderzoek van belang was en moest worden vastgesteld op welke wijze 
dat materiaal was verkregen. 

2. Ten aanzien van onderzoeken ten behoeve waarvan na verkregen instem-
ming van het college materiaal ter beschikking kon worden gesteld, moest 
door de onderzoekers een eerste selectie worden gemaakt; vervolgens kon 
verstrekking slechts plaatsvinden op basis van aanvuliende vragen van de 
leider van het onderzoek. 

3. Om het gewenste materiaal op bruikbaarheid te beoordelen, dienden toet-
singscriteria te worden ontwikkeld, waarbij in ieder geval beginselen als 
rechtmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit een rol zouden moeten 
spelen; de ontwikkeling van de criteria moest in overleg met het ressortpar-
ket Amsterdam gebeuren; de concrete toetsing van het materiaal aan de 
criteria zou door Snijders worden verricht. 

4. Indien de hoofdofficier Haarlem van oordeel was dat het materiaal bruik-
baar was, zou hij dit formeel overdragen aan de hoofdofficier van justitie die 
het gezag had over het onderzoek waarvoor het materiaal was bedoeld. 

5. De onderzoeken waarin het gebruik van materiaal aan de orde kon komen, 
waren toen: 
- bedreiging een of meer leden van het openbaar ministerie onder gezag 

van de hoofdofficier Alkmaar door Teeven; 
- liquidatie Van der Heiden onder gezag van de hoofdofficier Alkmaar 

door Teeven; 
- XTC-zaak onder gezag van de hoofdofficier Amsterdam door Teeven; 
- post-Van Traa-onderzoek onder gezag van de hoofdofficier van het 

LBOM door Noordhoek; 
- liquidaties (...)-groep onder gezag van hoofdofficier Haarlem door Van 

Straelen. 

Het college van procureurs-generaal verklaarde zich op 3 september 1997 ak-
koord met dit voorste1. 372  Een week later werd het eveneens besproken tijdens 
de overlegvergadering van de minister van Justitie met het college van procu-
reurs-generaal. De secretaris-generaal die hierbij aanwezig was, stemde even-
eens met het voorstel in en liet tevens in de notulen opnemen dat de minister in 

371  Brief H. van Brummen d.d. 14 augustus 1997 aan de voorzitter van het college van 
procureurs -generaal (D21). 

372  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 3 september 1997 
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een vervolggesprek eveneens haar instemming met de conclusies had be-
tuigd. 373  

Enkele dagen later reeds bleek de directe aanleiding tot de onderzoeksacti-
viteiten - de bedreiging van een officier van justitie - echter weggevallen te zijn. 
Blijkens een vertrouwelijke notitie van Klopper-Gerritsen d.d. 15 september 
1997 waren de hypothesen omtrent een groep daders die een aanslag zouden 
voorbereiden op de bewuste officier van justitie op losse schroeven komen te 
staan. 374  

Het wegvallen van deze dreiging betekende ook het einde van de coordina-
tiegroep. Op 6 oktober 1997 vond een laatste bijeenkomst plaats in aanwezig-
heid van vertegenwoordigers van het college van procureurs-generaal, de arron-
dissementsparketten Alkmaar, Amsterdam en Haarlem en de BVD. Tijdens deze 
bijeenkomst werden afspraken gemaakt over het vervolg van een aantal onder-
zoeksactiviteiten. Van belang was in het bijzonder het voornemen om, onder 
leiding van officier van justitie Teeven, de criminele inlichtingendienst (CID) van 
het Kernteam Amsterdam (KTA) een analyse te laten maken van andere bedrei-
ginggevallen van officieren van justitie. Aan het eind van 1997 moest worden 
bekeken of de bevindingen van de CID-analyse een verkennend onderzoek 
rechtvaardigden. 

De tweede belangrijke afspraak betrof de XTC-zaak en de liquidatie van 
Van der Heiden. Deze afspraak behelsde dat het Alkmaarse dossier de basis zou 
vormen voor vervolgonderzoek. De uitgifte van informatie uit het IRT-dossier 
moest worden afgestemd tussen Snijders en Teeven, onder de verantwoordelijk-
heid van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam. De plaatsvervangend hoofd-
officier van justitie te Amsterdam deed de toezegging na te zullen gaan waar dit 
onderzoek kon worden ondergebracht. 375  

7.4.2 	De aanloop tot het "Schilderstraject" 

In hun rapport van 17 juni 1997 dat eerder werd besproken somden Snijders en 
De Wit meer dan twintig mogelijkheden op voor verder onderzoek. Hoewel de 
opties qua strekking en inhoud uiteenlopend van aard waren, valt op dat vele 
onderzoekssuggesties op enigerlei wijze te maken hadden met verdovende mid-
delen transporten uit Zuid-Amerika. In de zomer van 1997 vond binnen het 
"team-Snijders" - dat op dat moment bestond uit het reeds genoemde tweetal en 
rijksrechercheur Schouten - een verdere verschuiving plaats in de richting van 
dit deel van de wereld. Aanleiding hiervoor waren gesprekken die door Schouten 
en De Wit werden gevoerd met de voormalige CRI-liaison, Van Stormbroek. De 
laatste gaf aan - mede op grond van zijn ervaringen in het buitenland en daar- 

373  Notulen van de overlegvergadering van de minister van Justitie en het college van 
procureurs-generaal d.d. 10 september 1997 (Cl). In het periodiek overleg met het 
landelijk parket op 12 september 1997 werd deze uitslag van het beraad door C. Ficq 
aan de orde gesteld. Zie "Enkele bespreek- en actiepunten periodiek overleg (1 op 1 
met procureur-generaal Ficq)" d.d. 12 september 1997 (Cl). 

374  Notitie Klopper-Gerritsen d.d. 15 september 1997 aan C. Ficq e.a. (D21). 
375  Vergelijk "Bespreking 6 oktober 1997" (D21). 
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toe gemachtigd door de leiding van de CRI 376  - dat verschillende bronnen, onaf-
hankelijk van elkaar, hem te kennen hadden gegeven dat zij bereid waren om te 
praten met vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid. 377  Schouten vertelt 
het 20378 : 
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"De achtergrond van dit alles was, dat ik in september 1997 Ab van 
Stormbroek tegen het lijf liep. lk zat toen op de kamer van De Wit bij 
de CRI voor het analyseren van het IRT-dossier. Zo raakten we aan de 
praat en we spraken af dat we alle informatie eens bij elkaar zouden 
leggen en dat hebben we dus gedaan. Wij wilden gewoon weten of we 
voorbeelden zouden vinden van parallel-importen." 

Van Stormbroek nam vanaf dit moment deel aan de activiteiten van het "team-
Snijders". 

In een notitie d.d. 20 september 1997 van Snijders aan Van Brummen 
werden de achtergrond en het doel van een dienstreis naar Zuid-Amerika nader 
toegelicht. Snijders riep daarbij in herinnering dat zijn voornaamste opdracht 
bestond uit het exploitabel maken van beschikbare CID-informatie voor diverse 
onderzoeken. Daarnaast rekende hij het tot zijn taak - als afgeleide van spoor 
2 - om te onderzoeken welke informatie over corruptie van overheidsambtena-
ren beschikbaar kon komen van de inlichtingendienst van de rijksrecherche. 378  
Hiermee sloot hij in zekere zin aari op het standpunt dat Pijl, de directeur rijks-
recherche, in verband met de afbouw van spoor 2 had verwoord in een brief aan 
Steenhuis betreffende het belang van corruptie-onderzoek door zijn inlichtin-
gendienst.388  Pijl liet zich in deze brief nogal negatief uit over het veelsoortig en 
ondoorzichtig geheel van opsporingsactiviteiten om de vragen over het handelen 
van overheidsfunctionarissen in het begin van de jaren negentig op te helderen. 
Hij wilde bij een eventuele hernieuwde betrokkenheid van de rijksrecherche 
meer helderheid over het doel en de inhoud van de opdracht. Zijn uitgangspunt 
was dat alleen vraagpunten respectievelijk onopgehelderde kwesties uit het 
verleden moesten worden onderzocht die een doorwerking hadden op de inte-
griteit van het overheidshandelen anno 1997. Naast zijn voorstel om het onder-
zoek naar vuurwapenbezit/handel van FIOD-medewerker De J. onder te bren-
gen in het 060-onderzoek van het LRT, wees hij op twee ID-trajecten die interes-
sante informatie konden opleveren over de betrokkenheid van overheidsfunctio-
narissen bij drugstransporten en over corruptie van een magistraat. Het was in 
dit verband nadrukkelijk de bedoeling om samen te werken met reguliere 
CID'en, aldus Pijl. De activiteiten zouden worden verricht onder verantwoorde-
lijkheid van de hoofdofficier van justitie te Haarlem. 

Om de bedoelde inlichtingentrajecten nader vorm te geven Icwam op 23 
september 1997 een "denktank" samen waarin het parket Haarlem, de rijksre- 

376 Interview A. van Stormbroek d.d. 23 januari 2001. 
377  Memo J. de Wit d.d. 25 augustus 1997 aan J. Snijders (D21). 
378  Interview P. Schouten d.d. 9 februari 1997. 
379  Notitie J. Snijders d.d. 20 september 1997 aan H. van Brummen (D21). 
38° Brief D. Pill d.d. 12 september 1997 aan D. Steenhuis (31). 



cherche en de CRI participeerden. 381  De aanwezigheid van Schouten en Van 
Stormbroek in deze denktank bracht met zich dat de problematiek van de zoge-
naamde parallel-importen hoog op de agenda kwam te staan. 

Op 24 september 1997 werd door Snijders aan Schouten en Van Storm-
broek de opdracht verstrekt om een analyse van de parallel-importen te maken. 
De opdracht luidde 382 : 

"Onderzoek of er in Nederland gelijktijdig importen van grote partijen 
verdovende middelen hebben plaatsgevonden middels op schepen 
aangevoerde containers (zogenaamde parallel-importen) en onderzoek 
een eventuele systematiek daarin." 

Bij de analyse werd gebruik gemaakt Van de volgende bronnen: 
A. Het Interim Informatie Processen Systeem (IIPS) van de CRI. Dit is een 

geautomatiseerd systeem waarin onder andere het register van de Natio-
nale Criminele Inlichtingen Dienst (NCID) is ondergebracht. IIPS bevat on-
der anderen informatie over: 
- lopende en afgeronde politieonderzoeken in Nederland en Europa; 
- inbeslagnemingen van drugs in Nederland en Europa; 
- onderzoeken en inbeslagnemingen in Azie en Zuid-Amerika, afkomstig 

van de liaisons van de CRI in het buitenland; 
- onderzoeken en inbeslagnemingen, gemeld door buitenlandse liaisons 

in Nederland; 
- verdachte scheeps- en containerbewegingen, afkomstig van het Mari-

tiem Informatiepunt (MIP). 
B. Het dossier van het Fort-onderzoek van de rijksrecherche. 
C. Een groot aantal open bronnen, zoals: 

- bestand waarin alle containers die vanaf medio 1993 t/m december 
1996 zijn verzonden vanuit Colombia naar Nederland en Belgie zijn 
vermeld; 

- Lloyds Seadata bestand; 
- Kamers van Koophandel Nederland; 
- Kamers van Koophandel Colombia. 

D. Onderdelen van het IRT-dossier betreffende de periode medio 1992 - janua-
ri 1994. 

Behalve dat een begin werd gemaakt met het raadplegen van genoemde schrif-
telijke stukken maakte het "team-Snijders" zich in het najaar 1997 ook op om 
in Zuid-Amerika met een aantal informanten te spreken. Deze informanten 
worden in de stukken steevast aangeduid met de namen van bekende schilders, 
vandaar de bijnaam "Schilderstraject". De verwachting leefde om via een van de 
informanten in contact te kunnen komen met twee personen - met de code-
naam Van Gogh en Vermeer. 

381  Notitie J. Snijders d.d. 20 september 1997 aan H. van Brummen (D21) 
382  Proces-verbaal d.d. 10 juli 1998 door A. van Stormbroek en P. Schouten (parallel-pv) 

(D5). 
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Op 8 oktober 1997 vond in aanwezigheid van Van Brummen en de leden 
van de klankbordgroep van het 060-onderzoek die op 24 september 1997 was 
geformeerd, een presentatie plaats bij de CRI. Van deze klankbordgroep maak-
ten deel uit: Pij1 en Woest (rijksrecherche), Snijders (parket Haarlem), Noord-
hoek (landelijk parket), Aalbersberg, De Wit en Van Stormbroek (CRI) en Van 
Gemert, Van Slobbe en Entken (landelijk rechercheteam). 383  Tijdens deze pre-
sentatie werd nieuw materiaal gepresenteerd, verkregen van een informant. 384  
Deze informatie zou: 
— het bestaan van de parallel-invoeren bevestigen; 
— de betrokkenheid van een aantal Nederlandse verdachten bevestigen, in het 

bijzonder die van de verdachte uit spoor 1; 
— bevestigen dat een aantal politie- /douaneambtenaren van de parallel-

importen op de hoogte was. 

In het diepste geheim werden vervolgens rogatoire commissies naar Zuid-
Amerika voorbereid. Het vervolg van het "Schilderstraject" wordt uiteengezet in 
hoofdstuk 11. 

7.4.3 	Het verdere onderzoek in de meineedzaak tegen VdP. en/ of L. 

Zoals in hoofdstuk 5 werd opgemerkt moet het meineedonderzoek tegen L. en 
Van V. in relatie tot hun verhoor door de parlementaire onderzoekscommissie 
opsporingsmethoden worden onderscheiden van het meineedonderzoek dat in 
de kop van deze paragraaf is vermeld: dit speelde in de zogenaamde Hooghiem-
stra-zaak. In beide onderzoeken speelde evenwel het probleem van de toegang 
tot stukken in het Fort-archief. 

In het kader van het laatstgenoemde onderzoek werd nog in juni 1997 door 
een van de betrokken rechercheurs gevraagd aan de officier van justitie Slits om 
stukken uit het Fort-archief te mogen gebruiken. 388  Deze maakte op 15 augus-
his brief over aan Borghouts met het verzoek dit mogelijk te maken. 386  Op 
7 oktober 1997 antwoordde Borghouts hem dat met ingang van 23 september 
de classificatie "stg.-geheim" was opgeheven en dat hij zich moest wenden tot 
Van Gemert en Holthuis; dezen zouden moeten toezien op het ter beschikking 
stellen van de benodigde stukken. 387  De plaatsvervanger van Holthuis, De 
Groot, maakte op 9 oktober 1997 deze brief over aan Van Gemert met het ver-
zoek om hem op de hoogte te houden van de afwikkeling van dit verzoek. 

In het verlengde van deze procedure vroeg Slits - hiertoe uitgenodigd door 
de betrokken rechter-commissaris - op 23 oktober 1997 aan Holthuis om een 
aantal stukken uit het Fort-archief in het kader van het eerstgenoemde onder- 

383  Zie "Verstrekking procureur-generaal Van Daalen" d.d. 9 april 1999 (32). 
384  Tijdlijn, opgesteld door de CRI en door J. Snijders gepresenteerd bij -de Commissie-

Kalsbeek (023) 

385  Brief d.d. 10 juni 1997 aan F. Slits (C8). 
386  Brief F. Slits d.d. 15 augustus 1997 aan H. Borghouts (C8). 
387  Brief H. Borghouts d.d. 7 oktober 1997 aan F. Slits (C8). 
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zoek. Diens vervanger maakte dit verzoek eveneens over aan Van Gemert met 
het verzoek om overeenkomstig de zojuist genoemde procedure te handelen. 388  

Om welke stukken het in beide gevallen ging is hier niet relevant. Wel rele-
vant is het feit dat de lange duur van deze onderzoeken een aanzienlijke hypo-
theek legde op de aanpak van het onderzoek naar L. en Van V. Mede om de loop 
van deze onderzoeken niet te verstoren zag het LRT-team immers alsmaar af 
van initiatieven in hun richting. 

7.4.4 	Het vervolg van de kwestie - Van T. 

Zoals eerder al werd gememoreerd formuleerde de advocaat van Van T., Korvi-
nus, op 1 augustus 1997 in een brief aan Docters van Leeuwen een reeks con-
crete vragen met betrekking tot de rol van Van T. in het XTC-Engeland-traject 
van het IRT. Hij was hiertoe uitgenodigd door Gonsalves met het oog op de ver-
krijging van inlichtingen uit stukken in het Fort-archief. De kabinetschef van 
het college van procureurs-generaal stuurde dit verzoek op 20 augustus aan 
Noordhoek met het verzoek om liefst voor 14 september 1997 een voorstel voor 
afhandeling te doen. Dit kwam er echter niet van. Pas op 5 november 1997 
bracht Noordhoek advies uit aan Holthuis. Het kwam erop neer dat het verzoek 
niet ontvankelijk was onder meer niet omdat er geen machtiging voorlag van 
Van T. zelf maar ook omdat het rechtstreeks had moeten worden gericht aan 
Van Gemert, de registerbeheerder. 389  Verder wees hij erop dat, wanneer het 
verzoek wel juist zou zijn opgesteld, er toch nog heel wat obstakels te verwach-
ten waren bij de feitelijke inwilliging ervan, zoals de toezeggingen die waren 
gedaan aan mensen in het Fort-onderzoek. Holthuis nam dit advies in zijn brie-
yen d.d. 12 en 17 november 1997 aan respectievelijk de bedoelde kabinetschef 
en aan Ficq over. 390  

Daarna bleef het lange tijd stil. Zo stil dat Korvinus op 26 februari 1998 
opnieuw een brief schreef aan Ficq waarin hij hem vroeg hem mee te delen 
waarom beantwoording van zijn verzoek tot heden was uitgebleven en wanneer 
het wel zou worden beantwoord. Hij herhaalde hierin nog eens zijn opvatting dat 
er in dit geval sprake was geweest van uitlokking, maar voegde er aan toe dat 
Zwerwer hem in december 1997 in een gesprek had medegedeeld dat hij ook 
vond dat Nederland verplicht was voor Van T. in actie te komen. 391  

7.5 	Conclusie 

Eerst en vooral mag er in deze conclusie op worden gewezen dat spoor 2 waar-
aan een jaar voordien nog zoveel belang was toegekend, in de zomer van 1997 
vrij geruisloos uit beeld verdween. In het algemeen riep de overdracht van de 
diverse deelprojecten geen problemen op, maar niet toevallig die projecten wel 
die de kern van het IRT-vraagstuk raken: de al dan niet vermeende non- 

388  Brief F. de Groot d.d. 24 oktober 1997 aan W. van Gemert (C8). 
389  Brief E. Noordhoek d.d. 5 november 1997 aan H. Holthuis (C8). 
390  Brief H. Holthuis d.d. 12 november 1997 (D16). 
391  Brief C. Korvinus d.d. 26 februari 1998 aan C. Ficq (D16). 
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integriteit van ambtenaren in relatie tot de al dan niet betrouwbare CID-
berichten hieromtrent. 

Het "Schilderstraject" was tot op zekere hoogte het vervolg van spoor 2, 
maar dan georganiseerd in het kader van spoor 3. In dit traject ging het immers 
opnieuw om verder onderzoek naar het beginstadium van de IRT-affaire op 
grond van CID-berichten over wat er zich in het begin van de jaren negentig 
"werkelijk" had voorgedaan op de cocainelijn Colombia-Nederland. Dit maakt 
het ook begrijpelijk waarom het conflict dat zich in 1996-1997 gaandeweg tus-
sen spoor 1 en spoor 2 had ontpopt vrijwel moeiteloos overging in een conflict 
tussen spoor 1 en spoor 3 in de jaren 1997-1998. Dit had wellicht niet hoeven 
te gebeuren wanneer in juli-augustus 1997 - in het kader van het topoverleg 
over het gebruik van het IRT-dossier - enig initiatief was ontplooid om de drei-
gende nieuwe tweespalt in het onderzoek te overwinnen door het "schone" on-
derzoek van het LRT naar de laatste ontwikkelingen van de IRT-affaire te corn-
bineren met de Amsterdams-Haarlemse "schoning" van het dossier over de be-
ginfase ervan. Een dergelijke eenmaking had ook recht gedaan aan de beslissing 
van het college van 4 september 1996 om alle relevante onderzoeken te integre-
ren binnen een en hetzelfde project. Het is er echter niet van gekomen. Nergens 
in de stukken of de interviews wordt in elk geval verwezen naar een discussie 
over deze kans. Het LRT-onderzoek werd in de genoemde discussie behandeld 
als een gewoon onderzoek naast alle andere onderzoeken. Van deze handelwijze 
- of zij nu werd ingegeven door de verschillende visies tussen de betrokken par-
ketten op het verdere onderzoek of niet - mag worden gezegd dat zij wijst op een 
gebrek aan sturing door het openbaar ministerie van het totale rechercheproces 
in deze zaak. Die bleef al te zeer beperkt tot het opvolgen van de verschillende 
onderzoekssporen en leidde ondanks alles - dus ook ondanks de afgang van 
spoor 2 - nooit tot bun verbinding. Men berustte in de verscheidenheid in plaats 
van te streven naar meer eenheid. 

Hierbij mag echter niet over het hoofd worden gezien dat het LRT-team in 
de zomer van 1997 veel werk heeft verzet om de onderzoeken naar twee ver-
dachten en, zijdelings, ook "Taartman" op een systematische manier handen en 
voeten te geven. 
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8 Het beraad met het college op 
26 november 1997 

8.1 	Inleiding 

Hiervoor is duidelijk gebleken dat het college van procureurs-generaal vanaf 
maart 1996 op geregelde tijdstippen de start en de voortgang van de verschil-
lende onderzoekssporen heeft georganiseerd respectievelijk geaccordeerd. Dit is 
volgens onze zegslieden reeds een hele bijzondere gang van zaken. Normaal 
bemoeit het college zich niet zo vaak zo intensief met een enkel onderzoek. He-
lemaal bijzonder was dan ook het initiatief om op 26 november 1997 een speci-
ale vergadering te wijden aan de presentatie en bespreking van de diverse on-
derzoekslijnen die hiervoor zijn behandeld. 

Om meer dan een reden was dit een belangrijke bijeenkomst: behalve dat 
het college een overzicht kreeg van de lopende en voorgenomen activiteiten, 
werd het ook gevraagd om een paar belangrijke knopen door te hakken. In het 
onderhavige hoofdstuk wordt eerst uiteengezet op welke wijze het college door 
de verschillende "partijen" werd geinformeerd en welke kwesties ter beslissing 
werden voorgelegd. Vervolgens wordt bekeken waarover uiteindelijk een besluit 
is gevallen. Tenslotte wordt ingegaan op de nasleep van deze belangrijke be-
raadslaging. 

8.2 	De presentatie van de onderzoeken 

De vergadering van 26 november 1997 werd opgeluisterd door de aanwezigheid 
van vrijwel alle hoofdrolspelers in het post-Fort-traject. Alleen een vertegen-
woordiging van het Amsterdamse parket ontbrak. 392  De presentatie viel uiteen 
in vier delen: 
1. het inlichtingentraject/"Schilders" (verzorgd door J. de Wit); 393  
2. de voorlopige inventarisatie van het IRT-dossier (door P. Schouten); 
3. het onderzoek van het LRT (door een lid van het LRT); 
4. slotopmerkingen. 

De presentatie van de onderdelen 1 en 2 ging gepaard met het vertonen van 
tientallen dia's. 

392  Kort verslag van de presentatie post-Fort-traject in Utrecht d.d. 26 november 1997, 
getekend LG (B1) 

393  Twee dagen eerder hadden J. de Wit en P. Schouten een proefpresentatie gehouden 
ten overstaan van P. Aalbersberg (hoofd NCID/CRI) 
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Ad 1 
De Wit ging in zijn presentatie uitvoerig in op de vermeende parallel-
transporten. Hij deed dit aan de hand van de notitie "Colombiaans dubbel-
spel". 394  In deze notitie wordt beschreven hoe in oktober 1995 tijdens het Fort-
onderzoek informatie werd verkregen over "de regeling" tussen het "Cali-kartel" 
en enkele Nederlandse criminelen. In de periode zomer 1992 - januari 1995 zou 
10.000-20.000 kilo cocaine Nederland zijn ingevoerd. Daarbij speelde volgens de 
berichten een informant een dubbelrol en zouden enkele douanemensen zijn 
omgekocht. In de notitie wordt het begrip parallel-transport als volgt gedefini-
eerd: 
— een transport waarbij twee of meer containers met verdovende middelen 

tegelijk (parallel) op hetzelfde schip vanuit Colombia worden getranspor-
teerd; 

— een transport, waarbij minimaal een container, die zowel hard als soft 
drugs bevat (vaak cocaine in combinatie met marihuana) vanuit Colombia 
worden getransporteerd. 

Een opmerkelijk gegeven is dat het element corruptie geen deel uitmaakt van 
deze definitie. In de overhead sheets die De Wit gebruikte tijdens de presentatie, 
werden corrumptieve contacten met Nederlandse douane- en opsporingsambte-
naren wel als onlosmakelijk onderdeel van de parallel-transporten gepresen-
teerd, maar uit de notitie kan niet worden opgemaakt waarop die hypothese 
(behalve op verklaringen van informanten) is gebaseerd. 

Ad 2 
Schouten deed verslag van de eerste indrukken die waren opgedaan in het ka-
der van de inventarisatie van het IRT-dossier. Naar zijn inschatting bood het 
dossier een aantal aanknopingspunten voor onderzoek naar commtie/lekken 
en een aantal liquidaties. Verder hield hij het voor waarschijnlijk dat de RCID-
Kennemerland bewust informatie had achtergehouden over de lijn Nederland-
Colombia. 

Ad 3 
De LRT-vertegenwoordiger ten slotte stond stil bij de voorlopige resultaten van 
het 060-onderzoek van het LRT. In het bijzonder de financien rondom J. werden 
uitvoerig besproken. Maar ook het onderzoek naar De J., alsmede het Carex/Sri 
Lanka-onderzoek in verband met de "Taartman" werden gepresenteerd. 395  

Ad 4 
Ter afsluiting van de presentatie werd aan het college een aantal beslispunten 
voorgelegd. De belangrijkste daarvan was het verlenen van toestemming om het 

394  Behalve dat deze notitie gebruikt werd bij de presentatie ten overstaan van het colle-
ge van procureurs-generaal d.d. 26 november 1997 is zij als bijlage toegevoegd aan 
de brief van H. Holthuis en H. van Brummen aan het college van procureurs-
generaal dd. 9 december 1997 (B1). 

395  Zie het journaal van 060 d.d. 27 november 1997 (F23). 
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"Schilderstraject" een nadere invulling te geven. Bij het indienen van dit verzoek 
werd overigens het voornemen bekend gemaakt om bij het bezoek aan de 
"Schilders" tevens een lid van de CID van het LRT te betrekken. Dit met het oog 
op een mogelijke toekomstige overdracht van de bron en ter introductie van het 
LRT-lid bij de bron als toekomstig contactpersoon. 

8.3 	De besluitvorming in het college 

In kleinere kring - de leden van het college plus Van Brummen en Holthuis - 
werden nog dezelfde avond de presentaties geevalueerd. Het verslag dat van 
deze bijeenkomst beschikbaar is, is een zeer beknopte weergave van de gevoerde 
beraadslagingen. Belangrijke meningsverschillen tussen het college en een of 
meer deelnemers worden bijvoorbeeld niet vermeld. 396  

Afgaande op dit verslag hadden de individuele procureurs-generaal uiteen-
lopende opvattingen over hoe zij het gepresenteerde materiaal moesten duiden. 
Van discussie was kennelijk nauwelijks sprake; iedere procureur-generaal 
sprak blijkbaar zijn eigen zorgen en preoccupaties uit. Een van hen toonde zich 
bezorgd over het gevaar van interferentie van het "Schilderstraject" met lopend 
onderzoek van het Prisma-team in de regio Haaglanden. Hij vroeg zich af of er 
voldoende informatie werd uitgewisseld met dit team. Een collega waren drie 
andere aspecten in het bijzonder opgevallen: 
— het invoeringstraject; 
— het gebrek aan inzicht in het geldverkeer /de betaling bij parallel-invoer; 
— corruptie. 

Kritisch was weer een ander. Deze merkte op dat de beslissingen die werden 
voorgelegd aan het college weinig relatie hadden met de presentatie. Alleen het 
verzoek om toestemming voor het "Schilderstraject" hield in zijn optiek recht-
streeks verband met het gebodene, voor de andere beslispunten - zoals het ver-
zoek om een paspoort te mogen aanvragen voor een informant die in een getui-
gebeschermingsprogramma was opgenomen - gold dat slechts in zeer beperkte 
mate. Voorts achtte hij de conclusies uit de presentaties niet of nauwelijks ge-
fundeerd. 

Anderzijds gaven volgens Docters van Leeuwen 397 : 

"De presentaties die daar gehouden werden (...) toch de indruk dat er 
vooruitgang werd geboekt. Het ging langzaam, maar er zat toch wel 
schot in." 

Het college als geheel kwam aan het einde van de avond tot de volgende slot- 
som. Centraal stond in de optiek van de aanwezige procureurs-generaal onver- 

396  J. Snijders maakt in zijn interview bijvoorbeeld gewag van het feit dat het college 
zich door het "Schilderstraject" voor een "fait accompli" gesteld voelde. Ook zou er 
kritisch zijn gereageerd op de bijdrage van het LRT-lid. Zie interview J. Snijders d.d. 
12 februari 2001. 

397  Interview A. Docters van Leeuwen d.d. 17 januari 2001. 
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kort de vraag: hoe gaan we verder met de delen uit het IRT-dossier? Het college 
vond dat de lijn moest worden vastgehouden en besloot het volgende: 
1. De betrokken hoofdofficieren van justitie leggen, ria overleg met de toezicht-

houdende procureur-generaal, beslissingen over verder onderzoek ter be-
spreking voor aan het college; 

2. In de vervolgbespreking in het college moet worden aangegeven hoe deze 
onderzoeken worden afgestemd op de onderzoeken die lopen in Den Haag; 

3. Verder moet in deze bespreking duidelijk worden gemaakt hoe men denkt 
invulling te geven aan de vervolgtrajecten, gelet op de diverse sporen. 

8.4 	De nasleep van het beraad 

Het vervolg op deze bijeenkomst liet niet lang op zich wachten. Op 1 december 
1997 hielden Schouten en de Wit hun presentatie ten overstaan van de leiding 
van het KLPD. Verder bracht Snijders, conform de opdracht van het college, 
begin december een werkbezoek aan de officier van justitie van het Kernteam 
Haaglanden (Prisma-team). Blijkens een memo van de hand van laatstgenoemde 
d.d. 5 december 1997 was na dit bezoek de kou tussen het parket Haarlem en 
het Prisma-team nog niet helemaal uit de lucht. 399  Deze achtte het namelijk niet 
wenselijk om vanuit Haarlem verder onderzoek te laten plaatsvinden zonder 
daar het Prisma-team bij te betrekken. 

Een tweede vervolg op het beraad met het college was dat Van Brummen 
en Holthuis op 9 december 1997 een brief stuurden naar de voorzitter van het 
college. 399  Zoals we later zullen zien, was het bepaald opmerkelijk te noemen dat 
ook Holthuis deze brief had ondertekend, aangezien hij zich daarmee - en indi-
rect ook zijn zaaksofficier Noordhoek - committeerde aan de volgende uitgangs-
punten: 
— er is in ruimere mate sprake geweest van een hoofdrol van een of meerdere 

medewerkers van de FIOD en/of de douane bij het doorleveren van drugs 
vanaf 1992 dan werd aangenomen; 

— de Colombianen voerden de regie bij de cocalne-invoer met gebruikmaking 
van in ieder geval den dubbelinformant; 

— parallel-import vond plaats via containers met cocaine en hoogwaardige 
marihuana naast de containers die werden weggetipt door de betrokken 
informant; hierbij werd informatie over de cocainetransporten bewust weg-
gehouden bij het IRT; 

— de uitvoering van deze operatic was alleen met behulp van corruptie moge-
lijk. 

In de brief werd verder gesteld dat Snijders op verzoek van de minister van Jus- 
titie een informatiebron had onderzocht die materiaal zou kunnen leveren over 
de verdovende middelenhandel Colombia-Nederland, onder meer in de IRT- 

398  Memo d.d. 5 december 1997 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondisse-

mentsparket Den Haag (D21). 

399  Brief H. van Brummen en H. Holthuis d.d. 9 december 1997 aan de voorzitter van 

het college van procureurs-generaal (31, D21). 
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periode. Tenslotte legden Van Brummen en Holthuis in hun brief de volgende 
beslispunten aan het college voor: 
1. De afspraken over het ter beschikking stellen van IRT-materiaal moeten 

worden gehandhaafd; 
2. Er dient een standpunt bepaald te worden over het wel of niet starten van 

een onderzoek naar corruptie; 
3. Er moet een apart onderzoek komen naar de geldstromen tussen Colombia 

en Nederland; 
4. De informatiebronnen in Zuid-Amerika ("Schilderstraject"; onder anderen 

Van Gogh en Vermeer) moeten nader worden geexploiteerd (een plan van 
aanpak door Snijders was aan de stukken toegevoegd). 

In een brief - die overigens uitsluitend gericht was aan Van Brummen en niet 
aan diens collega en mede-ondertekenaar Holthuis - liet Docters van Leeuwen 
weten dat in de optiek van het college het laatstgenoemde beslispunt bepalend 
voor de voortgang was. 400  Hij schreef dat het college instemde met verdere 
voortgang van het onderzoek. In deze fase zou dit onderzoek een orienterend 
karakter moeten hebben, gericht op het verkrijgen van zodanige verklaringen 
dat de betrouwbaarheid daarvan nader kan worden getoetst aan de hand van 
andere reeds beschikbare informatie. Op basis van de uitkomsten van deze 
orientatiefase zou het college dan zijn definitieve standpunt bepalen over het wel 
of niet exploiteren van deze bronnen en de verdere voortgang van het onderzoek. 
Bij een positieve beslissing zou een exploitatiefase volgen. Het college was even-
eens akkoord met de voorgestelde bevoegdheidsverdeling. 

De laatste zinsneden moeten aldus worden begrepen dat de regie in de 
orienterende fase zou berusten bij Snijders en dat zij, mits er een exploitatiefase 
zou volgen, zou worden overgeheveld naar het LBOM. 401  

Op dezelfde dag dat Docters van Leeuwen Van Brummen formeel van de 
goedkeuring van het college op de hoogte stelde, lichtte Ficq Borghouts in over 
het "Schilderstraject". Ook deze verklaarde zich akkoord met de plannen. 

De derde en laatste gebeurtenis waarop in het kielzog van de collegeverga-
dering van 26 november 1997 moet worden gewezen, betreft de uitnodiging die 
Zwerwer op 18 december 1997 stuurde aan Snijders, Teeven en nog een andere 
officier van justitie voor een geheime ronde-tafel-bijeenkomst. Doel van deze 
bijeenkomst was om openhartig met elkaar van gedachten te wisselen over alle 
aspecten van georganiseerde criminaliteit waarover de betrokkenen kennis 
droegen. De vier gesprekspartners zouden over nader te bepalen onderwerpen 
alle informatie, waarover zij de beschikking hadden, op tafel moeten leggen. 
Daarmee zou meer inzicht kunnen worden verworven in "de ondernomen opspo-
ringsmethoden, de reikwijdte daarvan, de afschermingtechnieken en de eventu-
ele afspraken met wie dan ook". 4°2  De concrete reden van dit initiatief was gele-
gen in een ontmoeting tussen een van de procureurs-generaal en Zwerwer 

400 Brief A. Docters van Leeuwen aan H. van Brummen (B1, D21). 
401 Brief H. van Brummen en H. Holthuis d.d. 9 december 1997 aan de voorzitter van 

het college van procureurs-generaal (B1; D21). 
402 Brief S. Zwerwer d.d. 18 december 1997 aan J. Snijders, F. Teeven en (...) (D2). 

219 



waarbij de eerstgenoemde enig ongeloof had tentoongespreid over allerhande 
hypothesen betreffende de IRT-affaire. 403  

Via het hoofd van het LBOM had Zwerwer enkele weken eerder het college 
van procureurs generaal op de hoogte gesteld van zijn plannen. Ficq liet in het 
periodiek overleg met het LBOM op 28 november 1997 weten dat het college 
akkoord ging met het voorstel om de personen in kwestie om de tafel samen te 
brengen met een bandrecorder. Het doel hiervan was, aldus het verslag van het 
periodiek overleg, het beveiligen van de mensen zelf (hun vastgelegde verhaal 
komt ergens te liggen), alsmede het vinden van samenhang in hun verhalen. Als 
notulisten voor de bijeenkomst werden De Wit en Schouten genoemd. 404  

Zwerwer leunde in zijn voorstel op de premisse dat "er tussen de vier deel-
nemers aan het ronde tafel gesprek geen ingebouwde argwaan bestond". 405  
Hierin bleek hij zich schromelijk te hebben vergist. In het bijzonder tussen Tee-
yen en Snijders was een dusdanige vorm van wantrouwen gegroeid, dat het 
orienterende gesprek, dat gepland stond voor 19 januari 1998, nimmer plaats-
vond. Holthuis bevestigde later in het interview dat het geen gering probleem 
was "dat het onderling tussen de betrokken personen niet boterde". 406  Van 
Straelen gaf in het interview de hier bedoelde problematiek kernachtig weer 407 : 

"(...) in zo'n zaak, met zoveel vertakkingen, met zoveel pijn en met zul-
ke persoonlijkheden die betrokken zijn, zou er iemand moeten zijn die 
boven iedereen gezeten alle belangrijke beslissingen neemt. Er is geen 
procureur-generaal geweest die de zaak naar zich toe heeft getrokken, 
die heeft gezegd ik voel me ervoor verantwoordelijk en ik ga het nu 
goed aanpakken. Het 060-onderzoek is onder een ongelukkig gesternte 
gestart na het Fort-onderzoek. Want het Fort-onderzoek heeft in 
Haarlem zowel bij het openbaar ministerie als bij de politie grote won-
den geslagen. Het was achteraf bekeken (...) beter geweest wanneer 
men had gezegd dat Haarlem zich niet met het post-Fort-onderzoek 
zou mogen bemoeien. En het was ook verstandig geweest, daar waar 
meerdere parketten betrokken waren, de zaak in een hand te houden, 
dus den parket de leiding te geven. Of men had sterke centrale coordi-
natie erop moeten zetten. Maar beide zijn niet gebeurd." 

8.5 	Conclusie 

Eerst en vooral moet het opmerkelijk worden genoemd dat ook op zulk een cru-
ciaal strategisch moment in het project als het overleg van het college van pro-
cureurs-generaal in november 1997 geheel onvoorbereid betrekkelijk ingrijpen-
de beslissingen worden genomen op grond van losse stukken, beeldmateriaal en 

4°3  Interview S. Zwerwer d.d. 16 januari 2001. 

4°4  Notulen periodiek overleg tussen procureur-generaal portefeuillehouder en LBOM 
d.d. 28 november 1997 (82). 

405  Brief S. Zwerwer aan J. Snijders, F. Teeven en U..) d.d. 18 december 1997 (D2). 

406  Interview H. Holthuis d.d. 17 januari 2001. 
407  Interview F. van Straelen d.d. 15 januari 2001. 
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mondelinge uiteenzettingen. Een of meer rapporten waarin op een systemati-
sche manier de grondslag van onderzoeken, de kwaliteit van de bijbehorende 
informatie, de relaties tussen onderzoeken, de mogelijkheden voor hun voort-
zetting, et cetera worden behandeld, lagen ook nu niet voor. De korzelige op-
merkingen van verschillende procureurs-generaal over een en ander vallen in 
dit licht goed te begrijpen. Hierom is het in zekere zin echter even opmerkelijk 
dat niet alsnog van de verschillende onderzoeksleiders werd verlangd dat zij op 
korte termijn een onderbouwde rapportage omtrent hun bevindingen en voor-
stellen zouden schrijven. Ook met het oog op toekomstig overleg over de onder-
scheiden onderzoeken: hoe zou men over enige tijd zonder dergelijke hulpmid-
delen hun voortgang nog kunnen beoordelen? 

De indruk dringt zich op dat dit niet gebeurde omdat de leden van het col-
lege, in elk geval Docters van Leeuwen zelf, niet alleen het gevoel hadden dat zij 
wel over het nodige overzicht beschikten maar ook dat er, zij het met kleine 
stapjes, vooruitgang werd geboekt. Dit gevoel stemde kennelijk optimistisch. En 
zij werden tijdens en na de vergadering wellicht ook gesterkt in dat gevoel door 
het feit dat zij samen met de betrokken hoofdofficieren van justitie gemakkelijk 
besluiten konden nemen over lastige kwesties als het gebruik van het IRT-
dossier en de uitvoering van het "Schilderstraject". Op die manier leek het er 
immers op dat de progressie die er was kon worden volgehouden. Waarom dan 
nog vragen om grondiger verantwoording voor wat er gebeurd was en nog moest 
gebeuren? 

Een deel van de besluiten die werden genomen mikten wel op het behoud 
van samenhang tussen de verschillende onderzoeken, maar beoogden niet de 
integratie ervan of toch tenminste de versterking van hun centrale aansturing. 
Kennelijk werden dergelijke straffe maatregelen die in september 1996 vanzelf-
sprekend leken, ook nu niet langer nodig geacht. Dit wijst er duidelijk op dat 
het college zich niet realiseerde hoe diep de "relatieproblemen" waren tussen de 
verschillende onderzoekssporen die op dat moment liepen. De eendracht die de 
aanwezige hoofdofficieren van justitie naar het college toe tentoonspreidden 
maakt dit overigens ook begrijpelijk. Maar...ze waren er niet allemaal: Amster-
dam woonde ook deze belangrijke coordinatievergadering niet bij. En ook de 
mislukking van het initiatief dat Zwerwer kort na de onderhavige collegeverga-
dering nam om de diverse partijen - veelzeggend: met uitzondering van Noord-
hoek - alsnog bij elkaar te brengen deed kennelijk geen alarmbel rinkelen. De 
uitleg die Van Straelen hiervoor geeft biedt echter waarschijnlijk ook een deel 
van de verklaring: met het vertrek van Docters van Leeuwen was tevens de 
auctor intellectualis verdwenen en daarmee tot op zekere hoogte ook de aanja-
ger van het project. 

221 



222 

Conelueie deel I 

Wat in een terugblik over de periode maart 1996 - november 1997 op strate-
gisch niveau ten eerste in het oog springt, is niet alleen dat de institutionele 
doelstelling van het vervolgonderzoek eigenlijk niet werd geconcretiseerd, maar 
dat ook zijn inhoudelijke doelstelling in die novembermaand nog verre van be-
reikt was. Na maanden van moeizaam rechercheren was het LRT-team er toen 
pas in geslaagd om een deugdelijke grondslag voor een gerechtelijk vooronder-
zoek tegen slechts e'en van de oorspronkelijk zes onderzoekssubjecten bij elkaar 
te puzzelen; nader onderzoek in de richting van de al dan niet vermeend cor-
rupte overheidsdienaren lag op dat moment niet in het verschiet. De oorzaken 
van deze trage gang van zaken werden door Van Gemert en Van der Burg eigen-
lijk al in hun "blauwdruk" van augustus 1996 geformuleerd: omdat veel (poten-
tieel) direct bewijs niet (meer) voorhanden was en bepaalde belangrijke bronnen 
van bewijs niet of nauwelijks konden worden gebruikt kon er alleen maar via 
een omweg terug naar de tijd van de IRT-affaire worden gerechercheerd. En dit 
moest dan ook nog gebeuren door een relatief klein team-in-oprichting dat als 
zodanig in het geheel niet vertrouwd was met deze affaire. Het gaat dan ook niet 
te ver om te stellen dat de beslissing van het college van procureurs-generaal 
om het LRT alleen het strafrechtelijk vervolgonderzoek te laten doen niet zo'n 
gelukkige beslissing was. 

Evenmin was het verstandig dat het onderzoek werd opgesplitst in twee 
deelonderzoeken met elk een eigen team. Gelet op de grote verscheidenheid aan 
zowel strafrechtelijk relevante als strafrechtelijk irrelevante vragen die overble-
ven na het Fort-onderzoek viel er in het begin misschien wel wat te zeggen voor 
een dergelijke - ook organisatorische - verkaveling van het onderzoek. Maar 
men had zich ook toen al meer rekenschap kunnen en moeten geven van de 
complicaties die de bedachte constructie met zich bracht inzake onder meer de 
inbedding van de beide teams in de politiele en justitiele organisatie, de toegang 
van hun leden tot alle mogelijke bronnen, de wederzijdse coerdinatie van gevoe-
lige onderzoeksactiviteiten en de presentatie van het gezamenlijke onderzoek 
naar "het veld". Met allerhande risico's vandien: conflicten tussen de teams, 
huiver bij politie en justitie om medewerking te verlenen, et cetera. Tezamen 
met de onduidelijke onderzoeksopdracht en de aanzienlijke problemen bij de 
lcwantitatieve en kwalitatieve bemensing van de beide teams - zowel op politieel 
niveau als op justitieel niveau - hebben deze moeilijkheden er uiteindelijk voor 
gezorgd dat het team van spoor 2 maar bleef zwerven en na een jaar diep ge-
frustreerd moest worden opgedoekt omdat het op dood spoor was geraakt. 

Ook het besluit om de korpsen en parketten van Amsterdam en Haarlem 
die rechtstreeks belanghebbenden waren bij (de uitslag van) het vervolgonder-
zoek noch formeel noch materieel een rol te laten spelen in (de besluitvorming 
over) de organisatie en werking van dit onderzoek laat zich op het eerste zicht 
goed verdedigen: waarom het vanaf het begin belasten met hun onderlinge con-
flicten? Hier staat echter tegenover dat - gelet op wat er was voorgevallen na de 
Commissie-Wierenga en de Commissie-Van Traa - niet mocht worden verwacht 
dat zij zich onbetuigd zouden laten en, ondanks de beslissing van het college om 
alle relevante onderzoeken te integreren in het nieuwe onderzoek, toch niet zou- 



den proberen om hun eigen onderzoekslijnen uit te zetten. Dit is dan ook wat zij 
volop hebben gedaan en wat - mirabile dictu - door (de voorzitter van) het colle-
ge van procureurs-generaal bovendien werd geaccepteerd en zelfs gestimuleerd. 
De gevolgen hiervan laten zich raden: onophoudelijk spanningen en conflicten 
tussen de diverse sporen ten detrimente van het officiele onderzoek, met name 
op het punt van de te volgen strategie en tactiek en de uitwisseling van infor-
matie. Waarbij onmiddellijk moet worden aangetekend dat de meer en minder 
verdoken operaties die vanuit Amsterdam en Haarlem werden opgezet om de 
IRT-affaire op te helderen in de hier besproken periode evenmin tot enig resul-
taat hebben geleid. Deze feiten roepen dus al met al de vraag op of het wel zo 
wijs was om het vervolgonderzoek zonder de "Randstad" te organiseren en 
desalniettemin te verwachten dat het hoofd van het LBOM die in geen enkel 
opzicht jets te vertellen heeft over zijn collega-hoofdofficieren in (dit deel van) het 
land, zou kunnen instaan voor de nodige co6rdinatie tussen de diverse onder-
zoeken. 

Er is dus meer dan een reden om het beleid van het college van procu-
reurs-generaal ten aanzien van de inrichting, de start en het eerste verloop van 
het post-Fort-onderzoek kritisch te bezien. Dit mag echter niet verhullen dat het 
college zich in de voorbije jaren op een naar verhouding zeer intensieve manier 
met dit onderzoek heeft beziggehouden: alle belangrijke beslissingen met be-
trekking tot het verloop van het onderzoek werden door het college - in samen-
spraak trouwens met de minister van Justitie - genomen, bij tijd en wijle liet het 
college zich direct voorlichten door de onderzoekers, een van de procureurs-
generaal kreeg speciaal de verantwoordelijkheid voor het onderzoek toebedeeld 
en de voorzitter van het college beraadslaagde veelvuldig rechtstreeks met som-
mige onderzoeksleiders en onderzoekers over de voortgang van hun werk. 
Waarom dan toch die teleurstellende bevindingen met betrekking tot de strate-
gie, de organisatie en hiermee ook de (voorlopige) uitkomst van zulk een belang-
rijk onderzoek? Vanuit het perspectief van het college bezien spelen tenminste 
de volgende factoren hierbij een rol. 

Ten eerste dat er bij herhaling cruciale besluiten werden genomen op grond 
van impressies in plaats van doorwrochte analyses: het vervolgonderzoek werd 
opgezet op grond van een paar A4tjes van enkele rechercheurs en het werd an-
derhalf jaar later op niet veel steviger basis tussentijds beoordeeld. Ten tweede 
dat het college - ondanks alle bemoeienissen met post-Fort - toch niet volledig 
en grondig genoeg werd geInformeerd respectievelijk zich liet informeren over 
wat er leefde bij de verschillende partijen en over de werkelijke samenhang en 
voortgang van de diverse deelonderzoeken: in zijn discussie over de inrichting 
van het onderzoek bleven enkele belangrijke bezwaren van de kant van het LRT 
en het landelijk parket sterk onderbelicht, terwijl in de discussie over de voort-
gang van alle onderzoeken de hoofdofficieren in de richting van het college meer 
eensgezindheid tentoonspreidden dan er in feite bestond; de wet van de selectie-
ve informatievoorziening naar de top van organisaties geldt dus ook voor het 
openbaar ministerie. Bij de twee voorgaande opmerkingen sluit ten derde nauw 
aan dat het college (deel)onderzoeken eigenlijk te lang liet lopen zonder om in-
formatieve tussenbalansen te vragen en de opstellers ervan desnoods te ver-
plichten tot minutieuze verantwoording voor beweringen, bevindingen en con-
clusies, eventueel ook ten overstaan van kritische buitenstaanders. 
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Tot slot past het om helemaal op het begin terug te komen: op de discussie 
in het voorjaar van 1996 omtrent de wijze waarop er een vervolg moest worden 
gegeven aan de resultaten van het Fort-onderzoek. Hiervoor is opnieuw tot uit-
drulcking gebracht dat in het college, en zeker bij Docters van Leeuwen, de ge-
dachte leefde dat niet alleen via een strikt strafrechtelijk onderzoek de bekende 
"onderste steen" - dat "lets" waarover in juni 1997 nog met zoveel verbetenheid 
werd gesproken - boven de grond kon worden gehaald. Vandaar dat er een 
spoor 2 naast spoor 1 werd georganiseerd. De opheffing van dat tweede spoor 
leidde er als vanzelf toe dat nog hogere verwachtingen moesten worden gesteld 
aan spoor 1 en werkte evenzo gemakkelijk in de hand dat er ruimte werd ge-
schapen voor vervangende sporen (3 en 4), die eveneens meer op een intelligen-
ce-achtige manier de IRT-affaire meenden te kunnen/moeten oplossen. Dit be-
tekent dus dat het dilemma waarmee in het begin van het onderzoek werd ge-
worsteld in de tweede helft van 1997 nog steeds onverkort speelde. En dit roept 
de fundamentele vraag op of het niet beter was geweest wanneer het vervolgon-
derzoek in eerste instantie volledig buiten de strafrechtelijke sfeer was gehouden 
en was toevertrouwd aan een groep van onderzoekers uit de hoek van de (crimi-
nele en politieke) inlichtingendiensten. En dat er pas een strafrechtelijk onder-
zoek was opgestart als die groep voldoende gegevens zou hebben aangedragen 
voor een strafrechtelijk vooronderzoek tegen bepaalde personen. De ironie wil 
immers in zekere zin dat de doorstart van spoor 1 in de zomer van 1997 bovenal 
te danken was aan berichten uit die hoek! 
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Deel II 

De periode november 1997 tot juni 
1999 



Algemene inleiding 

Het vorige deel eindigt met de beschrijving van de presentaties die eind novem-
ber 1997 ten overstaan van het college van procureurs-generaal werden gehou-
den en van de besluitvorming die daarop volgde. Anderhalf jaar later, in juni 
1999, werd aan de hand van de ambtsberichten, die Vrakking, Van Brummen 
en Holthuis na het verschijnen van het rapport van de Commissie-Kalsbeek 
hadden opgesteld, in het college van procureurs-generaal de balans opgemaakt 
van drie jaar post-Fort-onderzoek. In deel II wordt beschreven welke onder-
zoeksactiviteiten in de tussenliggende periode werden verricht, hoe die werden 
aangestuurd en tot welke resultaten de inspanningen hebben geleid. Het 060- 
onderzoek vormt daarbij het hoofdspoor. Reeds in september 1996 was immers 
besloten dat alle relevante informatie ter beschikking moest worden gesteld van 
het LRT. Een en ander laat onverlet dat ook in de periode november 1997 - juni 
1999 in Amsterdam en Haarlem diverse aanpalende onderzoeksactiviteiten 
plaatsvonden. Ook deze krijgen een plaats in deel II. 

Hoofdstuk 12 moet in dit deel worden beschouwd als een scharnierpunt. In 
dat hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de presentaties over de voortgang 
van de diverse onderzoeken die op 6 oktober 1998 werden verzorgd bij het colle-
ge van procureurs-generaal en bij de minister van Justitie. De hoofdstukken 9 
tot en met 11 beslaan de periode die aan deze presentaties voorafging. De 
hoofdstukken 13 tot en met 15 hebben betrekking op de periode daarna. De 
beslissingen die naar aanleiding van de presentaties op 6 oktober 1998 werden 
genomen, vormen de opmaat voor de beschrijving in de laatste drie hoofdstuk-
ken. 

Het onderzoek 060 dient te worden beschouwd als het overkoepelende on-
derzoek, waarvan gaandeweg een aantal deelonderzoeken is afgescheiden. Zo 
richtte het deelonderzoek 061 richtte zich op strafbare feiten, gepleegd door J. 
Deelonderzoek 062 stond in het teken van de "Taartman", terwijl de code 063 
werd gereserveerd voor het onderzoek naar de rol van een informant in het XTC-
traject naar Engeland. 

In hoofdstuk 9 wordt allereerst in kaart gebracht hoe het team 060 er qua 
samenstelling en taakverdeling in de periode november 1997 - oktober 1998 
uitzag. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt hoe er uitvoering werd gegeven 
aan het plan van aanpak dat na afloop van de orienterende fase voor het 061- 
opsporingsonderzoek was vastgesteld. Na deze blik op de interne gang van za-
ken in het 061-traject wordt het vizier gericht op enkele relevante externe im-
pulsen die in 1998 op het onderzoek werden losgelaten. Voor twee van deze 
impulsen, te weten het in Haarlem geopende NN-GVO en het onder auspicien 
van CID-officier Snijders tot stand gekomen parallel-proces-verbaal, zijn aparte 
paragrafen ingeruimd. 

In deel I is reeds aangestipt dat door het LRT in het kader van de doelstel-
lingen van het 060-onderzoek tevens een onderzoek werd ingesteld naar een 
ander subject, de "Taartman". Van het verloop van dit onderzoek, dat de code 
062 meekreeg, wordt in hoofdstuk 10 verslag gedaan. In dit hoofdstuk wordt 
tevens stilgestaan bij de stand van zaken in het onderzoek naar een (voormalige) 
FIOD-beambte, dat ook onder de noemer van het 060-project werd verricht. 
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In hoofdstuk 11 wordt de aandacht gericht op enkele activiteiten die welis-
waar in respectievelijk het Haarlemse en Amsterdamse parket werden ontplooid, 
maar die wel doorwerkten op het 060-traject. Gedoeld wordt respectievelijk op 
het in najaar van 1997 in gang gezette "Schilderstraject", het onderzoek naar 
het XTC-traject in de richting van Engeland en de door Amsterdam gesloten pre-
deal met K. Het onderzoek naar het XTC-traject zou, zoals gezegd, eind 1998 
onder de rubricering 063 ook een plaats krijgen in de overkoepelende 060-zaak. 

Nadat in hoofdstuk 12 is beschreven hoe de informatievoorziening in de 
richting van het college van procureurs-generaal plaatsvond en welke besluiten 
in dit gremium werden genomen naar aanleiding van de reeds genoemde pre-
sentaties van 6 oktober 1998, worden in hoofdstuk 13 het verdere verloop en de 
afloop van het 061-onderzoek onder de loep genomen. Speciale aandacht is 
daarbij gereserveerd voor de toegang tot CID-informatie, een probleem dat ook 
in deze fase de gemoederen bezig hield. 

Het vervolg in de 063-zaak - de XTC-trajecten naar Engeland - staat cen-
traal in hoofdstuk 14. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de discussies 
rondom de vraag of dit onderzoek al niet moest worden uitgebreid naar mogelij-
ke strafbare handelingen van overheidsfunctionarissen. 

In hoofdstuk 15 ten slotte wordt beknopt weergegeven welke gevolgen het 
rapport van de Commissie-Kalsbeek heeft gehad voor de organisatie van de 
post-Fort-onderzoeken. Bovendien wordt aan de hand van de eerder genoemde 
ambtsberichten van Vrakking, Van Brummen en Holthuis in kaart gebracht hoe 
binnen de verschillende parketten tegen het post-Fort-traject en de toekomst 
daarvan werd aangekeken. 

Voordat de bevindingen worden gepresenteerd, is het van belang ,te wijzen 
op enkele belangrijke veranderingert in de organisatorische context waarbinnen 
het onderzoek plaatsvond. Allereerst moet worden vermeld dat de rol van Snij-
ders in de Haarlemse parketorganisatie eind 1997 was veranderd. Tot die tijd 
combineerde hij reguliere CID-taken in het arrondissement Haarlem met de 
bijzondere taken die aan hem waren toevertrouwd in het kader van het post-
Fort-traject. Vanaf eind 1997 hield hij zich uitsluitend nog met de laatstge-
noemde taken bezig. De belangrijkste reden voor Van Brummen om Snijders te 
ontheffen van zijn reguliere CID-activiteiten was dat deze activiteiten als gevolg 
van de bijzondere taken die Snijders vervulde in de knel waren geraakt. Boven-
dien hoopte Van Brummen met de verandering in de taakomschrijving van 
Snijders de spanningen die waren ontstaan tussen laatstgenoemde en de toen-
malige officier van het kernteam Randstad Noord- en Midden (KTR) verminde-
ren. Snijders maakte in de nieuwe constructie in formatieve zin nog wel deel uit 
van het team specialismen, maar rapporteerde uitsluitend nog aan Van Brum-
men. De twee hadden in dat verband intensief contact met elkaar. 408  

Afgezien van de veranderde rol van Snijders vonden in deze periode ook 
enkele belangrijke wijzigingen plaats binnen het college van procureurs-
generaal. De afwikkeling van de "affaire Bakkenist" en het daaropvolgende ver-
trek van de voorzitter van het college van procureurs-generaal Docters van 
Leeuwen zorgden niet alleen in politieke zin en binnen het openbaar ministerie 

408 Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
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voor de nodige onrust, maar hadden ook consequenties voor het sturende ver-
mogen van het college van procureurs-generaal ten aanzien van grootschalige 
onderzoeken, waaronder het 060-traject. 409  Vanaf januari 1998 fungeerde Ficq 
als waarnemend voorzitter van het college. Pas met de komst op 1 april 1999 
van De Wijkerslooth was het college van procureurs-generaal weer op sterkte en 
beschikte het over een vaste voorzitter. 

Een andere belangrijk gegeven in 1998 was de installatie van het tweede 
Paarse kabinet en het aantreden - in augustus van dat jaar - van een nieuwe 
minister van Justitie in de persoon van B. Korthals. Zoals in hoofdstuk 12 zal 
worden toegelicht, werd Korthals reeds spoedig na zijn ambtsaanvaarding door 
Ficq, Holthuis en Noordhoek op hoofdlijnen over de onderzoeken bijgepraat. Dit 
gegeven onderstreept het belang dat de departementsleiding hechtte aan tijdige 
informatievoorziening van de minister met betrekking tot dit - ook in politiek 
opzicht - gevoelige dossier. 

409 Voor een nadere uiteenzetting over deze affaire en het daar op volgende vertrek van 
Docters van Leeuwen, zie hoofdstuk 2 (paragraaf 2.4). 
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9 Het verloop van het onderzoek 
061 

9.1 	Inleiding 

Het opsporingsonderzoek tegen J. wordt het 061-onderzoek genoemd. Het is 
niet gemakkelijk om het proces-verbaal dat na enkele jaren recherche-arbeid 
werd opgemaakt in de 061-zaak, beknopt weer te geven. Het zaakdossier 061 
bestaat namelijk uit acht onderdelen, die de resultaten van onderzoeken naar 
uiteenlopende strafbare feiten bevatten. 410  Voor een belangrijk deel zijn de in 
het dossier opgenomen onderzoeken het resultaat van de opsporingsactiviteiten 
van het LRT. Maar er zijn ook onderdelen van opsporingsonderzoeken van ande-
re politiediensten in het zaakdossier opgenomen, die betrekking hebben op een 
of meer medeverdachten uit het 061-onderzoek. De 061-zaak vertoont hierdoor 
niet erg veel interne samenhang. Het gaat om diverse onderzoeken naar ver-
schillende soorten strafbare feiten, waarbij de eigen inbreng van het LRT vari-
eert. Bovendien is J. niet bij alle acht onderdelen van de 061-zaak als verdachte 
betrokken. 

Voordat het verloop van het deelonderzoek 061 wordt beschreven, worden 
de samenstelling van en taakverdeling binnen het team van het overkoepelende 
060-onderzoek kort geschetst. 

9.2 	Samenstelling van en taakverdeling binnen het team 

Het 060-team bestond op 1 november 1997 uit 16 personen. Een jaar later, op 1 
november 1998, was het team op een sterkte gebracht van 22 personen. De 
donkere lijn in figuur 1 laat het personeelsverloop zien tussen 1 november 1997 
en 1 november 1998: 

410 In hoofdstuk 13 wordt een beschrijving gegeven van deze zaken. 
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Figuur 1 
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In deze periode fungeerde Noordhoek nog steeds als de verantwoordelijke officier 
van justitie voor het opsporingsonderzoek. Van Gemert droeg als hoofd van het 
LRT de algehele verantwoordelijkheid voor de inzet van het personeel. Teamlei-
der van het 060-team was nog altijd Entken. Er was voor het 060-onderzoek 
nog steeds geen speciale CID-officier van justitie aangewezen. Naar functie on-
derscheiden kende het team op 1 november 1997 de volgende samenstelling: 
— teamleiding 	 3 
— tactische recherche 	5 
— financiele recherche 	2 
- CID/analyse 	 3 
— rijksrecherche 	 2 
— administratief 	 1 

9.3 	Het tactische onderzoek 

9.3.1 	De opsporingsactiviteiten na de opening van het gerechtelijk 
vooronderzoek 

Zoals is vermeld in paragraaf 7.3, werd het gerechtelijk vooronderzoek tegen J. 
op 1 december 1997 geopend door een rechter-commissaris te Haarlem. Na de 
opening van het gerechtelijk vooronderzoek werden enkele schriftelijke stukken 
opgevraagd bij onder meer een aantal banken. Ook werden printerlijsten onder-
zocht om na te gaan met welke telefoonnummers (en personen) J. telefonische 
kontakten onderhield. Maar de bronnen "droogden" op. Weliswaar leverden de 
opgevraagde gegevens bij de Kamer van Koophandel op dat J. mede-aandeel- 
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houder en mede-directeur was van een Oostenrijks bedrijf en onroerend goed 
bezat (al werden de aanwijzingen uit het BVD-ambtsbericht hieromtrent slechts 
gedeeltelijk bevestigd), de ingewonnen informatie leverde geen nieuwe gegevens 
op die het onderzoek konden (re-)activeren. 

Voor een goed beeld van de situatie eind 1997 is het van belang op te mer-
ken dat zich juist op het moment van een dreigende stagnatie in het 061- 
onderzoek een nieuwe zaak aandiende, de strafzaak tegen de "Taartman". Deze 
zaak bood van meet af aan veel perspectieven op een goed opsporingsresultaat. 
Aan het opsporingsteam werden in die periode enkele nieuwe leden toegevoegd 
voor dit nieuwe project. In hoofdstuk 10 wordt het onderzoek naar de "Taart-
man" uitvoerig beschreven. 

Na het opdrogen van de bronnen werd in de periode maart/april 1998 be-
sloten de bakens te verzetten. Omdat concrete aanknopingspunten voor onder-
zoek naar strafbare feiten ontbraken richtte het team zich op het verkrijgen van 
een beeld van het leefpatroon van J. en diens directe sociale omgeving. "Be-
hoedzaam opereren" waren daarbij de sleutelwoorden: het onderzoek naar J. 
mocht niet bekend worden. Daarom ging men niet over tot het horen van getui-
gen of het verrichten van huiszoekingen. Wel werden enkele rechtshulpverzoe-
ken opgesteld om J. ook in het buitenland te kunnen observeren. In het voor-
jaar 1998 werd gekozen voor het afluisteren van telefoonlijnen van J., in de 
hoop dat hij in verband zou kunnen worden gebracht met een drugstrans-
port.411 Het tappen zou tot aan de aanhouding van J. en enkele medeverdach-
ten (in februari 2000) toe de belangrijkste recherchemethodiek blijven van het 
LRT. Na de afsluiting van de tapperiode in 1999 bleek de teller te staan op 
78.174 afgeluisterde gesprekken. Het betroffen niet alleen door J. gevoerde ge-
sprekken, maar ook werden telefoongesprekken tussen personen in de kring 
rond J. afgeluisterd. Vanaf het voorjaar van 1998 tot november 1998 was nage-
noeg het gehele team vrijwel volledig in beslaggenomen door het afluisteren van 
telefoongesprekken. De hoofdverdachte J. bleek intensief gebruik te maken van 
het telecomnetwerk. In totaal bediende hij in deze periode van circa 50 telefoon-
lijnen. Ook de accountant die aan het LRT-team was toegevoegd, was gedurende 
deze periode druk doende met het afluisteren van telefoongesprekken. 

Na deze maanden van tappen begon er bij het team weliswaar een beeld te 
ontstaan van de personen met wie J. kontakten onderhield en kennelijk ook 
zaken deed, maar erg veel duidelijkheid over de inhoud van de zaken bestond er 
nog niet. Zo kwam wel de gokscene in beeld waarin J. als exploitant en verwoed 
speler verkeerde. Ook kwamen er enkele aanwijzingen dat J. betrokken was bij 
de handel in drugs; uit een telefoonprint van een Oostenrijkse hotelkamer bleek 
dat hij met een nummer in Colombia had gebeld en uit reisbewegingen van J. 
bleek ook dat hij contacten onderhield in Colombia. Maar over de aard en de 
inhoud van de Colombiaanse contacten werd tot op dat moment niets bekend. 
De verdachte hield er trouwens rekening mee dat hij werd afgeluisterd. Hij uitte 
zich in cryptische bewoordingen en maakte frequent afspraken om op een be-
paalde plaats bijeen te komen, maar waarover de beraadslagingen gingen en 
wat de inhoud ervan was, werd niet duidelijk. 

411 Voortgangsnotitie 96060 van J. Crijns d.d. 28 juli 1999 (B4). 

233 



9.3.2 	Externe impulsen 

Het is, tegen deze achtergrond, van belang te vermelden dat er van buitenaf drie 
impulsen aan het onderzoek werden gegeven. In deze paragraaf worden deze 
externe invloeden kort aangestipt. De uitwerking van de belangrijkste twee, het 
NN-GVO en het parallel-proces-verbaal, vindt plaats in de paragrafen 9.4 en 
9.5. 

Zoals in het vorige deel is toegelicht, was in het najaar van 1997 rondom 
het onderzoek 060 een klankbordgroep geformeerd. Doel van dit overlegorgaan 
was het afstemmen van de activiteiten die elders, door andere opsporingsteams 
dan het LRT, werden verricht met datgene wat binnen het "moederonderzoek" 
060 - en de daarvan afgeleide deelprojecten - plaatsvond. Twee impulsen wer-
den door een lid van de klankbordgroep, in casu Snijders, ingebracht; de derde 
was afkomstig van Teeven, die overigens van deelname aan de klankbordgroep 
was uitgesloten. Zie hierover meer in hoofdstuk 12. 

De impuls van Teeven aan het onderzoek 061 betrof het op 15 juni 1998 
verstrekken van een proces-verbaal van de RCID Amsterdam-Amstelland aan 
zijn collega Noordhoek. Dit proces-verbaal bevatte informatie die in de periode 
mei 1997 tot maart 1998 bij de hoofdstedelijke RCID was binnengekomen. Deze 
informatie zou, volgens het hoofd van de RCID Amsterdam-Amstelland, uit 
doorgaans betrouwbare bron afkomstig zijn. In het bericht werd gesteld dat J. 
zou zijn geintroduceerd bij enkele grote criminelen als de man die de douane 
"plat had". Regelmatig zouden er door toedoen van J. grote partijen hasj veilig 
door de douane geloodst zijn en hiervoor zou hi] per geslaagde &levering betaald 
zijn door een bepaalde crimineel. Tenslotte werd er nog over gesproken dat J. 
enkele tientallen miljoenen guldens in Oostenrijk zou hebben. 

Kort nadat hij het CID-bericht uit Amsterdam had ontvangen, bracht 
Noordhoek het in een klankbordgroepvergadering. De daar aanwezige officier 
Snijders reageerde hierop zeer verbolgen. Hi] had twijfels over de herkomst van 
de informatie, aangezien de inhoud daarvan vrijwel letterlijk overeen stemde 
met CID-informatie uit het IRT-dossier. 112  Teamleider Entken omschreef de 
gang van zaken als volgt 413 : 

"Dit bericht werd ons aangereikt op een bepaalde dag om 15.45 uur 
en om 16.00 uur was er een vergadering van de klankbordgroep. Het 
was kennelijk een erg beladen bericht. Snijders ontplofte zo'n beetje. 
Wisten wij waar dat bericht vandaan kwam, wat de achtergrond ervan 
was? Snijders voelde zich geweldig in zijn kuif gepikt. Hij zag het als 
een dolkstoot in de rug en daarom is dit bericht wel wat blijven ban-
gen." 

Volgens een teamlid werd het bericht binnen het LRT vooral beschouwd als een 
steun in de rug. Het bevatte de aanwijzing dat J. een belangrijke verdachte was. 
Maar de koers van het onderzoek werd er niet door gewijzigd. Het bericht kwarn 
op het moment dat het team de bakens al had verzet. De beslissing om te gaan 

412 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
413  Interview P. Entken d.d. 16 januari 2001. 
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tappen impliceerde dat het actuele doen en laten van J. werd onderzocht. Hier-
mee werd weliswaar niet het strategische doel van het onderzoek gewijzigd - het 
was namelijk nog steeds de bedoeling via het onderzoek licht te werpen op de 
IRT-periode - maar wel (impliciet) de tactiek. Immers, de aandacht werd in het 
opsporingsonderzoek niet meer gericht op de feiten uit het verleden, maar op de 
mogelijke, actuele strafbare feiten waaraan J. zich schuldig maakte. Het CID-
bericht sloot wat dit betreft niet aan bij de koers die inmiddels was ingezet. Er is 
niet op doorgerechercheerd. 

De tweede belangrijke externe impuls was afkomstig uit het parket Haar-
lem. Het betreffen de verklaringen die twee anonieme getuigen wilden afleggen 
over de wijze waarop drugstransporten vanuit Colombia naar Nederland onder 
de dekking van de douane zouden hebben plaatsgevonden. Deze verklaringen 
werden op instigatie van Snijders door de twee getuigen in een zogenaamd NN-
GVO ten overstaan van een rechter-commissaris te Haarlem afgelegd. 

In de derde plaats kreeg Noordhoek in juli 1998 de beschikking over het 
zogeheten parallel-proces-verbaal en het parallel-rapport. Beide documenten 
waren opgesteld door Schouten en Van Stormbroek onder verantwoordelijkheid 
van Snijders. In deze twee rapportages werd de al tijdens het Fort-onderzoek 
ontwikkelde hypothese uitgewerkt dat onder de dekking van de omstreden Del-
ta-methode niet alleen omvangrijke partijen hasj, maar ook duizenden kilo's 
cocaine vanuit Zuid-Amerika door de Nederlandse douane waren geloodst. 

Zowel de NN-verklaringen als het parallel-proces-verbaal worden hieronder 
uitvoerig besproken. 

9.4 	De NN-verklaringen 

9.4.1 	De strategie van Snijders 

Zoals eerder is vermeld, werd eind 1997 door betrokkenen vanuit het 060- 
onderzoek en het onderzoek "Rollaag" 414  gesproken over de mogelijkheid om 
twee getuigen te horen. Deze getuigen hadden aangegeven bereid te zijn om 
anoniem een verklaring af te leggen over de zogenaamde parallel-importen, de 
betrokkenheid daarbij van overheidsdienaren en het dubbelspel dat gespeeld 
zou zijn door de "groei-informant". 

Het is voor een goed begrip van wat komen gaat van belang eerst inzicht te 
geven in de strategie van CID-officier Snijders. Hij was de auctor intellectualis 
van het gerechtelijk vooronderzoek dat werd geopend om de beide getuigenver-
klaringen te kunnen afnemen. 

Snijders was op grond van onder meer de - door Schouten gemaakte - 
analyse van het IRT-materiaal tot het inzicht gekomen dat in de periode 1990- 
1994 vermoedelijk niet alleen softdrugs gecontroleerd waren doorgeleverd maar 
ook harddrugs. Daarnaast zou een tactische analyse van allerlei gegevensbe-
standen hebben uitgewezen dat er sprake was of was geweest van de invoer van 
harddrugs middels parallel-importen waarbij enige vorm van samenwerking 

414 De term "Rollaag" is door Snijders c.s. bedacht en staat voor de activiteiten die zijn 
verricht in het kader van het onderzoek naar de parallel-importen en de rol van in-
formanten daarbij. 
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tussen criminelen en de overheid niet werd uitgesloten. Tenslotte stelde Snijders 
dat het onderzoek hem duidelijk had gemaakt dat enkele criminele informanten 
een dubbelrol hadden vervuld. Alles wees crop, aldus Snijders, dat de infor-
manten, met medeweten van de criminele organisaties, hadden samengewerkt 
met de politic en in het bijzonder met medewerkers van de criminele inlichtin-
gendiensten en de douane. Meer specifiek zou het gaan am criminele organisa-
ties uit Colombia ("Cali-kartel") en leden van de zogenaamde Delta-groe-
pering.415  

De beide getuigen zouden over deze samenwerking tussen leden van het 
Cali kartel, Nederlandse criminelen en overheidsdienaren meer kunnen verkla-
ren. Het belong van het horen van de beide getuigen was er derhalve voor Snij-
ders in gelegen dat het de bevindingen over de parallel-importen zou kunnen 
ondersteunen. In januari 1998 werden de voorbereidingen getroffen voor het 
verhoor van de eerste getuige, NN1. Ten behoeve van een vordering gerechtelijk 
vooronderzoek werd een proces-verbaal geconcipieerd. 416  Daarin werden opge-
nomen de (voorlopige) bevindingen omtrent de parallel-importen in de vorm van 
een door Schouten opgemaakte tussenrapportage. 417  

9.4.2 	Een kluisverklaring of een verklaring bij de rechter-commissaris? 

Nog voordat de vordering van het gerechtelijk vooronderzoek was geconcipieerd, 
ging het mis in het overleg tussen Noordhoek en Snijders over de wijze waarop 
het verhoor van de beide getuigen zou moeten warden afgenomen, en in welke 
juridische vorm dit zou moeten plaatsvinden. In de eerste plaats had Noordhoek 
het liefste gezien dat die personen in het 060-onderzoek door rechercheurs van 
het LRT zouden worden gehoord, zodat zij in een later stadium in een gerechte-
lijk vooronderzoek tegen - in elk geval - J. door de rechter-commissaris ano-
niem konden worden verhoord. Op die manier zouden ze vanzelf hun plaats 
krijgen in het 060-onderzoek. 418  In de woorden van Noordhoek419 : 

415  Proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door J. Snijders d.d. winter 1997/1998 
(D19). 

416 Tevens werd procureur-generaal Steenhuis op 9 januari 1998 in een aparte presen-
tatie op de hoogte gesteld van de bevindingen van het "Rollaag"-team. net  op dat 
moment in alle hevigheid woedende conflict tussen de minister van Justitie en de top 
van het openbaar ministerie naar aanleiding van de "affaire Balckenist" had volgens 
enkele aanwezigen mede tot gevolg dat Steenhuis de presentatie nauwelijks kon vol-
gen, aangezien hij voortdurend telefonisch werd weggeroepen. 

419  Voorlopige bevindingen omtrent parallel-importen; tussenrapportage, P. Schouten, 
d.d. 19 januari 1998 (D5). 

419  Ambtsbericht van H. Holthuis d.d. 26 mei 1999 aan het college van procureurs-
generaal (C5). 

419  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
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"Peter Snijders wilde graag de verklaring van de getuige afgelegd heb- 
ben tegenover de rechter-commissaris. Een van zijn argumenten was 
dat er op die manier een betere beveiliging was, een betere bronbevei- 



liging voor de getuige. Ik was er zelf voorstander van dat de verklaring 
eerst in de politielijn zou blijven; een verhoor van de recherche en dan 
zouden we de verklaring in een kluis kunnen leggen: een kluisverkla-
ring. Op die wijze zou eerst de verklaring inhoudelijk kunnen worden 
beoordeeld en gewaardeerd, waarna eventueel op een later tijdstip een 
verklaring tegenover de rechter-commissaris zou kunnen worden af-
gelegd." 

Ook Entken en Van Straelen refereerden tijdens de interviews aan de door 
Noordhoek geopperde mogelijkheid van een verhoor van de getuigen door re-
chercheurs van het LRT. Volgens Van Straelen was evenwel "in december 1997 
het vertrouwen van Snijders in de professionaliteit van Noordhoek al gering en 
kreeg hij het benauwd bij de gedachte dat de twee anonieme getuigen door het 
LRT zouden moeten worden verhoord". 420  

Snijders zelf weersprak tijdens het met hem gehouden interview dat een 
getuigenverhoor door rechercheurs van het LRT ooit een serieuze optie is ge-
weest421 : 

"In december 1997 hebben we voor het eerst gesproken over de moge-
lijkheid om de verklaring van NN1 door de rechter-commissaris op te 
laten nemen.... Ik stond daar ook op. Ik had geen zin meer in een vol-
gend CID-traject. We waren het er met z'n alien over eens dat een ver-
klaring onder ede moest worden afgelegd. Het verhaal van Noordhoek 
dat hij meer geporteerd was van een kluisverklaring is achteraf gefa-
briceerd." 

9.4.3 	Discussie omtrent inzage in de veiligheidsanalyse 

Ondanks het hierboven geschetste verschil van inzicht bereikten Snijders en 
Noordhoek reeds spoedig overeenstemming over het horen van de getuige door 
een rechter-commissaris in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek. Maar 
er deed zich al spoedig een tweede conflict voor. Men was het erover eens dat de 
beide getuigen als bedreigde getuigen anoniem zouden moeten worden gehoord. 
Noordhoek en Snijders verschilden echter van mening over de betrokkenheid 
van eerstgenoemde bij het getuigenverhoor en bij het informeren van de rechter-
commissaris over de aard en achtergronden van de bedreigingen. Noordhoek 
stelde zich op het standpunt dat hij als zaaksofficier op de hoogte moest worden 
gesteld van de meest relevante achtergronden van de dreigingen, op basis waar-
van de getuige als bedreigde getuige kon worden aangemerkt. In het interview 
verwoordde hij dat aldus 422 : 

"Ik ging er op zichzelf wel mee akkoord dat hij werd verhoord door de 
rechter-commissaris. Ook met het feit dat het verhoor zou plaatsvin- 
den op een geheime plek, zonder dat ik daarbij aanwezig zou zijn, in 

420 Interview F. van Straelen d.d. 15 januari 2001. 
421 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
422 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
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het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen J., was ik ak-
koord. Op de laatste voorwaarde die Snijders stelde, liep het uiteinde-
lijk toch stuk. Uit oogpunt van bronbeveiliging wilde Snijders als CID-
officier alleen de besprekingen met de rechter-commissaris voeren. 
Ook de zogeheten veiligheidsanalyse zou alleen de rechter-commis-
saris mogen inzien. Ik kon daar niet mee instemmen. lk vond dat ik 
als zaaksofficier inhoudelijk op de hoogte moest zijn van de informatie 
waarop de rechter-commissaris het verhoor zou baseren. lk bob nooit 
gesteld dat ik van alle achtergronden van de getuige op de hoogte 
moest zijn. lk ben nadrukkelijk akkoord gegaan met het felt dat ik de 
identiteit van de getuige niet zou vernemen." 

Snijders wilde met de eis van Noordhoek om inzage te verkrijgen in de veilig-
heidsanalyse niet akkoord gaan. Hij was van mening dat hi] uitsluitend de 
rechter-commissaris, en dus niet de zaaksofficier, mondeling en schriftelijk 
behoorde in te lichten over dergelijke omstandigheden. In een memo aan zijn 
hoofdofficier lichtte hij zijn standpunt toe door er op te wijzen dat eon veilig-
heidsanalyse slechts bedoeld is ter voorlichting van de rechter-commissaris en 
dat eon zaaksofficier op voorsprong wordt geplaatst ten opzichte van de verdedi-
ging als ook hij wordt geinformeerd over de inhoud ervan. 423  

Teeven plaatste de hierboven genoemde controverse in een breder perspec-
tief door te wijzen op de uiteenlopende opvattingen die or in het land bestaan 
over de verhouding tussen de CID-officier en de zaaksofficier 424 : 

"Er bestaan op dit punt twee doctrines. Aan de ene kant de Haarlem-
doctrine zogezegd, waarbij men vindt dat de CID-officier en de zaaks-
°Meier helemaal gescheiden moeten worden en aan de andere kant de 
Amsterdam-doctrine, waarin men juist het tegendeel aanhangt. De 
zaaksofficier moot in mijn ogen eigenlijk alles weten over de CID. De 
consequentie daarvan is natuurlijk wel dat hij in grote zaken constant 
in hoger beroepszaken als getuige moet optreden, maar dat vind ik op 
zichzelf geen enkel probleem. Als je natuurlijk de beide rollen vervult, 
staat daar tegenover dat je in de rechtbank op het scherpst van de 
snede moot opereren om het afbreukrisico zo veel mogelijk to beper-
ken, door bepaalde vragen van advocaten bijvoorbeeld tegen te houden 
of door heel good op te letten wanneer politiemensen verklaringen af-
leggen. Oat betekent wel eon beetje onmin in de rechtszaal, in de vorm 
van een wat agressieve houding ten opzichte van de advocatuur. Maar 
hoe dan ook, het komt allemaal aan op de vraag: "wat wil je als officier 
van justitie voor je rekening nemen in de zittingzaal?" 
Dit is op zichzelf natuurlijk een zakelijk discussiepunt. Maar het heeft 
alles to maken met de manier waarop je je beroep wilt uitoefenen. Het 
is eon professionele kwestie. Tegen Rick Noordhoek heb ik gezegd dat 
hi] nooit moest accepteren dat hi] goon kennis droeg van de dreigings- 

023 Memo van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 
924 Interview F. Teeven d.d. 7 februari 2001. 
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analyse van NN1 en van de wijze waarop de rechter-commissaris werd 
voorgelicht." 

Deze zaak speelde hoog op en heeft vanaf dat moment een zeer zware wissel 
getrokken op de persoonlijke verhoudingen tussen Noordhoek en Snijders. 

9.4.4 	Gerechtelijk vooronderzoek op naam of NN -GVO? 

Een derde punt van discussie rondom de NN-verklaringen betrof de vraag in het 
kader van welk gerechtelijk vooronderzoek de getuigenverhoren plaats zouden 
vinden. Volgens Snijders was bij alle betrokkenen van meet af aan duidelijk dat 
het niet lang daarvoor geopende gerechtelijk vooronderzoek tegen J. zich hier-
voor niet leende425 : 

"Noordhoek wilde het nadrukkelijk niet in zijn gerechtelijk vooronder-
zoek. Hij wilde het onderzoek tegen J. nog niet open spelen en wist dat 
bij het horen van een bedreigde getuige er een betekening dient plaats 
te vinden in de richting van de verdachte en diens raadsman. Hij wilde 
geen slapende honden wakker maken. Wij hebben toen aangegeven 
dat wij de verklaring wel wilden borgen in een eigen gerechtelijk voor-
onderzoek, nu er geen zekerheid was dat de verklaring in de toekomst 
nog steeds te halen was. Bijkomend voordeel daarvan was dat de ver-
klaring ook voor andere onderzoeken van belang zou kunnen zijn, nu 
de getuige wel vier richtingen opging. Dat is de reden geweest dat we 
een NN-GVO gerechtelijk vooronderzoek ter zake van het in georgani-
seerd verband plegen van corruptie hebben gevorderd." 

Noordhoek gaf in het interview met hem aan dat hij zich altijd tegen de figuur 
van het NN-GVO heeft verzet en wel om de volgende reden 426 : 

"Er werd verklaard over een bekend persoon waarover al eerder ver-
klaard was tijdens het Fort-onderzoek." 

Noordhoek ging er met andere woorden van uit dat er oneigenlijk gebruik ge-
maakt werd van de mogelijkheid om een gerechtelijk vooronderzoek te openen 
tegen een nog niet bekende verdachte. Door de betrokken leden van het Haar-
lemse parket is altijd ten stelligste ontkend dat zij eigenlijk precies wisten wie de 
verdachten waren. In een memo aan zijn hoofdofficier lichtte Van Straelen, die 
min of meer pro-forma als zaaksofficier fungeerde in het NN-GVO, uitgebreid de 
motieven toe om de getuigen NN in een NN-GVO te doen horen. Het belang van 
de getuigenissen schuilde in zijn optiek vooral in het corruptie-element. Aange-
zien de getuigen in algemene zin over douane en politieambtenaren spraken 
vond Van Straelen het alleszins verdedigbaar om een GVO NN te vorderen. 427  

425 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
426 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
427 Memo van F. van Straelen d.d. 14 juni 1999 aan H. van Brummen over NN-GVO en 

NN-getuigen (B2). 
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Hoofdofficier Van Brummen stelde zich onverkort achter dit standpunt op. 428  In  

het interview voegde hij er nog een element aan toe 429 : 

"Teneinde de indruk te vermijden dat met NN in feite werd gedoeld op 
J. werd in de vordering de specificatie "overheidsdienaar" opgenomen. 
Door deze specificatie werd derhalve expliciet afstand genomen van 
het gerechtelijk vooronderzoek tegen J." 

Uiteindelijk besloot 'Haarlem' om zelf een gerechtelijk vooronderzoek NN te vor-
deren bij de rechter-commissaris. Noordhoek trok zijn handen ervan af en zou 
ook later geen gebruik willen maken van de resultaten van dit NN-GVO. 

9.4.5 	NN-getuigen contra een NN - verdachte 

Het NN-GVO werd op 20 januari 1998 door Van Straelen gevorderd bij een 
rechter-commissaris in het arrondissement Haarlem. 430  NN werd in deze vorde-
ring omschreven als een overheidsdienaar die in de periode 1987 tot en met 
1994 deelnam aan een organisatie van douane- en/of politieambtenaren, welke 
organisatie het doel had het plegen van corruptie ter facilitering van de invoer in 
Nederland van verdovende middelen. 431  Het feit dat het gerechtelijk vooronder-
zoek in Haarlem werd geopend, had volgens de betrokken Haarlemse officieren 
te maken met het feit dat Snijders in Haarlem werkte en de getuigen via hem 
waren binnengekomen. 132  
In het voorjaar van 1998 werd NN1 door de rechter-commissaris gehoord, het 
verhoor van NN2 vond plaats in het najaar van 1998. Met de keuze om de beide 
personen als bedreigde getuigen anoniem te horen ontstond de niet alledaagse 
figuur van NN-getuigen contra een NN-verdachte. 

Het is op zichzelf mogelijk om bedreigde getuigen in een NN-GVO te horen. 
Bij het horen van bedreigde getuigen tegen een bij naam bekende verdachte 
dient de rechter-commissaris eerst te bepalen of de getuige terecht een beroep 
doet op de status van bedreigde getuige. Op basis van door de °Meier overlegde 
gegevens over de ernst van de bedreiging neemt de rechter-commissaris een 
besluit waartegen de verdachte in beroep kan gaan (art 226a, eerste lid Sv.). De 
normale gang van zaken is dat eerst na het verstrijken van de beroepstermijn, 
dan wel na het doorlopen van de appelprocedure, het verhoor van de getuige 
plaatsvindt. In spoedeisende gevallen hoort de rechter-commissaris de bedreig-
de getuige eerst, en houdt het proces-verbaal van verhoor onder zich totdat over 
het hoger beroep is beslist. Pas nadat het hoger beroep is afgewezen wordt het 

428 Ambtsbericht van H. van Brummen ad. 14 juni aan de voorzitter van het college van 

procureurs-generaal 1999 (82). 

429  Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 

430  Dezelfde rechter-commissaris had op 1 december 1997 op vordering van officier van 

justitie Noordhoek reeds een gerechtelijk vooronderzoek tegen J. geopend. Twee 

maanden na deze opening van het NN-GVO zou op vordering van Noordhoek nog een 

derde gerechtelijk vooronderzoek worden geopend, namelijk tegen De J. 

431  Memo van F. van Straelen d.d. 14 juni 1999 aan H. van Brummen (32). 

432  Interview F. van Straelen d.d. 15 januari 2001. 
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proces-verbaal bij het dossier gevoegd; bij toekenning van het hoger beroep 
wordt het proces-verbaal vernietigd. 

In het geval van een NN-GVO is er geen verdachte die hoger beroep kan 
instellen. Het proces-verbaal van verhoor wordt derhalve na het verstrijken van 
de beroepstermijn bij het dossier gevoegd. Bij de totstandkoming van de Wet 
Getuigenbescherming is niet over de mogelijkheid gesproken voor de later gei-
dentificeerde verdachte om alsnog hoger beroep in te stellen tegen de beschik-
king van de rechter-commissaris waarin de getuige als bedreigde getuige wordt 
aangemerkt. Het is derhalve zeer onzeker of dit appelrecht toekomt aan de later 
geidentificeerde verdachte. 

Van Straelen realiseerde zich de problemen van de gekozen constructie, 
maar had blijkens het door hem opgestelde memo aan Van Brummen weinig 
keus.433  Hij wees er op dat het lopende onderzoek met zich bracht dat niet kon 
worden gewacht met het horen van de anonieme getuigen totdat de verdachte 
bekend zou zijn. In de eerste plaats waren beide NN-getuigen niet bij voortdu-
ring beschikbaar en zou het wachten met het afleggen van een verklaring totdat 
een verdachte met naam bekend was, kunnen betekenen dat de getuigen niet 
meer beschikbaar of bereid zouden zijn. In de tweede plaats was het doel van de 
getuigenverklaring mede het verkrijgen van aanwijzingen over de identiteit van 
een of meer mogelijke verdachten. 434  

De rechter-commissaris vormde zich op basis van de door Snijders aange-
leverde informatie een oordeel over de status van bedreigde getuige aan de hand 
van een door de CRI uitgevoerde dreigingsanalyse en uitlatingen van de getuigen 
zelf. De rechter-commissaris was overtuigd van de aannemelijkheid van de be-
dreiging en besloot getuige 1, en maanden daarna getuige 2, anoniem te horen. 
De rechter-commissaris oordeelde dat het belang van het onderzoek geen uitstel 
van het verhoor duldde en ging onmiddellijk tot het verhoor van de getuige NN1 

433  Memo van F. van Straelen d.d. 14 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 
434 Van Straelen houdt in zijn notitie de mogelijkheid open dat aan de verdachte, nadat 

deze geklentificeerd is, alsnog de gelegenheid wordt geboden tegen de beschikking 
van de rechter-commissaris beroep aan te tekenen. Maar het is de vraag of deze mo-
gelijkheid we! bestaat. De consequentie van gegrondverklaring van hoger beroep is 
dat het proces-verbaal van de getuigenverklaring wordt vernietigd en niet bij het 
dossier wordt gevoegd, noch in afschrift aan het openbaar ministerie wordt gezon-
den. In het onderhavige geval van de NN-verdachte is - uiteraard - geen hoger be-
roep ingesteld en is de getuigenverklaring na het verstrijken van de beroepstermijn 
bij het dossier gevoegd en ter beschikking gekomen van de officier van justitie. Uit-
gaande van een eventueel appelrecht voor de later alsnog geklentificeerde verdachte 
zou - indien men dit consequent had doorgetrokken - hebben moeten betekenen dat 
de rechter-commissaris de getuigenverklaring onder zich had gehouden tot de wer-

kelijke identiteit van de NN-verdachte bekend was. Dit is in deze zaak niet gebeurd 
en dat zou ook paradoxaal zijn. De bedoeling van de getuigenverklaring NN was nu 
juist om een verdachte te kunnen identificeren. Het zou vreemd zijn als een dergelij-
ke verklaring dan niet gebruikt zou mogen worden totdat de verdachte is geidentifi-
ceerd. Hoewel de handboeken er over zwijgen lijkt dit een argument te zijn om geen 
appelrecht toe te kennen aan de later alsnog geklentificeerde verdachte. 
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over. De mondelinge beslissing van de rechter-commissaris om de getuigen de 
status van bedreigde getuigen te geven, werd na het verhoor in een schriftelijke 
verklaring bekrachtigd en vervolgens aan de getuige in persoon en aan de onbe-
kende verdachte ter griffie betekend. Na het verstrijken van de wettelijk voorge-
schreven appeltermijn van 14 dagen werd de op schrift gestelde verklaring door 
de rechter-commissaris aan Van Straelen ter beschikking gesteld. 435  

9.4.6 	De betroutvbaarheid van de getuige 

Een bijzonder element in het geheel is dat er door sommigen sterk werd getwij-
feld aan de betrouwbaarheid van (met name) getuige NN1. Dit als gevolg van het 
feit dat de gegevens die door deze getuige in het verleden in een ander onder-
zoek waren verstrekt, (partieel) onbetrouwbaar waren gebleken. 

Deze mogelijke onbetrouwbaarheid van de getuige kwam al in het eerste 
stadium van de besprekingen over het mogelijke verhoren van de getuige aan de 
orde in een overleg tussen Snijders, Schouten, Van Stormbroek, De Wit, Van 
Slobbe en Noordhoek. Geen van de aanwezigen zag hierin een reden om niet 
verder te gaan met de betrokken persoon. Schouten verwoordde dit standpunt 
als volgt435 : 
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"Eind 1997 is in aanwezigheid van Noordhoek, Van Slobbe, Snijders, 
Van Stormbroek, De Wit en ik gesproken over de mogelijkheid om X 
als getuige te horen. Bij alle aanwezigen was de kwestie over de mate 
van betrouwbaarheid van X bekend en als eerste werd besproken of 
dit een hindernis zou kunnen zijn om de persoon als getuige te horen. 
Iedereen was het er snel over eens dat de betrouwbaarheid van een 
getuige in het proces getoetst wordt. (...) Ter controle van de betrouw-
baarheid konden aan de getuige ook vragen worden gesteld door de 
verdediging en de rechter-commissaris." 

Snijders voegde hier nog een element aan toe 437 : 

"De betrokkene (...) wist dat de status van bedreigde getuige verloren 
zou gaan wanneer hij/zij onwaarheid zou spreken. En het is aan de 
rechter-commissaris om te toetsen of de getuige een betrouwbare ver-
klaring aflegt. Op dat punt waren we het in december 1997 ook alle-
maal eens." 

Zoals te doen gebruikelijk gaf de rechter-commissaris aan het eind van de ge-
tuigenverklaring een beoordeling van de betrouwbaarheid van de getuige. Zij 
merkte op dat gezien de wijze waarop het verhoor was gelopen en de inhoud van 
hetgeen was verklaard de getuige NN op haar betrouwbaar was overgekomen. 438  

435  Memo van F. van Straelen aan H. van Brummen d.d. 14 juni 1999 (32). 
436  Interview P. Schouten d.d. 9 Lehman 2001. 
437  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
438  Verldaring gevoegd bij getuigenverklaring NNI (D19). 



In het najaar van 1998 werd de tweede anonieme getuige gehoord. Omtrent 
de betrouwbaarheid van deze getuige kwam de rechter-commissaris tot dezelfde 
conclusie als bij NN1. 439  

Tot slot zij opgemerkt dat diverse respondenten er op hebben gewezen dat 
in de vaak heftige discussies die rondom de totstandkoming en het gebruik van 
de NN-verldaringen zijn gevoerd, het element van de betrouwbaarheid van de 
getuigen van ondergeschikt belang was. Zoals Schouten het verwoordde 440 : 

"De vraag of de persoon in kwestie al dan niet betrouwbaar was heeft 
in de discussie geen enkele rol van betekenis gespeeld. Dit element is 
pas weer naar boven gekomen ten tijde van het verschijnen van het 
rapport van de Commissie-Kalsbeek." 

9.4.7 	Discussie over het gebruik van de getuigenverklaringen 

Toen de verklaring van NN1, en naderhand die van NN2, was opgenomen, ont-
spon zich een langdurige discussie over het gebruik ervan. De Haarlemse offi-
cieren hebben nooit de intentie gehad om met het starten van het NN-GVO in 
Haarlem een begin te maken met een eigen opsporingsonderzoek. Het gerechte-
lijk vooronderzoek was bedoeld om ten overstaan van de rechter-commissaris 
twee getuigenverklaringen op te doen nemen ten behoeve van het 060- 
onderzoek. Hoewel de informatie van de getuigen wellicht de bewijslast had 
kunnen ondersteunen in andere strafzaken, zag Snijders hiervan naar eigen 
zeggen bewust af. In eigen woorden 441 : 

"Het is wrang te constateren dat we indertijd de NN-verklaringen doel-
bewust niet hebben ingebracht in de zaak van U. Dat had de bewijs-
voering in die zaak kunnen ondersteunen. Het feit dat wij dat niet 
hebben gedaan had alles te maken met het voornemen om het 060- 
onderzoek niet negatief te beinvloeden. Ik heb er, gelet op de huidige 
gang van zaken in de afwikkeling van de onderzoeken, nu spijt van als 
haren op mijn hoofd." 

Volgens van Straelen is het echter nooit de bedoeling geweest om de NN-
verklaringen in de zaak van U. te gebruiken 442 : 

"De NN-verklaringen zijn niet gebruikt in het onderzoek tegen U. en 
daar waren drie redenen voor. De eerste reden was dat het onderzoek 
tegen U. betrekking had op feiten na 1 januari 1994. Wij wilden geen 
problemen met besmette feiten. De NN-verklaringen hadden juist be-
trekking op een periode daaraan voorafgaand. De tweede reden was 
dat in het gehele onderzoek tegen U. hard drugs nauwelijks een rol 
speelden. In de NN-verklaringen daarentegen gaat het wel om hard 

439 Verklaring gevoegd bij getuigenverklaring NN2 (D19). 
440 Interview P. Schouten d.d. 9 februari 2001. 
441 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
442 Interview F. van Straelen d.d. 15 januari 2001. 
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drugs. Bovendien wilden we het 060-onderzoek niet voor de voeten lo-
pen." 

De slotzin van het citaat maakt duidelijk dat Van Straelen en Snijders, ondanks 
het verschil van mening over de bruikbaarheid van de NN-verklaringen in de 
zaak tegen U., het wel nadruldcelijk eens waren over de toegevoegde waarde van 
de verklaringen voor het 060-onderzoek. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
na de opname van de eerste NN-verklaring op instigatie van "Haarlem" gespro-
ken werd over het gebruik van de verklaring(en) in het 060-onderzoek. Noord-
hoek bleef echter bij zijn weigering om zich met de beide getuigenverklaringen in 
te laten. 

Ook tijdens verschillende klankbordbijeenkomsten in 1998 werd discussie 
gevoerd over het gebruik van de NN-verklaringen. De gemoederen liepen daarbij 
hoog op. De discussie kreeg een extra dimensie toen door "Haarlem" werd ge-
steld dat het LRT alleen CID-informatie over J. zou kunnen krijgen als het LRT-
team de NN verklaringen zou gaan gebruiken in het eigen onderzoek. Van Stra-
elen respectievelijk Snijders lichtten dit standpunt als volgt toe: 

Van Straelen443 : 

"Er bestond een relatie tussen het niet gebruiken door het LRT van de 
NN-verklaringen en de problemen met betrelcking tot het verkrijgen 
van CID-informatie. Waar het om ging is dat je 00-informatie niet zo-
maar kunt prijsgeven. Als het erom gaat dat 00-informatie wordt 
prijsgegeven, dat de informant wordt opgehangen aan informatie die 
hij als informant heeft verstrekt, dan kan dat alleen maar als de in-
formant in de periode waarover die informatie zich uitstrekte, een ver-
keerde rol zou hebben gespeeld. Je kunt niet 00-informatie geven op 
grond van nieuwe zaken waaruit zou blijken dat de informant na de 
periode van het zijn van informant strafbare feiten is gaan plegen. 
Nieuwe zaken zijn dus geen reden om de bescherming op te heffen. En 
dat was de reden dat wij in Haarlem vonden dat je een goede basis 
moest hebben voor het verstrekken van de gevraagde CID-informatie. 
En wij vonden dat die grondslag voor het geven van die informatie 
werd geboden door de NN-verklaringen." 

Snijders444 : 
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"Uiteraard was het LRT geinteresseerd in CID-informatie uit Kenne-
merland over verdachte J. Het is onzin dat wij die informatie niet wil-
den verstrekken, het enige waar wij op hamerden was dat die ver-
strekking op correcte wijze plaatsvond. Vandaar het belang van de NN-
verklaringen. Die informatie kwam niet uit Amsterdam, noch uit 
Haarlem, en lcwam dus uit onverdachte hoek. Om de CID-informatie 

443  Interview F. van Straelen d.d. 15 januari 2001. 
444  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 



uit Kennemerland te kunnen verstrekken was het noodzakelijk om 
aan te tonen dat J. dubbelspel had gespeeld. En als er nu jets was wat 
dat ondubbelzinnig aantoonde waren dat de NN-verklaringen. De NN-
verldaringen fungeerden als hefboom om bij de CID informatie uit het 
IRT-dossier terecht te kunnen komen." 

Ten aanzien van het verstrekken van CID-informatie vanuit het regiokorps Ken-
nemerland is het goed er op te wijzen dat Snijders reeds aan het begin van 1998 
in een schrijven aan zijn hoofdofficier de suggestie had geopperd om de 00- 
informatie van "dubbelspel spelende groei-informanten" uit te geven als "start-
informatie". 445  Hiermee werd bedoeld dat de CID-officier - lees Snijders, rap-
porteurs - een inventarisatie zou maken van de CID-informatie die aanwezig 
was van/over groei-informanten en die informatie zou gieten in een proces-
verbaal, dat vervolgens voor operationele doeleinden kon worden aangewend. 
Analoog aan hetgeen Van Straelen hierover zei - zie de interviewpassage hierbo-
ven - was Snijders zich zeer wel bewust van de verregaande strekking van het 
opheffen van de 00-status van een informant ten aanzien van diens eigen crimi-
nele handelen. Een dergelijke keuze brak immers met de code om informanten 
onder alle omstandigheden af te schermen. Niettemin achtte Snijders het in het 
geval van een aantal informanten gerechtvaardigd om te breken met die code. 
Zijns inziens hadden de betrokken informanten de afspraken met de overheid 
geschonden, waardoor de overheid niet langer gebonden was aan de verplichting 
hen volledig af te schermen. Snijders was er van overtuigd dat het exploitabel 
maken van 00-informatie van "dubbelinformanten", te wier aanzien was vastge-
steld dat zij op geen enkele wijze bedreigd werden of gevaar liepen, een belang-
rijke opening zou forceren voor onderzoeken die er op gericht waren helderheid 
te scheppen over de rol van overheidsdienaren in het IRT-tijdperk. 446  

Snijders noemde in zijn schrijven van januari 1998 twee randvoorwaarden 
voor het tactisch bruikbaar maken van bedoelde CID-informatie. De eerste was 
dat maximale openheid moest worden betracht in de richting van de strafrech-
ter. De tweede randvoorwaarde was dat de dubbelrol van de informanten on-
dubbelzinnig moest worden aangetoond. Hoe de laatste randvoorwaarde con-
creet moest worden ingevuld, valt uit het memo niet af te leiden. 

Als gevolg van de directe koppeling die Snijders en Van Straelen later dat 
jaar aanbrachten tussen het verstrekken van CID-informatie en het gebruik van 
de NN-verklaringen voelde Noordhoek zich in de klankbordgroep door de Haar-
lemse delegatie zwaar onder druk gezet. In augustus 1998 zwichtte hij voor deze 
druk en deed hij in de klankbordgroep de toezegging om de verklaringen te gaan 
gebruiken. Hij verklaarde hierover het volgende 447 : 

"Van Straelen zei dat hij informatie voor mijn onderzoek had waarbij 
ik mijn vingers zou aflikken. Die kreeg ik natuurlijk niet als ik niet 
met de door hen voorgestelde werkwijze akkoord zou gaan. Ik heb ge- 

445  Memo J. Snijders d.d. 12 januari 1998 aan H. van Brummen (D21). 
446 Memo J. Snijders d.d. 12 januari 1998 aan H. van Brummen (D21). 
447  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
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948 Interview F. van Straelen d.d. 15-1-2001. 
449 Besluitenlijst Klankbordgroep d.d. 16 februari 1999 (C 1). 
450 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 

zegd dat ik mij niet liet chanteren. (...) Een belangrijk pressiemiddel 
van bun kant was dat ik geen toegang kreeg tot het CID-bestand van 
Kennemerland zonder gebruik te waken van de verklaringen. lk dacht: 
"die gebruik ik nooit, anders dan om onder de "koppelverkoop" uit te 
komen". Mij stond dus een ander gebruik voor ogen dan zij gewild 
zouden hebben. Het was voor mij een breekijzer om de rest van de in-
formatie te kunnen krijgen." 

De toezegging van Noordhoek ten aanzien van het gebruik van de verklaringen 
was derhalve gratuit. Daar kwam bij dat Van Straelen niet alleen aandrong op 
het gebruik van de NN-verklaringen, maar op overname van het NN-GVO als 
geheel. In de woorden van Van Straelen 448 : 

"Noordhoek wilde wel de getuigenverklaringen hebben, maar wilde niet 
dat het gehele gerechtelijk vooronderzoek werd overgenomen. En dat 
wilde ik weer niet. lk wilde wel de gegevens ter beschikking stellen ten 
behoeve van het LRT-onderzoek, maar dan moest wel het gehele ge-
rechtelijk vooronderzoek worden overgenomen. De reden waarom ik 
vond dat alleen het gehele gerechtelijk vooronderzoek zou moeten 
worden overgenomen was dat ik niet wilde dat de verklaringen los 
kwamen te staan van het gerechtelijk vooronderzoek. De bescherming 
van de rechten van de verdachte, met name de betwisting van het op-
nemen en het gebruik van een NN-verklaring op grond van art 226a 
Sv., is mijns inziens op die manier het beste te waarborgen. lk vond 
dat het gerechtelijk vooronderzoek door het LRT op naam zou moeten 
worden gesteld. De manier waarop gebruik zou moeten worden ge-
maakt van de getuigenverklaringen was het belangrijkste punt van 
discussie tussen Noordhoek en Haarlem." 

Dat de NN-verklaringen de gemoederen gedurende lange tijd bezig bleven hou-
den, blijkt uit het felt dat zelfs tijdens een van de laatste vergaderingen van de 
klankbordgroep, op 16 februari 1999, nog gediscussieerd werd over de conse-
quenties van de tenaamstelling van het gerechtelijk vooronderzoek en over de 
vraag wie de verklaringen van de getuigen kon verstrekken. 449  

Het laatste element raakt aan een gevoelig punt. Niettegenstaande de felle 
discussies in de klankbordgroep kregen Noordhoek en zijn collega Van der Burg 
naar eigen zeggen narnelijk nauwelijks de tijd om rustig kennis te nemen van de 
inhoud van de verklaringen. Noordhoek herinnerde zich tijdens het interview 
een moment waarop hem beide verklaringen tijdens een hoogoplopende discus-
sie met Snijders over tafel werden toegesmeten. Na enkele minuten vroeg Snij-
ders de verklaringen weer terug. Nadien heeft Noordhoek tot aan zijn vertrek in 
de zomer van 1999 de beide verklaringen niet gekregen. 450  
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9.4.8 	Sturing door hoofdofficieren en het college 

De vraag of de beide verklaringen wel of niet gebruikt zouden moeten worden 
heeft als een schaduw boven het 060-onderzoek gehangen. Volgens de toenma-
lige teamleider Entken had zijn opsporingsteam wel behoefte aan de NN-
verklaringen451 : 

"Het team wilde die verklaringen wel gebruiken. Men zag er de zin wel 
van in. Ook in relatie tot nieuwe feiten, hetzij uit de jaren '90[94, het-
zij uit de jaren daarna. Na veel vijven en zessen ging Noordhoek over-
stag." 

Van Gemert bracht als volgt onder woorden welke wissel de NN-verklaringen op 
het 060-onderzoek hebben getrokken en hoe hij daar zelf tegenover stond 452 : 

"Ik heb in die hele discussie wat losser gestaan dan Noordhoek. Ik zou 
het risico van het gebruik wel hebben aangedurfd, zij het dat ik het 
uiteraard vanuit een politiestandpunt heb bekeken en niet de officier 
was die er mee naar de zitting zou moeten. Ik heb beiden - Noordhoek 
en Snijders - meer dan eens (afzonderlijk of gezamenlijk) rond de tafel 
gehad om erover te praten. Ms voorzitter van de klankbordgroep weet 
ik dat het diverse keren ook daar aan de orde is gekomen. 
De discussie over de NN-verklaringen is na verloop van tijd het gehele 
onderzoek gaan beinvloeden. Ik bedoel dat aan het eventuele gebruik 
wederzijdse voorwaarden werden gekoppeld. Complicerend was dat 
het NN-GVO bij dezelfde rechter-commissaris liep als degene die het 
060-onderzoek onder zich had. Ook hiervoor geldt dat het goed zou 
zijn als een derde hierover een oordeel had gegeven." 

In het bijzonder de koppeling die door het parket Haarlem gelegd werd tussen 
de NN-verklaringen en de verstrekking van CID-informatie uit de registers van 
Kennemerland, heeft de voortgang van het onderzoek beinvloed. Het LRT had, 
om verder te komen in het onderzoek, dringend behoefte aan de formele bevesti-
ging van de aanname dat J. de informant was die bekend stond onder de code-
naam Q. In het 061-onderzoek zelf kwamen over de identiteit van Q namelijk 
geen nieuwe feiten boven tafel. Dit vormde voor het 061-team voldoende reden 
om bij de CID-Kennemerland, die Q gerund had, te informeren of bevestigd kon 
worden dat met deze codenaam J. bedoeld werd. Voorts wilde het team weten 
welke informatie uit het CID-register door Q was verstrekt en welke informatie 
over hem bekend was. 453  

Zoals in de vorige subparagraaf uiteen is gezet, waren de betrokken officie-
ren van justitie in Haarlem en de registerbeheerder van het CID-register, de 

451 Interview P. Entken d.d. 16 januari 2001. 
452 Interview W. van Gemert d.d. 30 januari 2001. 
453  Op 15 april 1999 stelden P. Entken en J. van Slobbe een memo op voor E. Noord-

hoek en W. Don waarin de vragen werden geformuleerd die aan de registerbeheerder 
van het CID-register Kennemerland gesteld zouden kunnen worden (D25). 
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korpschef van het regiokorps Kennemerland B. Visser, van mening dat alleen bij 
voldoende aanwijzingen dat de informant dubbelspel had gespeeld, het mogelijk 
was om de door het 061-team gevraagde informatie over de identiteit van de 
informant te verstrekken. 

De controverse tussen Noordhoek en Snijders over het gebruik van de NN-
verklaringen ter onderbouwing van een verzoek tot de verstrekking van CID-
informatie leidde in juli 1998 tot overleg op het niveau van de beide hoofdofficie-
ren, Holthuis en Van Brummen. Zij spraken hierover niet alleen met elkaar, 
maar ook met korpschef Visser. In het gesprek met Visser zouden afspraken zijn 
gemaakt over de wijze waarop het regiokorps Kennemerland de CID-informatie 
ter beschikking zou kunnen stellen van het LBOM/LRT. Holthuis verkeerde na 
afloop van dit gesprek in de veronderstelling dat deze barriere definitief geslecht 
was, zonder dat er een toezegging was gedaan dat de NN-verklaring moest wor-
den gebruikt. In een brief aan Ficq deelde hij mee dat Visser zijn medewerking 
had toegezegd en dat de NN-verklaring hierbij buiten schot bleef. 454  In een brief 
aan Visser vroeg Holthuis om de formele verstrekking van de gegevens omtrent 
de informant teneinde deze in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek te kun-
nen gebruiken. 455  

Maar de impasse bleef voortbestaan. Ondanks de toezegging van Noord-
hoek in augustus 1998 om de NN-verklaringen te gaan gebruiken, kreeg het 
LRT niet de beschikking over de gewenste RCID-informatie. De zaak werd ver-
volgens aan de orde gesteld in de collegevergadering van 6 oktober 1998, waarin 
over de voortgang van het 060-onderzoek zou worden gesproken. Zie hierover 
meer in hoofdstuk 12. 

Pas in mei 2000 werd door de voorzitter van het college van procureurs-
generaal besloten om akkoord te gaan met het gebruik van de NN-verklaringen 
in het 060-onderzoek. Besloten werd om de beide getuigen opnieuw door de 
rechter-commissaris te doen horen als bedreigde getuigen in het gerechtelijk 
vooronderzoek tegen J. en De J•456  

9.5 	Het parallel-proces-verbaal 

In deel I (hoofdstuk 7) is reeds melding gemaakt van de activiteiten die Van 
Stormbroek en Schouten aan de dag legden in het kader van hun analyse van 
de parallel-importen. Op 19 januari 1998 verscheen een tussenrapportage 
waarin de voorlopige bevindingen werden weergegeven. 457  Dit rapport lag mede 
ten grondslag aan de vordering tot opening van het NN-GVO. Het eindresultaat 
van deze exercitie verscheen een half jaar later, op 10 juli 1998 om precies te 
zijn. De bevindingen waren neergelegd in een proces-verbaal (het zogenaamde 

• 

454  Brief van H. Holthuis dd. 30 juli 1998 aan C. Ficq (B2). 
455  Brief van H. Holthuis d.d. 22 juli 1998 aan B. Visser (Cl). 
456  De beslissing werd genomen op basis van een door G. Haverkate opgesteld memo-

randum d.d. 17 me' 2000 aan J. de Wijkerslooth, D. Steenhuis en T. van Daalen, 
betreffende "het Haarlemse NN-GVO" (B4). 

457  Voorlopige bevindingen omtrent parallel-importen; tussenrapportage, P. Schouten, 
d.d. 19 januari 1998 (05). 
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parallel-pv) en in een daaruit afgeleid rapport. 458  In het laatstgenoemde docu-
ment werd een overzicht verschaft van de belangrijkste bevindingen, gebaseerd 
op de in het proces-verbaal omschreven negen parallel-importen. Het rapport is 
met andere woorden een uittreksel van het proces-verbaal. 

De bevindingen in de eindrapportage kwamen in hoofdlijnen overeen met 
de voorlopige bevindingen. Het feit dat tussen beide rapportages een half jaar 
verstreek, werd door Van Stormbroek als volgt verklaard 459 : 

"Peter Snijders vond dat we beter even konden wachten met het inste-
ken van het proces-verbaal, omdat het er naar uitzag dat het LRT er 
voorlopig toch niets mee wilde doen." 

Volgens Schouten lag er nog een andere reden aan het tijdsverloop ten grond-
slag460 : 

"Dat er zoveel tijd tussen het interim-rapport en de definitieve versie 
zat, had gewoon te maken met het feit dat we ook met andere dingen 
bezig waren. De logistieke operatie rondom de getuigenverklaring van 
NN1 nam bijvoorbeeld veel tijd in beslag. Veel van de dingen die we 
deden, moesten in de avonduren of in het weekend gebeuren." 

9.5.1 	Methode van onderzoek 

Zoals reeds vermeld is in paragraaf 7.4.2, werd bij de analyse van de parallel-
importen uitsluitend gebruik gemaakt van de bronnen waartoe Van Stormbroek 
en Schouten toegang hadden, zoals het Fort-dossier, delen van het IRT-dossier, 
het IIPS461  en een aantal open bronnen. Allerhande externe bronnen, zoals dou-
anebestanden, bleven om veiligheidsredenen buiten beschouwing. 462  

Een cruciaal punt ten aanzien van de analyse betrof de - ook later regel-
matig terugkerende - vraag wat nu eigenlijk onder een parallel-import moest 
worden verstaan. Van Stormbroek en Schouten onderscheidden in dit verband 
twee varianten: 
1. Het in een container invoeren in Nederland van hard en soft drugs op een 

en hetzelfde schip; 
2. Het met twee of meer containers invoeren van verdovende middelen, waarbij 

de containers op hetzelfde schip staan. 

458 Gedoeld wordt op respectievelijk het proces-verbaal, opgemaakt op 10-7-98 door A. 
van Stormbroek en P. Schouten en op het rapport dat door dezelfde personen, op de-

zelfde dag, is opgemaakt (D5). 
459  Interview A. van Stormbroek d.d. 23 januari 2001. 
460 Interview P. Schouten d.d. 9 februari 2001. 
461 Het Interim Informatie Processen Systeem (IIPS) van de CRI is een geautomatiseerd 

systeem waarin onder andere het register van de Nationale Criminele Inlichtingen 

Dienst (NCID) is ondergebracht. 
462 Interview A. van Stormbroek d.d. 23 januari 2001. 
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In de voortgangsrapportage van de minister van Justitie van 31 mei 2000 aan 
de Tweede Kamer over de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie 
Kalsbeek speelt deze definitielcwestie ook een belangrijke rol. De minister onder-
scheidt in dit stuk een mime en een enge definitie van het begrip parallel-
import. De enge variant veronderstelt het bestaan van een regeling tussen cri-
minelen, waaronder de groei-informant, en overheidsdienaren; in de mime vari-
ant is corruptie geen conditio sine qua non. 463  

In het parallel-proces-verbaal wordt uitgegaan van de mime variant. In het 
stuk wordt corruptie van overheidsdienaren althans niet ads noodzakelijk be-
standdeel van de beschreven parallel-importen beschouwd. Zoals we reeds heb-
ben gezien - bij de presentatie aan het college van procureurs-generaal van 
november 1997; zie hoofdstuk 8 - en nog zullen zien - met betrekking tot de 
presentatie bij datzelfde college in oktober 1998; zie hoofdstuk 12- werd tijdens 
de diverse presentaties over de parallel-importen echter de enge variant over het 
voetlicht gebracht. Het corruptie-element werd daarbij in den adem genoemd 
met de parallel-importen. Daarbij moet uiteraard worden bedacht dat de pre-
sentaties niet alleen gebaseerd waren op het parallel-proces-verbaal, maar dat 
daaraan oak andere bronnen, zoals de NN-verklaringen, ten grondslag lagen. 

De analyse van de parallel-importen was als volgt opgebouwd. Eerst wer-
den berichten verzameld uit het IIPS over containers met verdovende middelen 
die in Nederland voorwerp van onderzoek waren geweest. De drugs die zich in 
deze containers bevonden, waren hetzij in beslag genomen, "gecontroleerd door-
geleverd", don wel "gecontroleerd afgeleverd". Soortgelijke containers die buiten 
Nederland onderwerp van onderzoek waren (geweest) werden oak in het onder-
zoek betrokken, voor zover er althans een relatie met Nederland bestond - bij-
voorbeeld wanneer er sprake was aantoonbare betrokkenheid van een Neder-
landse criminele organisatie of in het geval dat Nederland fungeerde ads be-
stemmingsland of transitland voor de container. 

Van alle containers werd uitgezocht op welk schip de container zich beyond 
toen deze in Nederland aankwam, alsmede de aankomstdata in de eerste Ne-
derlandse haven. Dit am per container te bepalen of deze tegelijkertijd met een 
of meer andere containers op hetzelfde schip had gestaan. Dezelfde werkwijze 
werd gevolgd met betrekking tot alle containers die bij het Fort-team bekend 
waren geworden. 

Het onderzoek was beperkt tot containers uit het IIPS met minimaal 1000 
kg softdrugs of 100 kg harddrugs en concentreerde zich op inbeslagnemingen 
van grote partijen drugs in de periode 1 januari 1989 tot 1 juli 1997. Door het 
accent te leggen op inbeslagnemingen werd, zo onderkenden de auteurs zelf, 
vooral een beeld gecreeerd van de transporten, die vanuit het perspectief van de 
criminele organisaties bezien, mislukt waren. Van Stormbroek en Schouten 
verbonden daar de hypothese aan dat het werkelijke aantal parallel-importen 
hoger moest liggen dan het aantal aangetroffen gevallen. 

Het merendeel van de onderbouwing van de aangetroffen parallel-
transporten had betrekking op geclassificeerde CID-informatie. Vandaar dat in 
overleg met Snijders werd besloten de parallel-transporten in het proces-verbaal 

463  Kamerstukken II, vergaderjaar 1999 -2000, 26269, nr. 29. 
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geanonimiseerd weer te geven. Informatie over sommige containers was zelfs 
uitsluitend op CID-informatie gebaseerd. Deze informatie werd alleen in het 
onderzoek betrokken, indien: 
a. de informatie zodanig concreet was dat de container te herleiden was naar 

een schip, en: 
b. de informatie gevolgd werd door een bevestiging dat de betreffende partij 

drugs ook daadwerkelijk was aangekomen. 464  

9.5.2 	Bevindingen 

In het parallel-proces-verbaal worden negen parallel-importen beschreven. Een 
geval bleek in een later stadium de toets der kritiek niet te kunnen doorstaan, 
zodat tijdens de presentatie ten overstaan van het college van procureurs-
generaal gesproken werd over (minimaal) acht transporten. Hierbij waren 22 
containers betrokken, alle afkomstig uit Colombia. In 12 containers zat cocaine 
met een totale hoeveelheid van meer dan 5000 kg. Ruim 3000 kg werd in beslag 
genomen, waarvan 2000 kg in Nederland. 

Het "Cali-kartel" was in bijna de helft van de 22 containers de organisator 
van zowel de hasj- als de cocainetransporten. Deze liepen - bij zeker de helft 
van de parallel-importen waarbij de RCID Kennemerland betrokken was - via 
dezelfde informant. De betrokkenheid van de RCID Kennemerland werd in zes 
parallel-importen vastgesteld. Bij de twee overige parallel-transporten was res-
pectievelijk de RCID Zuid-Holland-Zuid en de RCID Gooi & Vechtstreek betrok-
ken. 

Schouten en Van Stormbroek wezen er verder op dat de containers hasj 
Nederland als bestemming hadden, terwijl de containers cocaine bijna altijd in 
transit gingen. De containers cocaine kwamen slechts in beeld door externe 
factoren (zoals tips van buitenlandse opsporingsdiensten). Enkele Colombiaanse 
bedrijven, die als afzenders bij containers met soft drugs betrokken waren, fun-
geerden later ook als afzender van containers waarin cocaine werd aangetroffen. 
Aan de andere kant bleek dat een aantal Nederlandse bedrijven dat werd ge-
bruikt als ontvanger van de containers met marihuana later wederom gebruikt 
werd als ontvanger voor een of meer containers met verdovende middelen 
(meestal marihuana). 

9.5.3 	Het vervolg op en het gebruik van het parallel-proces-verbaal 

In een samenwerkingsverband tussen het LRT en de rijksrecherche werd medio 
1998 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de mogelijke in- en uitvoer van 
verdovende middelen in Nederland met behulp van zeecontainers. Dit onderzoek 

464 De bevestiging dat een partij was aangekomen, kwam, gegeven het feit dat het hier 
uitsluitend om CID-informatie ging, vrijwel zeker van een informant. Niet duidelijk is 
of de analyse van Van Stormbroek en Schouten gebaseerd is op de premisse dat er 
sprake diende te zijn van minimaal twee, onafhankelijke informatiebronnen. Theore-
tisch is het denkbaar dat een en dezelfde informant zowel de komst van het schip als 
de bevestiging van de aankomst van de partij aankondigde. 
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van het onderzoeksteam 96061 was een vervolg op het hierboven beschreven 
parallel- proces-verbaal. 

Het onderzoek werd ingesteld om te komen tot een verdere onderbouwing 
van de in het genoemde proces-verbaal beschreven parallel-importen. De be-
trokkenheid van de rijksrecherche (met vijf rechercheurs) vloeide voort uit het 
streven om de rol van ambtenaren van politie en douane/FIOD binnen deze 
trajecten nader te onderzoeken. 465  Hoewel, zoals eerder geschetst, de aandacht 
van het LRT in het 061-onderzoek inmiddels verschoven was naar actuele straf-
bare handelingen van J., kan uit het feit dat toch een nader onderzoek werd 
ingesteld naar de parallel-importen worden afgeleid dat de deur naar het verle-
den door Noordhoek nog niet definitief in het slot was gegooid. 

Begonnen werd om voor elke in dat proces-verbaal genoemde container een 
spreadsheet te maken waarop alle bekende gegevens van deze container, zoals 
de verzender, de ontvanger, de tussenpersoon, de inhoud, de verklaringen over 
de container, et cetera werden verzameld. Hierbij werd gebruik gemaakt van: 
— De Fort-team administratie, met uitzondering van het gedeelte dat in be-

beer was van de CID-LRT; 
— De administratie van voormalig FIOD-medewerker De J.; 
— De door de Districts Informatie Afdeling van de douane te Amsterdam (DIA) 

beschikbaar gestelde informatiemappen. Hierin zijn containers opgenomen 
die in de Amsterdamse haven binnenkwamen gedurende de jaren 1991- 
1995. Hierbij speelde De J. een rol. 

In totaal werden in de periode juli 1998 - december 1998 door het onderzoeks-
team ongeveer 50 dossiermappen nauwkeurig doorgenomen op de aanwezigheid 
van informatie over de containers genoemd in het parallel-proces-verbaal. Na 
bestudering van deze gegevens bleek de onderbouwing van de parallel-importen 
in recherchetactische zin evenwel nog te zwak. 

Het onderzoeksteam van de rijksrecherche had de stellige indruk dat er 
CID-matig meer informatie over deze containers en onderzoeken beschikbaar 
moest zijn. Om de her en der in het land aanwezige 00- en 01-informatie tac-
tisch bruikbaar te maken was het team echter aangewezen op de CID-sectie van 
het LRT. In hoofdstuk 13 zal worden geschetst in hoeverre het LRT bereid en in 
staat was de betreffende CID-informatie te vergaren. 

9.6 	Conclusie 

De gebeurtenissen in 1998 maken duidelijk dat het strategische doe!, inzicht 
verschaffen in de werkelijke gang van zaken in de IRT-periode, binnen de diver-
se sporen nog steeds gedeeld werd, maar dat de opvattingen over de wijze waar-
op deze doelstelling gerealiseerd kon worden steeds sterker divergeerden. Als 
gevolg van het feit dat de oorspronkelijke bronnen, die tot de start van het 061- 
onderzoek hadden geleid, waren "opgedroogd", werd in april 1998 ingezet op het 
intensief gebruik van de telefoontap. Hierdoor werd het onderzoek nog sterker 

465  Rapport van twee rijksrechercheurs van het onderzoeksteam 061 d.d. 24 maart 
1999 (C8). 
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dan voorheen gericht op de actuele gedragingen van de verdachte en werd het 
moeilijker om de aanpalende activiteiten in andere parketten, de externe impul-
sen uit de Randstad die betrekking hadden op feiten uit de achterliggende IRT-
periode, in het onderzoek te betrekken. 

Behalve het verschil in tactiek dreef de controverse over de NN-verklaringen 
en het gebruik daarvan de partijen verder uiteen. De klankbordgroep, in 1997 
opgericht om de afstemming tussen de betrokkenen te bevorderen, groeide in 
1998 uit tot een arena waarin Haarlem en het landelijk parket lijnrecht tegen-
over elkaar kwamen te staan. Opmerkelijk genoeg voerden beide partijen juri-
disch-technische argumenten aan om hun gelijk aan te tonen. Aan de ene kant 
Noordhoek, die de totstandkoming van het NN-GVO op juridische gronden on-
zuiver achtte; aan de andere kant Snijders en Van Straelen die meenden dat 
verstrekking van bepaalde CID-informatie alleen mogelijk was met een verzoek 
dat gebaseerd was op de inhoud van de NN-verklaringen. 

Het conflict tussen "Haarlem" en het "LRT" over de NN-verklaringen zou 
echter in complexiteit worden gereduceerd wanneer het uitsluitend werd gere-
lateerd aan tegenstellingen van juridische aard. De controverse stak aanmerke-
lijk dieper en reflecteerde een toenemend gebrek aan vertrouwen tussen Snij-
ders en Noordhoek. Deze evaluatie onderstreept eens te meer dat in de relatie 
tussen een CID-officier en een zaaksofficier een basaal vertrouwen in elkaars 
professionaliteit een conditio sine qua non is. De verschillende visies op de ver-
houding CID-officier - zaaksofficier doen hier niet aan af. Zeker wanneer men de 
Haarlemse opvatting aanhangt dat de functies van de CID-officier en de zaaks-
officier strikt moeten worden gescheiden 466  is wederzijds vertrouwen van groot 
belang. De rechtlijnige opstelling van Noordhoek in het onderhavige geval kan 
niet los worden gezien van het feit dat achtereenvolgens Zwerwer en Snijders 
niet onder stoelen of banken staken dat zij zijn kennis, ervaring en professiona-
liteit laag inschatten. Onder dergelijke omstandigheden was het veel gevraagd - 
en voor Noordhoek te veel - om te leven met het vooruitzicht dat ter terechtzit-
ting verantwoording moest worden afgelegd voor getuigenverklaringen die onder 
auspicien van Snijders tot stand waren gekomen. 

Het conflict tussen Noordhoek en Snijders legt ook een belangrijk organi-
satorisch gebrek bloot. In het bijzonder ten aanzien van de commotie rondom de 
NN-verklaringen werd een CID-officier aan de zijde van het landelijk parket node 
gemist. De opstelling van Noordhoek was wellicht minder rigide geweest wan-
neer een collega van het landelijk parket inzage had gehad in de veiligheids-
analyse. Reeds eerder was echter al gebleken dat het vertrouwen van Snijders 
en Teeven in CID-officier De Groot ook niet bijster groot was. 

Het wederzijdse gebrek en vertrouwen verklaart ook goeddeels de verhar-
ding van de "slag om de informatie". Het voortdurende getouwtrek rondom de 
CID-informatie uit Kennemerland, de woede van Snijders over het CID-bericht 
uit Amsterdam dat plotsklaps op de burelen van het LRT neerdwarrelde en de 
mislukte pogingen om het parallel-proces-verbaal in recherchetactische zin te 

466 Ook de Commissie-Kalsbeek pleitte overigens nadrukkelijk voor een scheiding van 
deze functies (aanbeveling 53, pp. 225) 
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onderbouwen, zijn allemaal voorbeelden van de "Chinese walls" die door de be-
trokkenen rondom hun eigen informatiepositie werden opgeworpen. 
De eerstverantwoordelijken om deze patstelling te doorbreken waren de betrok-
ken hoofdofficieren. Van Brummen en Holthuis trachtten weliswaar in onderling 
overleg en in gesprekken met registerbeheerder Visser de angel uit het conflict 
te halen, maar bleven in dit verband steken in het blootleggen en bespreken van 
de juridische voetangels en klemmen. De dieperliggende oorzaken van de fricties 
tussen de officieren van justitie roerden zij niet aan. 
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10 Het verloop van het onderzoek 
062 

10.1 	Inleiding 

In deel I is op verschillende plaatsen (onder andere paragraaf 6.4 en paragraaf 
7.3) reeds gerefereerd aan het onderzoek naar C. Aangestipt is dat enkele 
maanden na de start van het opsporingsonderzoek naar J. onverwachts infor-
matie binnenkwam over de betrokkenheid van C. bij omvangrijke drugstrans-
porten (cocaine en hasj). Binnen het regiokorps Zaanstreek-Waterland liep reeds 
een opsporingsonderzoek, waarbij ook C. als verdachte betrokken was. Hoewel 
hij niet tot de zes onderzoeksubjecten van het LRT behoorde, werd toch besloten 
om het tegen C. lopende onderzoek door het LRT te laten overnemen. C. was 
namelijk geen onbekende. Tijdens het Fort-onderzoek en de verhoren van de 
Commissie-Van Traa werd hij bekend als de "Taartman". Hij zou een drugslijn 
hebben willen opzetten met Marokko, met behulp van een bedrijf dat sinaasap-
pelen betrok uit dit land. De zogeheten "Sapman", een informant van Van V., 
zou als bedrijfsleider voor de "Taartman" hebben opgetreden. 467  Het expliciete 
doel van het LRT-onderzoek was om de "Taartman" voor de "nieuwe" feiten uit 
het lopende onderzoek te laten berechten, in de hoop dat hij na zijn veroordeling 
zou willen gaan praten over zijn relaties met Van V., L. en De J. Het onderzoek 
werd in kringen van het LRT aangeduid als het 062-onderzoek. 468  

10.2 	De aanleiding 

In de loop van 1997 kwam van twee kanten informatie binnen bij het LRT sa-
men over de "Taartman". Het eerste informatiepakket was een onverwachte 
bijvangst van een `gewoon' drugsonderzoek, verricht door leden van het regio-
korps Zaanstreek-Waterland. De tweede bron betrof een rechtshulpverzoek uit 
Sri Lanka. Hierin werd informatie gevraagd over de "Taartman" vanwege diens 
betrokkenheid bij een onderschept drugstransport in dat land. 

467 Zie rijksrecherche Fort-Team; Rapport van hetonderzoek naar het functioneren van de 
RCID Kennemerland, 1996, blz. 311-315. 

468 De gegevens die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de LRT-
ordners 96062; het merendeel van deze gegevens is gehaald uit het stamproces-
verbaal. 
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10.2.1 De eerste bron: het Carex-onderzoek 

Op basis van een binnengekomen tip en CID-info werd door de regiopolitie 
Zaanstreek/Waterland in december 1996 een opsporingsonderzoek (Carex) ge-
start tegen een plaatselijk bekende drugshandelaar. Deze zou een XTC- en am-
fetaminelijn op Spanje exploiteren. Enige tijd later werd een gerechtelijk vooron-
derzoek tegen hem geopend en werd zijn telefoon afgetapt. Op basis van afge-
luisterde gesprekken werd duidelijk dat hij contact onderhield met ene R. Deze 
R., zo zal verderop nog duidelijk worden, bleek samen te werken met de "Taart-
man" bij de organisatie van cocainetransporten. 
Begin juni 1997 werd tot actie besloten, toen 'over de tap' bekend werd dat de 
drugshandelaar met R. aanwezig was bij een partij van 400 kilo cocaine. 469  En-
kele maanden later volgde de aanhouding van een verdachte, een Colombiaan, 
die de cocaine zou hebben geleverd. De partij cocaine werd aangetroffen in een 
bestelbus, die op naam bleek te staan van De M., die tijdens het onderzoek van 
de Enquetecommissie Opsporingsmethoden bekendheid verkreeg als de "Sap-
man" uit Belgie. 470  Ook beyond zich in de bestelbus een partij sinaasappelen 
afkomstig van het bedrijf van de "Belgische Sapman". De Belgische autoriteiten 
werden hierover geinformeerd en zo ging ook daar een onderzoek van start. 

Uit dit Belgische onderzoek bleek dat de container uit Venezuela was ver-
scheept en in Rotterdam was gelost. Vervolgens was de container naar het sap-
bedrijf van de "Belgische Sapman" getransporteerd, waar de cocaine onder de 
deklading van - rotte - sinaasappelen werd weggehaald en vervoerd naar Ne-
derland. Er bleek nog een tweede container te zijn aangekomen met hetzelfde 
schip en te zijn gebracht naar het bedrijf van de "Belgische Sapman". Deze 
tweede container werd, op basis van een tip van een van de aangehouden ver-
dachten, op 7 juni 1997 in Hoorn gevonden met ongeveer 700 kg cocaine. De 
partij was in het geprepareerde dak van de container verborgen. De "Belgische 
Sapman" was overigens al een dag eerder door de Belgische politie aangehou-
den. 

Al tijdens de taps op de lokale drugshandelaar in het voorjaar 1997 en met 
name tijdens de verhoren van de aangehouden verdachten kwam de "Taartman" 
in beeld. Hij zou de financier en initiator achter de cocainetransporten zijn ge-
weest. R. zou in opdracht van de "Taartman" en op zijn kosten het uitvoerende 
werk hebben verricht. Deze verdenkingen vormden in september 1997 de aan-
leiding voor het LRT om een LRT-rechercheur deel uit te laten maken van het 
Zaanse Carex-team. Enkele maanden later zou het onderzoek naar de rol van de 
"Taartman" door het 060-team geheel worden overgenomen. 471  

469  De drugshandelaar werd op 26 mei 1998 door de Haarlemse rechtbank veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van vier.  jaar. 

470  Niet te verwarren met de zojuist genoemde "Sapman" uit Nederland die een infor-
mant was van Van V. Voor alle duidelijkheid zal in het vervolg gesproken worden 
over de "Belgische Sapman" en de "Nederlandse Sapman". 

471  Op 2 maart 1998 is er overleg geweest tussen Van Brummen en Ficq, waarin werd 
besloten de "Taartman" van Carex over to hevelen naar het LRT. In feite had deze 
overheveling al in november plaatsgevonden. Hit: Tijdlijn (B2). 
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10.2.2 De tweede bron: het rechtshulpverzoek uit Sri Lanka 

Naast het Carex-onderzoek was er nog een tweede aanleiding voor het LRT om 
een onderzoek naar de "Taartman" in te stellen. Het betrof een rechtshulpver-
zoek uit Sri Lanka dat aan het Amsterdamse parket was gericht. Het verzoek 
werd in februari 1997 verzonden naar aanleiding van een door de Sri Lankese 
politic onderschepte vissersboot met ruim 10.000 kilo hasj aan boord. Uit het 
ingestelde onderzoek bleek dat bij de organisatie en financiering van dit trans-- 
port vier Nederlanders betrokken waren. Een van hen was de "Taartman". Met 
behulp van het rechtshulpverzoek probeerden de Sri Lankanen meer informatie 
over deze verdachten te verkrijgen. Het Amsterdamse parket toonde weinig be-
langstelling voor deze zaak en stuurde het verzoek door naar het Rotterdamse 
parket omdat twee van de vier verdachten in Rotterdam woonden. Het Rotter-
damse parket zag er kennelijk ook niet veel heil in en stuurde het verzoek eind 
oktober 1997 weer door naar het LBOM. 

Op het LBOM kwam het verzoek als geroepen. Noordhoek droeg op dat 
moment immers al kennis van het Carex-onderzoek en van de mogelijke betrok-
kenheid van de "Taartman" bij drugshandel. Hij besloot vrijwel onmiddellijk, op 
5 november 1997, om het rechtshulpverzoek in behandeling te nemen en een 
opsporingsonderzoek in Nederland in te stellen naar de vermoedelijk door de 
"Taartman" gepleegde strafbare feiten. Samen met twee rechercheurs reisde hij 
nog diezelfde maand af naar Sri Lanka om kennis te nemen van de daar aanwe-
zige gegevens. De drie functionarissen keerden niet met lege handen naar huis 
terug. Zij kregen een groot aantal kopieen mee van verhoren, bills of lading, 
printgegevens, hotelrekeningen, die wezen op de aanwezigheid en werkzaamhe-
den van de "Taartman" in Sri Lanka. 

10.3 	De aanpak van het 062 -onderzoek op het LRT 

Begin november nam het LRT het onderzoek naar de "Taartman" over van het 
Carex-team. 472  Erg veel eigen opsporingsactiviteiten behoefden toen niet meer te 
worden verricht. De verklaringen van enkele aangehouden verdachten en getui-
gen uit het Carex-onderzoek en het Sri Lankese onderzoek gaven al veel inzicht 
in de organisatie van de hasj- en cocaInetransporten en de rol hierin van de 
voornaamste verdachten. Er werden door het LRT-team dan ook weinig dwang-
middelen toegepast. In tegenstelling tot de gang van zaken in het 061-onderzoek 
werden in het 062-onderzoek geen telefoontaps geplaatst. 473  

Het onderzoek van het LRT bestond uit twee gescheiden deelonderzoeken, 
omdat de criminele groep die de cocainetransporten organiseerde van geheel 
andere samenstelling was dan het samenwerkingsverband dat achter de hasj- 

472 Het onderzoek naar de overige verdachten, onder wie R., werd geheel afgewerkt door 
het Carex-team van het Zaanse regiokorps. 

473  Er werden ook geen printgegevens opgevraagd en observatieacties gepleegd. Het 
dossier "ambtshandelingen" in dit onderzoek telt 71 handelingen; vergeleken met de 
1111 handelingen uit het 061-onderzoek is dit aantal bijzonder laag. 
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verschepingen uit Sri Lanka zat. Het enige dat beide groepen gemeen hadden 
was de deelname van de "Taartman". 

10.3.1 De cocalnetransporten 

Op het moment dat het LAT de "Taartman"-zaak ter hand nam, deed zich een 
verrassing voor. De rijkswacht, die de "Belgische Sapman" na de opheffing van 
diens preventieve hechtenis onder observatie hield, ging op 12 november 1997 
over tot de aanhouding van vier personen. De “Belgische Sapman", de "Taart-
man" en hun beide advocaten werden in een wegrestaurant aangehouden. Naar 
aanleiding hiervan werden nog diezelfde dag, op verzoek van de Belgische justi-
tie, huiszoekingen verricht bij de "Taartman". Later zou door de "Belgische 
Sapman" worden verklaard dat deze samenkomst was belegd om meer informa-
tie te krijgen uit het Carex-onderzoek. De bedoeling was om de verklaringen op 
elkaar af te stemmen. Tot het moment van zijn aanhouding was de "Taartman" 
nog niet verhoord. Hij wist dat er in het Carex-onderzoek belastende verklarin-
gen over hem waren afgelegd, omdat de advocaat, door wie hij zich liet bijstaan, 
ook de verdediging van R. voerde. 

De verhoren door de Belgische politie van de "Belgische Sapman" leverden 
gedetailleerde verklaringen op over zes cocainetransporten in de periode 1994- 
1997 waarbij ook de "Taartman" betrokken zou zijn geweest. In totaal zou het 
gaan om 1420 kilo cocaine, waarvan 1100 kilo in beslag genomen was. In te-
genstelling tot vrijwel alle andere aangehouden verdachten legde de "Taartman" 
geen verklaringen af. Hij ontkende alle betrokkenheid bij de cocainetransporten. 
Op 23 januari 1998 werd hij in afwachting van zijn berechting door de Belgische 
justitie in vrijheid gesteld. 

In de eerste maanden van 1998 dreigde de situatie te ontstaan dat zowel de 
Belgische politie als het LRT tegen de "Taartman" opsporingsonderzoeken naar 
dezelfde misdrijven verrichtten. Op 28 april 1998 werd hieraan een einde ge-
maakt toen de strafvervolging van de "Taartman" door de Belgische autoriteiten 
aan Nederland werd overgedragen. 
In feite heeft het LAT geen verdere onderzoeksactiviteiten behoeven te ontplooi-
en. Men heeft nog wel gepoogd om de "Taartman" te verhoren over de cocaine-
transporten, maar hij weigerde categorisch hierover iets te zeggen. 

10.3.2 De hasjtransporten uit Sri Lanka 

Op het Sri Lankese rechtshulpverzoek volgde een Nederlands rechtshulpverzoek 
aan Sri Lanka om daar een aantal personen te mogen horen. Na verkregen toe-
stemming werden enkele weken later twee rechercheurs van het LRT naar Sri 
Lanka gestuurd om personen te horen over de wijze waarop de "Taartman" en 
medeverdachte Y. de verscheping van de 10.000 kg hasj naar Nederland hadden 
georganiseerd. In deze verklaringen kwam naar voren dat de "Taartman" in Sri 
Lanka in meubels en keramiek zou hebben gehandeld en meerdere container-
transporten naar Nederland zou hebben geregeld, waarbij deze goederen werden 
vervoerd. Uit de verklaringen Imam ook naar voren dat deze goederen als legate 
deklading fungeerden voor hasj. Volgens een verklaring van Y. zou de "Taart-
man" in opdracht van een Nederlandse groepering hebben gehandeld. Hij zou 
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hun "vertegenwoordiger" zijn geweest en ter verantwoording zijn geroepen voor 
de inbeslagname van de 10.000 kg. Hij zou toen ook bedreigd zijn. 

Door Noordhoek werd eind februari 1998 bij de rechter-commissaris in 
Amsterdam een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd tegen de "Taartman" op 
grond van overtreding van de Opiumwet (import hasj). Op 10 maart 1998 werd 
hij aangehouden en verhoord. Hij ontkende alle betrokkenheid bij de handel in 
soft drugs. 

10.3.3 De (strafrechtelijke) afloop 

Het 062-onderzoek bleek een betrekkelijk kort intermezzo voor het LRT. In beide 
zaken was voldoende bewijsmateriaal aanwezig. Zowel R. als de "Taartman" 
werden door de rechter veroordeeld. R. werd door de rechtbank te Haarlem op 
26 mei 1998 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar in verband met de 
invoer van de partij cocaine van 400 kilogram en een eerdere partij van 150 
kilogram. Tevens werd hem op grond van art. 36e Sr. de verplichting opgelegd 
tot het betalen van 35.000 gulden in het kader van de ontneming van weder-
rechtelijk verkregen voordeel. Er werd geen hoger beroep ingesteld. 

De "Taartman" werd door de rechtbank te Amsterdam op 4 juni 1999 ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en een geldboete van 5 ton. Op 9 
november 2000 werd hij door het Hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 
jaar. Het Hof overwoog onder meer dat hij bij het transporteren en importeren 
van ongeveer 1500 kilo cocaine vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, een "be-
middelende, faciliterende - in het bijzonder financierende - en begeleidende rol" 
had gespeeld. In het organiseren van transporten met grote hoeveelheden hasj 
vanuit Sri Lanka had de "Taartman" naar het oordeel van het Hof een leidingge-
vende en initierende rol vervuld. Hiermee had hij "bijgedragen aan het instand-
houden van een, voor de samenleving schadelijk, illegaal geldcircuit, dat ge-
paard gaat met de handel in hasj". 

De afloop was in strafrechtelijke zin dus succesvol. Maar de doelstelling 
van het 062-onderzoek was niet bereikt. Het 060-team had het onderzoek naar 
de "Taartman" overgenomen omdat verondersteld werd dat hij na zijn berech-
ting verklaringen zou kunnen en willen afleggen over de mogelijke rol van L. en 
Van V.. De "Taartman" heeft echter zowel voor, tijdens als na zijn berechting 
geen enkele bereidheid getoond om hierover te verklaren. 

10.4 	De deal met R. 

Om de strategie te doen slagen dat de "Taartman" verklaringen zou gaan afleg-
gen, zijn er eerst door Snijders en later door zijn collega Noordhoek initiatieven 
ondernomen om een "deal" te sluiten met R. De idee was dat R. veel zou kunnen 
verklaren over de "Taartman". Wanneer de "Taartman" op basis van die verkla-
ringen tot een (zware) straf zou zijn veroordeeld, zou hij een grote(re) bereidheid 
hebben om te gaan praten over L. en Van V. en over de wijze waarop cocaine-
transporten in de IRT-periode door de douane werden geloodst. Met name Snij-
ders had bovendien de hoop dat R. zelf ook wetenschap had over L. en Van V. 
en hierover zou willen praten. 
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Hoewel er uiteindelijk een deal met R. tot stand is gekomen, heeft deze 
- zoals zojuist al is gesteld - niet het beoogde effect gehad. De "Taartman" heeft 
weliswaar een zware straf gekregen, maar is niet gaan praten. De deal met R. 
heeft wel een onvoorzien effect gehad: de overeenkomst heeft bijgedragen aan 
een verdere verwijdering tussen twee hoofdrolspelers, Noordhoek en Van 
Brummen. 

10.4.1 De mislukte deal van Snijders 

Reeds bij zijn aanhouding in juni 1997 gal R. te kennen dat hij bereid was een 
deal te sluiten met justitie. In ruil voor strafvermindering zou hij verklaringen 
willen afleggen over de organisatie van de cocainetransporten en over de betrok-
kenheid van de verschillende verdachten hierin. De betrokken CID-officier in 
deze Zaanse zaak was Snijders. Hij hoopte dat door gesprekken met R. meer 
duidelijkheid kon worden verkregen over de financiers en leidinggevenden van 
de cocainetransporten, onder wie de "Taartman". Deze informatie zou dan in het 
tactische onderzoek tegen de "Taartman" gebruikt kunnen worden. Daarnaast 
had Snijders, zo verklaarde hij in het interview, de hoop dat R. "CID-matig uit-
gemolken zou kunnen worden over Van V. en L. 7474  

Uiteindelijk zouden de contacten tussen R. en Snijders op niets uitlopen. 
De transcripten van de gesprekken die inmiddels waren gehouden zouden nooit 
worden gebruikt. Het breekpunt tussen Snijders en R. vormde diens raadsman. 
Deze advocaat was, zo wist Snijders, al jarenlang de raadsman van de "Taart-
man". 475  Snijders was van oordeel dat het niet juist en niet werkbaar was om tot 
een overeenkomst te komen met R. zolang hij een advocaat had die ook de be-
langen behartigde van de verdachte tegen wie R. juist als "kroongetuige" zou 
moeten optreden. Zoals Snijders het tijdens het interview uitdrukte 476 : 

"Met R. zijn twee of drie gesprekken gevoerd. Onmiddellijk heb ik aan-
gegeven dat hij een andere advocaat moest nemen. Hij had namelijk 
dezelfde advocaat als de "Taartman". R. kwam in dezen zijn afspraken 
niet na. Het werd mij bijvoorbeeld duidelijk dat hij direct na afloop van 
een gesprek de advocaat van de inhoud op de hoogte bracht. (...)Toen 
bleek dat It zijn afspraken niet nakwam heb ik in overleg met de 
zaaksofficier in het Carex-onderzoek, besloten om de contacten met R. 
te verbreken." 

R. voelde zich door Snijders onheus bejegend en weigerde nog langer verklarin-
gen af te leggen. In januari 1998 werd hij naar Belgie gebracht, om aldaar te 
worden verhoord in het onderzoek dat tegen de "Belgische Sapman" liep. Deze 
verhoren leverden geen nieuwe informatie op. R. werd weer naar Nederland 
teruggestuurd en verbleef tot aan zijn berechting in preventieve hechtenis. Hij 

474  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 

475  Naderhand zou inderdaad blijken dat de "Taartman" de bewuste advocaat in de 

hand nam ten behoeve van zijn verdediging in de strafzaak. 

476  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
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werd in mei 1'998 door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot 8 jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf. 

10.4.2 De geslaagde deal van Noordhoek 

Ondanks de hoogte van de straf besloot de Haarlemse zaaksofficier van justitie 
hoger beroep in te stellen. De rechtbank had R. voor een cocainetransport vrij-
gesproken. De zaaksofficier meende dat de kans op veroordeling door het hof 
voor dit transport betrekkelijk groot was en dat derhalve een hogere strafmaat 
tot de mogelijkheden behoorde. 

Intussen brachten twee rechercheurs van het LRT R. twee weken na zijn 
vonnis een bezoek in zijn cel. Het "aanlopen" van veroordeelden is volgens een 
van de betrokken rechercheurs een gebruikelijke manier van doen. R. gaf in het 
gesprek te kennen dat "de deur op een kier" stond. 477  Hij zou, anders gezegd, 
wel willen meewerken aan een deal. Inmiddels was R. 's oude advocaat van het 
toneel verdwenen en liet R. zich bijstaan door een nieuwe raadsman. Zowel 
Snijders als Noordhoek verwachtten veel van een dergelijke deal. Noordhoek 478 : 

"Vooral Snijders was erg enthousiast. Hij sprak er altijd over dat de 
"Taartman", wanneer hij een fikse straf zou krijgen, zou leeglopen op 
de achterbank van de politieauto." 

Noordhoek verklaarde in het interview dat hij het niet zo gek vond om het hoger 
beroep als drukmiddel te gebruiken. Bij de onderhandelingen over de voorwaar-
den van de deal zou het hoger beroep dan een van de tegemoetkomingen kun-
nen zijn aan R.479  Volgens Van Brummen stond de beslissing van de Haarlemse 
zaaksofficier van justitie om hoger beroep aan te tekenen echter geheel los van 
de dea1480 : 

"Zij wist helemaal niets van de deal en het was voor haar geen overwe-
ging bij het instellen van het hoger beroep. Zij vindt overigens, en dat 
vinden ik en de CTC ook, dat het intrekken van het appel geen onder-
deel van een deal kan zijn." 

Noordhoek kwam met R. en diens advocaat begin juli 1998 tot een akkoord. 
Overeenkomstig de geldende procedures legde Noordhoek zijn onderhandelings-
resultaat ter goedkeuring voor aan de Centrale Toetsingscommissie (CTC). Het 
resultaat behelsde dat in ruil voor verklaringen van R. over de cocainetranspor-
ten waarbij hij betrokken was geweest, door Justitie enkele tegemoetkomingen 
zouden worden gedaan. De belangrijkste hiervan waren dat het hoger beroep 
zou worden ingetrokken, dat het openbaar ministerie positief zou adviseren op 
een verzoek tot partiele gratie (1/3 deel van de gevangenisstraf) en dat de ont-
nemingsvordering jegens R. beperkt van omvang zou zijn. Bovendien werd hem 

477  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
478 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 

479  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
480 Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
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een sepot in het vooruitzicht gesteld omtrent door hem gepleegde strafbare fei-
ten waarover hij zou gaan verklaren. 
De CTC oordeelde evenwel negatief en het college van procureurs-generaal be-
richtte op 27 augustus 1998 aan Noordhoek dat van een positieve beslissing 
van het college geen sprake kon zijn. Enkele belangrijke overwegingen hierbij 
waren481 : 
1. dat het verzoek onvoldoende informatie bevatte voor een goede beoordeling 

van de proportionaliteit en de subsidiariteit van de deal; cruciaal was daar-
bij de vraag of de deal essentieel was voor de opsporing en vervolging van de 
door de "Taartman" gepleegde feiten; 

2. dat de tegemoetkomingen aan R. verder gingen dan in het wetsvoorstel om-
trent afspraken met criminelen werd voorzien; in het wetsvoorstel werd uit-
sluitend gesproken over een vermindering van de vrijheidsstraf met maxi-
maal 1/3 deel; 

3. dat de door Noordhoek gegeven informatie geen uitsluitsel had gegeven of er 
overleg was geweest over de vraag of het Haarlemse parket bereid was mee 
te werken aan de gratiering; dit parket was hiertoe op grond van de Gratie-
wet immers bevoegd. 

Bij de onder 2 geformuleerde overweging werd onder meer gerefereerd aan het 
intrekken van het hoger beroep. Hiermee keerde het "drukmidder zich tegen 
Noordhoek zelf 482 : 

"Ik had juist het appel als drukmiddel willen gebruiken, nu werkte het 
als het ware tegen mij toen gezegd werd dat ik te veel concessies 
deed." 

In hun vergadering van 6 oktober 1998 besteedden de leden van het college van 
procureurs-generaal opnieuw aandacht aan de voorgenomen deal met R. Het 
college besliste dat de zaak opnieuw aan de CTC moest worden voorgelegd en 
dat de deal met It binnen de wettelijke marges zou dienen te blijven. 

Als gevolg van de afwijzende CTC-beslissing ontstond er druk op het hoger 
beroep. Noordhoek trad in overleg met "Haarlem" om te vragen of zij bereid wa-
ren om - los van de deal - het hoger beroep in te trekken. Vanaf dat moment 
ging het mis in de communicatie. Noordhoek meende van Van Brummen begre-
pen te hebben dat het hoger beroep zou worden ingetrokken. De laatste zou dit 
in een overleg, waarbij Van Gemert en Holthuis aanwezig waren, hebben gezegd 
en nadien zou Van Brummen dit Haarlemse voornemen hebben bevestigd in een 
telefoongesprek met Noordhoek. Noordhoek hierovert 83 : 

"Ik heb toen overleg gevoerd met Haarlem om te vragen of ze bereid 
waren het hoger beroep in te trekken. lk had gehoord dat in een over- 
leg, waar ik niet bij was, maar wel Wil van Gemert en Hans Holthuis, 

481 Brief van C. Ficq d.d. 27 augustus 1998 aan H. Holthuis (I31). 

482  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 

483  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
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dat van Brummen had gezegd dat als de CTC het van belang vond om 
het intrekken van het appel los te koppelen van de deal, hij tot intrek-
ken van het appel opdracht zou geven. Voor de zekerheid heb ik toen 
nog Van Brummen gebeld met de vraag: is Haarlem bereid het appel 
in te trekken? Van Brummen zei dat Haarlem dat wilde doen. Ik heb 
toen ten tweede male een verzoek gericht tot de CTC en heb daarin 
vermeld dat Haarlem de bereidheid had uitgesproken om het hoger be-
roep in te trekken. Van Brummen heeft vervolgens Manschot, de voor-
zitter van de CTC, gebeld en verteld dat Haarlem absoluut niet van 
plan was om het hoger beroep in te trekken, omdat men destijds over 
het instellen van het hoger beroep goed had nagedacht en men van 
mening was dat het alle kans van slagen had. Toen werd ik erop aan-
gekeken dat ik de CTC onjuist zou hebben ingelicht. Ik heb toen tegen 
Holthuis gezegd: "weet je dan niet meer dat Van Brummen in dat 
overleg heeft gezegd dat ze het zouden intrekken?" Maar Holthuis zei: 
"dat weet ik niet meer". Gelukkig konden enkele anderen het zich nog 
wel herinneren. Maar toch kreeg ik een officiele schrobbering van Ficq. 
Ook Hans Holthuis kreeg een "veeg uit de pan". Daarna is er nog jets 
van een halfbakken rectificatie gekomen." 484  

Van Brummen had een andere lezing over de gang van zaken 485 : 

"Toen Rick Noordhoek werd teruggefloten door de CTC is er druk ge-
komen op het appel; het idee was dat het appel maar moest worden 
ingetrokken. Er is toen overleg geweest en ik heb toen tegen Holthuis 
gezegd dat ik bereid was om het al of niet intrekken van het appel af-
hankelijk te laten zijn van het oordeel van de advocaat-generaal in 
Amsterdam. Het was dus wachten op het oordeel van de advocaat-
generaal. Dat was het bereikte compromis. Ik heb nooit beweerd in dat 
overleg dat Haarlem het appel zou intrekken, dat zou ook niet logisch 
zijn want waarom zou dan nog advies gevraagd worden aan de advo-
caat-generaal?" 

De advocaat-generaal beoordeelde de zaak en kwam tot de conclusie dat het om 
strafmaattechnische en bewijstechnische redenen geen zin had om het hoger 
beroep door te zetten. Op grond hiervan besloot de Haarlemse zaaksofficier om 
het hoger beroep in te trekken. 

Uiteindelijk nam het college op 20 oktober 1998 een positief besluit over 
het tweede, door Noordhoek, ingediende voorstel. De overeenkomst werd op 6 
november 1998 met R. gesloten. De deal hield in dat het openbaar ministerie 
een positief advies zou gaan uitbrengen ten aanzien van een door R. in te dienen 
gratieverzoek en dat zou worden geadviseerd om een derde van de door de 
rechtbank Haarlem opgelegde gevangenisstraf kwijt te schelden. Het openbaar 

484 De "halfbakken rectificatie" vond plaats nadat was gebleken dat over de opvatting 
van Van Brummen kennelijk een misverstand was ontstaan. 

485 Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
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ministerie zou voorts in het kader van de ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel een schikkingsvoorstel doen, inhoudende een geldbedrag 
van 200.000 gulden. Ten derde zou het openbaar ministerie in beslag genomen 
goederen (ter waarde van circa 19.000 gulden) aan R. teruggeven. 

10.4.3 De inhoud van de verklaringen van R. 

Na het bereikte akkoord met Noordhoelc 186  legde It een aantal gedetailleerde 
verklaringen af over de wijze waarop enkele cocainetransporten waren verlopen 
en over de betrokkenheid daarin van onder andere de "Taartman". Deze verkla-
ringen werden toegevoegd aan het proces-verbaal dat tegen de laatstgenoemde 
was opgemaakt. De rechtbank oordeelde in het vonnis in de zaak van de 
"Taartman" dat R. ten aanzien van alle transporten "volledig, consistent en ge-
detailleerd" had verklaard. 

De verklaringen van R. gaven inzicht in de wijze waarop de cocainetrans-
porten werden georganiseerd. Hij verklaarde over vijf transporten (zes contai-
ners) die hadden plaatsgevonden in de periode 1994-1997, dus na de opheffing 
van het IRT. Uit deze verklaringen kwam naar voren dat de cocaine via een 
ogenschijnlijk legale handelslijn werd getransporteerd. Vandaar de rol van de 
"Belgische Sapman". Zijn bedrijf was een ogenschijnlijk logisch adres voor si-
naasappelen en vruchtensappen uit Zuid-Amerika. Soms werden deze produc-
ten gebruikt als deklading, waaronder goed verpakte partijen cocaine verborgen 
waren, dan weer werden de containers zodanig geprepareerd (dak, deur) dat 
daarin cocaine kon worden verborgen. 

Van de aanwezigheid van parallelle zendingen (marihuana en cocaine) 
bleek niets in de verklaringen van R. In geen van de cocainetransporten bleek er 
sprake te zijn van corruptie bij douane of politie bij het inklaren van de partijen. 

Over de rol van L. en Van V. bevatten de verklaringen van R. nauwelijks 
informatie. Veel verder dan een enkele opmerking over beiden lcwam R. niet. 
Ook werden er geen concrete feiten genoemd waaruit zou lcunnen blijken dat de 
"Taartman" L. en Van V. kende. 

10.5 	Het onderzoek naar De J. 

10.5.1 Het BVD-ambtsbericht 

Zoals reeds beschreven is in deel I (paragraaf 7.3), ontving het LRT-team op 31 
juli 1997 een ambtsbericht van de BVD waarin over de rol van De J. werd ge-
sproken bij het doorleveren van drugscontainers. Volgens het ambtsbericht zou 
De J. op twee manieren hierbij betrokken zijn. Hij zou, in de eerste plaats, door 
een familielid getipt worden over lopende drugstransporten en zou vervolgens de 
betrokken drugshandelaren tippen en tegen forse betaling bereid zijn te zwijgen. 
In de tweede plaats zou hij, volgens het ambtsbericht, met een aantal belangrij-
ke Nederlandse drugsdealers zaken doen. Dankzij zijn betrokkenheid bij de 
zogeheten Delta-methode zou hij in staat zijn om te bereiken dat bepaalde zen- 

486 Deze verklaringen werden in juli 1998 afgelegd, dus ruim voor het tijdstip dat de 
deal, na de goedkeuring van de CTC, formeel gesloten kon worden. 

264 



dingen drugs ongemoeid werden gelaten door de douane. De J. zou zijn illegaal 
verkregen inkomsten in de sportwereld een legale bestemming hebben gegeven. 

10.5.2 Onderzoek op basis van enkele open en gesloten bronnen 

In augustus 1997 begonnen enkele rechercheurs van het LRT op basis van een 
aantal open bronnen - zoals het Kadaster en het Handelsregister van de Kamers 
van Koophandel - en gesloten bronnen - zoals gegevens van het Meldpunt MOT 
en de belastingdienst - met een onderzoek naar de vraag hoe groot het vermo-
gen van De J. was en waaruit dat vermogen bestond. Van meet af aan leverde 
dit onderzoek weinig bijzonderheden op. In een teamoverleg op 7 januari 1998 
werd dan ook bij het opmaken van de tussenbalans geconcludeerd dat er nog 
geen opvallende resultaten naar voren waren gekomen betreffende De J.487  Maar 
er bleef nog wel het een en ander aan onderzoek te doen. Het resterende onder-
zoek werd in zes deelprojecten opgeknipt. Deze deelprojecten hadden onder 
meer betrekking op het onderzoek naar drie vuurwapens die in het bezit waren 
van De J., het vaststellen van zijn rol bij sigarettensmokkel naar Duitsland (het 
bekijken van reeds afgelegde verklaringen van de bij deze smokkel betrokken 
chauffeur M.), de bedrijvigheid van het familielid in het buitenland en de afwer-
king van het onderzoek naar de administratie van De J.488  

Begin februari 1998 werd een rechtshulpverzoek gericht aan een ander 
land om meer klaarheid te verkrijgen omtrent de justitiele antecedenten van het 
familielid van De J., diens precieze betrokkenheid bij rechtspersonen - de eerste 
onderzoekingen hadden uitgewezen dat hij bij tenminste vier ondernemingen als 
aandeelhouder en/of directeur betrokken was - de aanwezigheid van meldingen 
van ongebruikelijke transacties, et cetera. 489  Reeds op 9 maart 1998 werd door 
de buitenlandse autoriteiten antwoord gegeven. 490  

10.5.3 Pogingen om De J. te verhoren 

Terwijl het onderzoek naar De J. vanaf augustus 1997 behoedzaam werd opge-
zet - teneinde te voorkomen dat het bronnenonderzoek bij hem of in zijn omge-
ving bekend zou worden - gebeurde er iets wat met deze stille strategie geheel in 
strijd was. Wat was het geval? Bij zijn uitdiensttreding bij de FIOD had De J. 
aan twee FIOD-ambtenaren drie wapens meegegeven die hij nog thuis had lig-
gen. De drie wapens zouden De J. jaren tevoren zijn verstrekt in zijn hoedanig-
heid van schietinstructeur bij de FIOD, een nevenfunctie van hem. De FIOD-
ambtenaren gaven de wapens af bij hun chef en vervolgens ontstond hierover bij 
de FIOD grote consternatie: hoe kon De J. aan dergelijke wapens komen? Was 
het wapenbezit een bewijs dat hij in crimineel vaarwater verzeild was geraakt? 

487 Deelproject De J., niet gedateerd (C3). 
488 Deelproject De J., niet gedateerd (C3). 
489 Rechtshulpverzoek van het LBOM (E. Noordhoek) d.d. 30-1-1998. (LRT 96061, ord-
ner 02, ambtshandelingen). 
490 Hiervan werd op 31 augustus 1998 een samenvatting gemaakt door een van de 
rijksrechercheurs, die betrokken was bij het onderzoek tegen De J. ( LRT 96061, 
ordner 02, ambtshandelingen). 
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De zaak werd op het Haarlemse parket besproken en de hoofdofficier was van 
mening dat een onderzoek noodzakelijk was. Het onderzoek werd uitgevoerd 
door twee rechercheurs van de rijksrecherche, die naderhand op het LRT te 
werk gesteld zouden worden. 

Nadat onderzoek naar de interne FIOD-procedures over het verstrekken 
van wapens aan schietinstructeurs en naar de feitelijke gang van zaken in het 
concrete geval niet veel duidelijkheid had gebracht, besloten de betrokken re-
chercheurs om bij De J. zelf te rade te gaan. Op basis van het dagjournaal van 
het 061-team kon worden gereconstrueerd hoe de contacten in deze maanden 
zijn verlopen. 

Voor zover wij konden nagaan bezochten de twee rijksrechercheurs op 17 
februari 1998 De J. voor het eerst. Naar eigen zeggen begonnen de beide recher-
cheurs gemoedelijk aan tafel te praten totdat de vrouw van De J. opheldering 
vroeg over de ware aard van het bezoek. De rechercheurs konden in hun eigen 
beleving toen niet veel anders doen dan De J. de cautie te geven. 491  Het gesprek 
wilde niet meer zo vlotten en nadat de beide rechercheurs De J. gevraagd had-
den of hij zijn machtiging van de FIOD om de vuurwapens in bezit te hebben 
wilde tonen, vertrokken zij. Zij maakten op dat moment nog wel de afspraak om 
over enige tijd opnieuw met elkaar te praten. Het zou op die 17e februari even-
wel het eerste en tevens laatste gesprek met De J. zijn. 

Twee dagen later beide De J.: zijn vrouw had de machtiging gevonden, hij 
kon worden opgehaald. Tijdens het telefoongesprek werd De J. onwel en zijn 
vrouw nam het gesprek over en vertelde dat de wapens bij de drie koffers in-
structiemateriaal hadden gezeten. 

Op 24 februari 1998 werd een kopie van de vuurwapenmachtiging opge-
haald bij het huis van De J. Zijn vrouw overhandigde de kopie; De J. zou zelf te 
ziek zijn om de rechercheurs te woord te staan. 

Vervolgens werd in de weken erna door de rijksrechercheurs ettelijke ma-
len naar De J. gebeld met de vraag of hij het origineel van de machtiging zou 
kunnen tonen en bereid zou zijn tot een gesprek om zijn visie op de zaak van de 
vuurwapens te geven. 

Op 23 maart 1998 had een rechercheur telefonisch contact met de vrouw 
van De J. Zij meldde dat haar man niet bestand was tegen het feit dat hij na 
jaren van trouwe dienst nu in de verdachtenbank dreigde te belanden. De rijks-
rechercheur toonde blijkens zijn mutatie in het dagjournaal weinig compassie 
en drong nogmaals aan op de overdracht van het origineel van de ontheffing. 
Een dag later werd opnieuw met de vrouw van De J. gebeld, maar tot concrete 
resultaten leidde ook dit telefoongesprek niet. 

Op 31 maart 1998 beide De J. zelf en er werd een afspraak gemaakt voor 
een gesprek bij hem thuis de volgende ochtend. Op die dag verstuurde De J. 
echter een fax, waarin hij het toegezegde gesprek annuleerde met een beroep op 
zijn zwijgrecht en zijn slechte gezondheid. In de fax gaf hij tevens aan de con-
frontatie met de rijksrecherche niet aan te kunnen. 

49 ' Mutatie in dagjoumaal 061-team d.d. 17-2-1998. Alle overige gegevens uit deze 

subparagraaf zijn eveneens ontleend aan het dagjoumaal. 
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Op 9 april 1998 was er een laatste telefonisch contact. Op de vraag van een 
rijksrechercheur hoe en wanneer hij het toegezegde origineel van de ontheffing 
zou kunnen krijgen, antwoordde De J.: "via mijn raadsman"... 

10.5.4 Het gerechtelijk vooronderzoek tegen De J. 

Op 30 maart 1998 werd een vordering tot opening van een gerechtelijk vooron-
derzoek tegen De J. ingediend bij een rechter-commissaris te Haarlem. In de 
vordering werden drie typen strafbare feiten omschreven, die de verdachte in de 
periode vanaf 1 januari 1990 tot en met 30 maart 1998 zou hebben gepleegd. 
Kort weergegeven werd De J. ervan verdacht: 
1. lid te zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met het importe-

ren en verhandelen van hard en/of soft drugs en/of met het plegen van he-
ling; 

2. alleen of samen met anderen soft en/of hard drugs te hebben geimporteerd 
en te hebben verhandeld; 

3. uit misdaad verkregen geld te hebben aangenomen (heling), dan wel geld te 
hebben ontvangen in ruil voor ambtsstrijdig handelen (ambtelijke corruptie, 
art. 363 Sr.) en de geheimhoudingsplicht te hebben geschonden (art. 272 
Sr.). 

De vordering werd onderbouwd met een verwijzing naar het BVD-ambtsbericht 
en naar het onderzoek dat naar aanleiding hiervan op basis van enkele bron-
nen, zoals delen van de administratie van De J., was ingesteld. Ook werd gerefe-
reerd aan het feit dat op naam van het familielid van De J. enkele rechtsperso-
nen stonden en dat diens naam ook in bestanden van Interpol voorkwam. 

De rechter-commissaris te Haarlem besloot de vordering te honoreren. Het 
gerechtelijk vooronderzoek werd geopend en tegelijkertijd gelastte de rechter-
commissaris op 3 april 1998 de uitlevering bij een aantal banken van alle be-
scheiden op naam van De J. en van een stichting, waarvan De J. lid was van de 
kascommissie. 492  

Op 17 april 1998 werd door de rechter-commissaris toestemming gegeven 
om de telefoonaansluiting van De J. voor de duur van een maand af te tappen. 
In die periode werden veel gesprekken opgenomen, maar hieronder bevonden 
zich geen gesprekken die voor het onderzoek van belang waren. 493  Na deze pent-
ode werd de termijn op verzoek van de officier van justitie met een maand ver-
lengd. Ook de telefoongesprekken die in deze periode werden afgeluisterd lever-
den geen bruikbare informatie op. Het tappen werd vervolgens gestaakt. 494  

Het onderzoek kwam in de zomer van 1998 langzaam maar zeker tot stil-
stand. Er werd niet vender actie ondernomen op basis van de bevindingen van 
het rechtshulpverzoek en evenmin werd besloten om getuigen te gaan horen. 

492 Proces-verbaal ten behoeve van de aanvraag gerechtelijk vooronderzoek tegen De J., 
opgemaakt op 30 maart 1998 (F23). 

493  Proces-verbaal ten behoeve van een verzoek tot het verlengen van het aftappen van 
gegevensverkeer, LRT ordner, 96.061, ordner 2, opgemaakt op 14 mei 1998. 

494 Proces-verbaal tot beeindiging van het aftappen van gegevensverkeer, opgemaakt op 
1 1 juni 1998 (F16). 

267 



Enerzijds stagneerde het onderzoek omdat het tot dan toe onvoldoende resultaat 
had opgeleverd. Anderzijds wilde de teamleiding niet met het onderzoek naar 
buiten treden, gezien de belangen van het tegelijkertijd lopende onderzoek tegen 
.1 495  Dat is bijvoorbeeld de reden geweest waarom niet met getuigen is gespro-
ken. 

Opmerkelijk is wel dat Cr geen expliciete besluitvorming aan de tijdelijke 
opschorting van het onderzoek ten grondslag lag. Pas in november 2000 werd 
door een ervaren rechercheur, die zelf niet bij het onderzoek tegen De J. betrok-
ken was geweest, een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken en van de 
mogelijke aanknopingspunten voor een vervolg van het onderzoek. Het gerech-
telijk vooronderzoek is overigens tot op heden niet gesloten. 

10.6 	Conclusie 

Het onderzoek tegen de "Taartman" vormde tot op zekere hoogte een inbreuk op 
de strategie van het 060-team. Immers, de "Taartman" behoorde niet tot de zes 
oorspronkelijke onderzoeksubjecten. De rechtvaardiging van de bijstelling van 
de strategie was gelegen in het feit dat met het aanpakken van de "Taartman" 
mede werd beoogd om hem te laten verklaren over tenminste twee of drie van de 
onderzoeksubjecten. 

In strafrechtelijke zin werd het onderzoek succesvol afgesloten. De "Taart-
man" werd door het hof veroordeeld tot een langdurige onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf. Mede dankzij enkele getuigenverklaringen, in het bijzonder die van 
R., werden gedetailleerde gegevens bekend over de wijze waarop enkele cocal-
netransporten vanuit Colombia naar Nederland zijn verlopen. Deze transporten 
vonden echter plaats in de periode na de opheffing van het IRT en leverden der-
halve weinig informatie op over de rol van de onderzoeksubjecten van het LAT. 
De "Taartman" weigert tot op heden verldaringen af te leggen over zijn weten-
schap inzake de cocalnehandel en de eventuele rol hierin van de onderzoeksub-
jecten. Zo beschouwd heeft het onderzoek nauwelijks aan de bedoelingen en 
verwachtingen voldaan. 

De casus van de "Taartman" is in het kader van deze evaluatie vooral van 
belang vanwege de gang van zaken rondom de deal met R. Hoewel alle betrok-
kenen vooraf de toegevoegde waarde inzagen van het sluiten van deze deal, ging 
het in de uitvoeringsfase mis. Een verschil van opvatting over de vraag of het al 
dan niet oorbaar is om het instellen van hoger beroep als drukmiddel te hante-
ren en een ernstig misverstand over wat het standpunt dienaangaande was van 
de Haarlemse hoofdofficier van Brummen, zetten in oktober 1998 de verhoudin-
gen tussen Noordhoek en "Haarlem" (verder) op scherp. Dit keer waren het ove-
rigens niet Snijders en Noordhoek die openlijk met elkaar in aanvaring kwamen, 
maar botste Noordhoek frontaal met Van Brummen. Noordhoek verspeelde als 
gevolg van dit incident niet alleen het laatste restje krediet dat hij in Haarlem 
nog had, maar ondervond ook in een tweetal andere opzichten nadelige gevolgen 
van het incident. In de eerste plaats voelde hij zich onvoldoende gedekt door zijn 

495  Nota van een medewerker van het LRT d.d. 14 november 2000. 
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eigen hoofdofficier Holthuis; in de tweede plaats werd hij berispt door het college 
van procureurs-generaal. 

Het misverstand dat tussen "Haarlem" en het landelijk parket ontstond 
over het al dan niet intrekken van het hoger beroep, stond uiteraard niet op zelf. 
Het onderlinge wantrouwen was inmiddels zo groot geworden, dat de bereidheid 
om goed naar elkaar te luisteren en uit te gaan van de zuiverheid van elkaars 
argumenten, gering was. 

Het onderzoek tegen De J. stond eigenlijk in de schaduw van het grote 
onderzoek tegen J. Dat is op zichzelf merkwaardig, omdat het onderzoek tegen 
J. indertijd strategisch bedoeld was om meer klaarheid te brengen in mogelijke 
strafbare feiten, gepleegd door De J., L. en Van V. Opmerkelijk is ook dat enkele 
rijksrechercheurs, kennelijk ongestuurd door superieuren 496, wekenlang De J. 
bestookten met een vraag over een in het geheel der feiten bezien volkomen 
ondergeschikt punt: het origineel van de machtiging om vuurwapens te mogen 
hebben. De confrontaties leidden tot een definitieve verwijdering tussen het 
061-team en De J. Wellicht had een andere benadering van De J. in de aan-
vangsfase tot een meer cooperatieve houding van zijn kant geleid. 

Afgezien van het stilvallen van het onderzoek naar De J. is het opmerkelijk 
te noemen dat er in deze periode geen activiteiten werden ontplooid inzake de 
overige subjecten. Deze observatie betreft in het bijzonder Van V. In deel I van 
dit rapport is immers vastgesteld dat gedurende enige tijd het vaste voornemen 
bestond om Van V. tot subject van nader strafrechtelijk onderzoek te maken, 
maar in de praktijk werd dit voornemen niet in daden omgezet. Capaciteitsge-
brek, maar in het bijzonder een gebrek aan voldoende aanwijzingen, waren hier 
debet aan. 

496 De op het LRT werkzame rijksrechercheurs werden overigens niet aangestuurd door 
de leider van het 060-team, maar door de unitcoOrdinator van de rijksrecherche uit 
Amsterdam. 
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11 De ontwikkeling van andere 
onderzoeken 

11.1 	Inleiding 

In de periferie van het 060-onderzoek speelden ook de parketten Amsterdam en 
Haarlem een belangrijke rol. Zoals uit het voorgaande duidelijk is geworden, 
was in het bijzonder het parket Haarlem nadrukkelijk bij een aantal post-Fort-
activiteiten betrokken. Zo is in deel I gewezen op de rol van Snijders bij de af-
bouw van informanten uit het IRT-tijdperk, op het rapport dat hij samen met 
Teeven schreef naar aanleiding van de bedreiging van een officier van justitie en 
- in hoofdstuk 9 - op het dossier "Rollaag". Het laatstgenoemde dossier bevat de 
aanwijzingen - onder meer gebaseerd op de twee besproken NN-verklaringen en 
het parallel-proces-verbaal - omtrent het bestaan van de parallel-importen. 

Snijders c.s. hadden in het najaar van 1997 ook een begin gemaakt met 
het zogenaamde "Schilderstraject". Aan het einde van het eerste deel van dit 
rapport (hoofdstuk 8) is reeds vastgesteld dat het college van procureurs-
generaal en de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie eind 1997 
hun toestemming verleenden om de orientatiefase van dit traject - dat kort ge-
zegd neerkwam op het voeren van gesprekken met een aantal buitenlandse 
ingewijden in de cocainehandel - in te gaan. 

De activiteiten van Snijders c.s. beperkten zich echter niet tot cocaine-
transporten in relatie tot Zuid-Amerika. Naast het dossier "Rollaag" en het 
"Schilderstraject" vormde het zogenaamde XTC/Van T.-dossier een andere be-
langrijke hoofdactiviteit. Ook inventariseerde het "team-Snijders" aanwijzingen 
over allerhande vormen van corruptie en/of compromitterende kwesties. Een 
deel van dit materiaal was afkomstig uit het "besmette" IRT-dossier. 

Het parket Amsterdam was op een andere wijze bij de post-Fort-activiteiten 
betrokken. In hoofdstuk 9 is reeds vermeld dat Teeven medio 1998 een proces-
verbaal met operationeel bruikbare informatie over J. aan het LRT ter beschik-
king stelde. Aan het parket Amsterdam was evenwel ook een zelfstandige rol 
toebedeeld in het kader van het post-Fort-traject. Eind 1997 was immers be-
sloten - zie paragraaf 7.4 - dat Teeven als zaaksofficier leiding zou geven aan 
een nader onderzoek in de XTC-zaak en aan het onderzoek naar de liquidatie 
van Van der Heiden. De laatste activiteit die in het kader van dit rapport van 
belang is, betreft de pre-deal die door het Amsterdamse parket werd gesloten 
met K. 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van de hierboven aangestipte onderzoe-
ken nader beschreven. Paragraaf 11.2 staat in het teken van het verloop van het 
"Schilderstraject". Paragraaf 11.3 is gereserveerd voor het onder gezag van Snij-
ders samengestelde XTC/Van T.-dossier. De relatie met het 063-onderzoek van 
het LRT komt in deze paragraaf ook aan bod. In paragraaf 11.4 wordt aandacht 
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besteed aan de activiteiten die onder auspicien van het parket Amsterdam wer-
den geinitieerd. 

11.2 	Het "Schilderstraject" 

In hoofdstuk 8 is vastgesteld dat eind 1997 zowel het college van procureurs-
generaal ads secretaris-generaal Borghouts toestemming gaven voor de °dente-
rende fase van het zogenaamde "Schilderstraject". fangs informele weg was 
vanuit het college het licht reeds eerder op groen gezet, getuige het feit dat een 
delegatie van Nederlandse opsporingsambtenaren en officieren van justitie reeds 
naar Zuid-Amerika was afgereisd om dit traject nader vorm te geven voordat het 
goedkeuringsbesluit officieel was genomen. Op voorspraak van Ficq, na een 
advies dienaangaande van Holthuis en Van Brummen, hield ook Noordhoek 
zich in de omgeving van de uitvoerders op. 

De informatiebronnen met de codenamen "Van Gogh" en "Vermeer" hadden 
eerder aangegeven over corruptie en gebruikte methodieken bij het transporte-
ren van cocaine naar Nederland te willen praten. Het doel van de reis was om 
vast te stellen of deze informatiebronnen nader moesten worden geexploiteerd. 
Duidelijk moest worden waarover de bronnen konden en wilden verklaren en 
onder welke condities dat moest gebeuren. 

In verhouding tot de maatregelen die ter voorbereiding moesten worden 
getroffen - zoals het opstellen van rogatoire commissies, het afschermen van de 
gehele operatie, het treffen van veiligheidsmaatregelen et cetera, leverden de 
gesprekken te weinig op om, zoals door het college van procureurs-generaal was 
gesteld497 , van de orientatiefase over te gaan naar de exploitatiefase. Een be-
trokkene keek op ons verzoek terug op het "Schilderstraject" 498 : 

"Wij hadden het idee dat deze mensen weinig te verliezen hadden, 
maar dat het wel in zekere zin hun blazoen kon oppoetsen als ze ons 
zouden helpen met het verwerven van inzicht in de betrekkingen tus-
sen Colombia en Nederland in de sfeer van de drugshandel. En zij wa-
ren goed geplaatst, zij konden veel weten en hebben ook veel moeten 
weten van de drugshandel op Nederland. In elk geval een van hen 
kende veel details en had ook veel te zeggen over het doorgaan van in-
dividuele transporten. In totaal hebben wij, of in elk geval ik, drie keer 
met hen gesproken. De eerste keer was een soort voorbereidingsge-
sprek om af te tasten wat de mogelijkheden waren. Zij wilden over ons 
voorstel nadenken en zij wilden eveneens het een en ander laten uit-
zoeken. En ze lieten dat naar ons idee uitzoeken door iemand die 
daarvoor een geschikt persoon was. Wat het tweede gesprek betreft is 
het zo dat zij ons wel wat vertelden over een aantal zaken en over 
mensen die daarbij betrokken waren. En wij konden vaststellen dat 
die dingen die ze ons vertelden ook klopten. Maar aan de andere kant 

497  Brief van A. Docters Van Leeuwen d.d. 10 december 1997 aan H. van Brummen (BI, 
D2I). 

498 	Interview (...) d.d. (...) 2001. 
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was het zo dat er eigenlijk weinig uit kwam, terwij1 er een hele hoop 
heisa was om met hen in gesprek te komen. Tal van veiligheidsmaat-
regelen moest worden gepasseerd. Er werd door hen verwezen naar 
een drietal tussenpersonen, waarvan ons bekend was dat zij een cru-
ciale rol speelden en vrijwel zeker over relevante informatie beschikten 
over de drugstransporten tijdens de IRT-periode. Door allerlei omstan-
digheden is het daar uiteindelijk niet meer van gekomen." 

Het Schilderstraject kwam derhalve al snel stil te liggen. Tijdens de vergadering 
van het college van procureurs-generaal van 6 oktober 1998 zou het onderwerp 
nog even zijdelings aan bod komen - zie verder hoofdstuk 12 - maar reeds nu 
kan worden vermeld dat dit traject in het kader van het post-Fort-onderzoek 
verder geen rol van betekenis meer zou spelen. 499  

11.3 	Het traject Van T. in Engeland 

11.3.1 	De aanleiding tot het onderzoek 

Zoals reeds is aangestipt in paragraaf 4.4.4, werd op 6 mei 1993 de Nederlandse 
chauffeur Van T. in het Verenigd Koninkrijk aangehouden wegens het importe-
ren van een grote hoeveelheid XTC. De betrokkene werd in hoger beroep veroor-
deeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Van mei 1993 tot eind augustus 1999 had 
Van T. de status van "high risk prisoner category A" en onderging hij zijn de-
tentie in het zwaarste in Engeland bestaande regiem. Vanaf 25 augustus 1999 
is hij ingedeeld in een iets minder zwaar regiem. 

De activiteiten die door Snijders c.s. met betrekking tot Van T. zijn ont-
plooid, vinden hun oorsprong in twee andere ontwikkelingen. Allereerst bracht 
de onder het gezag van Snijders plaatshebbende analyse van het IRT-materiaal 
Schouten en hemzelf tot de overtuiging dat het XTC-traject gekenmerkt werd 
door een reeks van opsporingshandelingen waarbij niet moest worden uitgeslo-
ten dat runners en eventueel toezichthoudenden, respectievelijk leidinggeven-
den de gang van zaken bewust op zijn beloop hadden gelaten. 500  De tweede 
belangrijke aanleiding vormde de briefwisseling tussen de advocaat van Van T., 
Korvinus, en het openbaar ministerie en het departement van Justitie. Deze uit 
1996 daterende briefwisseling met betrekking tot het in gang zetten van een 
procedure in het kader van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen 
(WOTS) is reeds beschreven in respectievelijk de paragrafen 4.4.4 en 7.4.4. 

In maart 1998 werd Snijders tijdens een bezoek aan het parket-generaal 
geattendeerd op een herinnering die advocaat Korvinus op 26 februari 1998 aan 
het college van procureurs-generaal had gezonden. Het college werd door Korvi-
nus herinnerd aan een brief d.d. 1 augustus 1997, waarin hij (nogmaals) om 
medewerking had gevraagd bij een WOTS-verzoek. In de beleving van Korvinus 
had de overheid een morele plicht om zich voor zijn client in te spannen, aange- 

499  Het derde gesprek met de "Schilders" waaraan in het citaat wordt gerefereerd, was 
het zogenaamde afbouwgesprek dat later in de tijd plaatsvond. 

500 Voortgangsrapportage XTC-traject/Van T., J. Snijders, d.d. 15 mei 1999 (D14). 
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zien hij indirect het slachtoffer zou zijn van ongeoorloofde opsporingsmethoden 
in het XTC-traject. 501  

Vanuit het parket-generaal werd Snijders vanwege zijn bekendheid met de 
materie - op grond van de analyse van het IRT-materiaal - verzocht een bijdrage 
te leveren aan de beantwoording van de vragen die Korvinus in zijn brief had 
opgeworpen. Aanvankelijk voelde hij hier weinig voor. Bij aangelegenheden in de 
sfeer van de WOTS diende in zijn optiek het Bureau Internationale Rechtshulp 
in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie een voortrekkersrol te ver-
vullen. 502  

Kort hierna vernam Snijders van advocaat-generaal Zwerwer dat die het 
standpunt huldigde dat Van T. onterecht in Engelse detentie terecht was geko-
men. Hij bleek dit standpunt ook te hebben overgebracht aan Korvinus. 503  

Snijders kaartte de zaak vervolgens op 14 april 1998 aan bij Van Brum-
men. Afgesproken werd dat Van Brummen de kwestie zou bespreken met Ficq. 
Van Brummen meldde aan Ficq dat Snijders, ondanks zijn reeds genoemde 
reserves, bereid was een adviesrol te vervullen op voorwaarde dat Ficq zou in-
stemmen met het voornemen van Snijders om een gesprek met Van T. aan te 
gaan. Bij dit gesprek zou behalve Snijders ook Korvinus aanwezig moeten zijn. 
Ficq verklaarde zich akkoord met deze voorwaarde, waama Snijders contact 
zocht met de raadsman om de te volgen werkwijze nader te bespreken. Tijdens 
het gesprek met Korvinus werd door Snijders benadrukt dat van de kant van 
het openbaar ministerie te Haarlem geen enkele garantie of toezegging kon wor-
den gedaan. 504  

11.3.2 Het verloop van het onderzoek 

Op 18 mei 1998 brachten Snijders en Schouten, in aanwezigheid van Korvinus, 
een eerste, verkennend bezoek aan de penitentiaire inrichting in Engeland 
waarin Van T. verbleef. Snijders benadrukte het informele karakter van het 
bezoek en gal aan dat het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om vast te 
stellen of Van T. de waarheid sprak. Verder werd Van T. te verstaan gegeven dat 
alleen volledige openheid van zijn kant aan Snijders de mogelijkheid bood om 
zijn verklaringen te toetsen aan de dossiers die hij tot zijn beschikking had. Van 
T. zette hierop in grote lijnen uiteen wat zijn betrokkenheid was geweest bij de 
XTC-transporten uit het begin van de jaren negentig. 505  

Na deze eerste ontmoeting volgde in de loop van de daaropvolgende maan-
den nog een aantal gesprekken met Van T. en met enkele personen uit zijn di-
recte omgeving. Deze gesprekken hadden de status van getuigenverhoren. Tij-
dens Oen van deze verhoren - op 3 aug -ustus 1998 - deed Van T. overigens aan-
gifte van bedreiging door de informant P. 

De activiteiten die Snijders c.s. aan de dag legden werden ingegeven door 
compassie, alsmede door motieven van strafrechtelijke aard. Het humanitaire 

Voortgangsrapportage onderzoek 98063 d.d. 5 oktober 1998 (D15). 
502  Voortgangsrapportage XTC-traject/Van T., J. Snijders, d.d. 15 mei 1999 (D14). 

503  Voortgangsrapportage XTC-traject/Van T., J. Snijders, d.d. 15 mei 1999 (D14). 

504  Voortgangsrapportage XTC-traject/Van T., J. Snijders, d.d. 15 mei 1999 (D14). 

505  Voortgangsrapportage XTC-traject/Van T., J. Snijders, d.d. 15 mei 1999 (D14). 
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motief zat in de groeiende overtuiging dat Van T. ten onrechte al jarenlang in 
het zwaarst denkbare gevangenisregiem werd vastgehouden. Het vermoeden 
rees dat de categorisering tot gevangene met de A-status gebaseerd was op on-
juiste informatie van een Engelse beambte. 506  

Daarenboven wees toetsing van de verklaringen van Van T. aan het be-
schikbare dossiermateriaal uit dat Van T. in het criminele netwerk waarin hij 
verkeerde geen initierende of leidende rol had gespeeld, maar slechts als onder-
geschikte betrokken was geweest bij de directe uitvoering van transporten. Zijn 
rol in het XTC-traject maakte de zware detentie die hij moest ondergaan kwesti-
eUS. 507  

De dossiers waaruit in dit verband geput werd, betroffen behalve het En-
gelse strafdossier ook Nederlandse bronnen, zoals het IRT-materiaal en het 
Fort-dossier. Tot het IRT-dossier hadden op dat moment uitsluitend Snijders en 
Schouten toegang. De twee leden van het inmiddels binnen het LRT gevormde 
tactische team 063 - bestaande op uit een politiefunctionaris van het LRT en 
een rijksrechercheur - bekommerden zich om het Engelse strafdossier en het 
verhoor van de getuigen. In hun voortgangsrapportage d.d. 5 oktober 1998 
schetsten zij enkele kritische succesfactoren die in de overweging om al dan niet 
een nader tactisch onderzoek te laten verrichten moesten worden meegenomen. 
De bruikbaarheid van het materiaal uit het IRT-bestand vormde daarbij een van 
de hoofdvragen. Een andere belangrijke vraag had betrekking op de kennisge-
vingen van niet verdere vervolging die medio negentiger jaren aan een aantal 
verdachten, die subject van onderzoek waren geweest van het ontbonden IRT, 
waren uitgereikt. Als gevolg van de destijds bestaande overtuiging dat met het 
wegvallen van het "besmette" IRT-materiaal onvoldoende bewijs resteerde, wa-
ren in augustus 1995 de gerechtelijke vooronderzoeken tegen een aantal hoofd-
verdachten gesloten en waren kennisgevingen van niet verdere vervolging naar 
hen uitgegaan. 508  
Ondanks de hierboven genoemde reserves was men ook binnen het 063-team 
geporteerd voor een vervolgonderzoek. De vergelijking van de diverse gegevens-
bronnen had namelijk een aantal nieuwe vragen opgeworpen over de werkelijke 
gang van zaken in het XTC-traject aan het begin van de jaren negentig. De eer-
der gememoreerde motieven van strafrechtelijke aard komen op dit punt tot 
uitdrukking. In het bijzonder de verklaringen van Van T. wierpen naar het oor-
deel van de direct betrokkenen nieuw licht op de zaak en rechtvaardigden een 
tactisch onderzoek. Zoals Snijders het uitdrukte 509 : 

"Behalve humanitaire gronden waren er ook redenen van strafrechte- 
lijke aard om de gesprekken met Van T. door te zetten. Zij wierpen 

506 Rapport Thunderbird I, J. Snijders en P. Schouten d.d. 14 april 2000 (A6). 
507  Brief van H. van Brummen d.d. 17 september 1998 aan C. Korvinus (D15). 
508 Notitie over kennisgeving van niet verdere vervolging na opblazen IRT d.d. 5 augus-

tus 1999 (B4). In deze notitie wordt overigens ook opgemerkt dat de gerechtelijke 
vooronderzoeken jegens de hoofdverdachten in de zaak van de moord op Van der 
Heiden reeds in mei 1994 werden gesloten. 

509 Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 

275 



namelijk nieuw licht op de XTC-trajecten aan het begin van de jaren 
negentig en op de rol die een politie-informant en wellicht ook een offi-
cier van justitie in dat geheel hadden gespeeld. Tijdens de presentatie 
op 6 oktober 1998 ten overstaan van het college van procureurs-
generaal hebben we er ook op gewezen dat een hernieuwd strafrechte-
lijk onderzoek naar de XTC-trajecten consequenties zou kunnen heb-
ben voor de officier van justitie die destijds bij dat onderzoek betrok-
ken was. Steenhuis heeft zich daarbij openlijk afgevraagd of het colle-
ge een dergelijke stap wenselijk achtte. Ficq hamerde er bij die gele-
genheid op dat het eigen nest moest worden schoongemaakt. "Als het 
moet, dan moet het", zei hij bij die gelegenheid." 

Het bovenstaande citaat vormt reeds een aanwijzing dat het voorstel voor een 
hernieuwd tactisch onderzoek naar het XTC-traject een belangrijk aandachts-
punt is geweest tijdens de collegevergadering van 6 oktober 1998. Hoewel het 
een geheel ander traject betrof dan de vermeende parallel-transporten vanuit 
Zuid-Amerika, werd door de betrokkenen gehamerd op twee belangrijke over-
eenkomsten: niet alleen zou ook in dit geval sprake geweest kunnen zijn van 
een informant die een loopje had genomen met de overheid, maar ook de ver-
dachtengroep in beide trajecten vertoonde een zekere overlap. 

In het volgende hoofdstuk zal worden bezien hoe de onderzoeksbevindingen 
door de verschillende teams op 6 oktober 1998 werden gepresenteerd en hoe 
deze door respectievelijk het college van procureurs-generaal en de minister van 
Justitie werden ontvangen. Tevens wordt ruimschoots aandacht besteed aan de 
besluiten die naar aanleiding van de presentaties werden genomen. 

11.4 	De ontwikkelingen in Amsterdam 

11.4.1 Het onderzoek naar de XTC-zaak en de liquidatie van Van der Heiden 

Zoals reeds is vermeld in paragraaf 7.4.1, was het college op 3 september 1997 
akkoord gegaan met het voorstel van de groep die belast was met de coerdinatie 
van het onderzoek naar de bedreiging van een officier van justitie vanuit het 
criminele milieu. Kern van dit voorstel was dat gedeelten van het IRT-dossier na 
een grondige toets van de bruikbaarheid van het materiaal alsnog zouden wor-
den gebruikt in een aantal strafrechtelijke onderzoeken. In de brief van Van 
Brummen aan het college van 14 augustus 1997 werden drie onderzoeken ge-
noemd, waarbij het parket Amsterdam betrokken zou zijn, te weten 510 : 
— bedreiging van een of meer leden van het openbaar ministerie; dit onder-

zoek zou door Teeven worden uitgevoerd onder gezag van de hoofdofficier 
van justitie te Alkmaar; 

— liquidatie van der Heiden; ook dit onderzoek zou door Teeven worden uitge-
voerd onder gezag van de hoofdofficier van justitie te Alkmaar; 

— XTC-zaak; de uitvoering zou plaatsvinden door Teeven onder gezag van de 
hoofdofficier van justitie te Amsterdam. 

510  Brief van H. van Brummen d.d. 14 augustus 1997 aan C. Ficq (D21). 
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Het eerste onderzoek kwam met het wegvallen in september 1997 van het drei-
gingsbeeld jegens de bewuste officier van justitie eigenlijk nooit van de grond. 
Teeven stelde weliswaar nog een analyse van de CID van het Kernteam Amster-
dam (KTA) in het vooruitzicht van andere bedreigingsgevallen van officieren van 
justitie, maar deze analyse, aan de hand waarvan aan het eind van 1997 zou 
moeten worden besloten of een verkennend onderzoek gerechtvaardigd was, is 
niet in de stukken aangetroffen. 511  Verder werd noch tijdens de interviews noch 
in de notulen van welk overlegorgaan dan ook ooit nog gerefereerd aan een 
analyse van de CID van het KTA. Alles wijst er dan ook op dat dit onderzoek 
gaandeweg is "verdampt". 

Ook de andere twee onderzoeken zijn nimmer in uitvoering genomen. De 
argumentatie die voor de stagnatie van deze projecten wordt aangedragen, ver-
schilt per parket. De sterk uiteenlopende gezichtspunten weerspiegelen de kloof 
die gaandeweg steeds dieper werd tussen Haarlem en Amsterdam. 

Allereerst de visie van Amsterdam. In het ambtsbericht dat Vrakking op 20 
mei 1999 stuurde aan het college wordt de parketten te Alkmaar en Haarlem 
- "ondanks herhaalde verzoeken" - een gebrek aan medewerking verweten bij 
het ter beschikking stellen van beschikbare informatie. Het parket Amsterdam 
had, na overleg met het regiokorps Amsterdam-Amstelland, er vervolgens van af 
gezien om het onderzoek naar de betrokkenheid van de voormalige Delta-
groepering bij het vervoer van XTC en de liquidatie van Jaap van der Heiden 
daadwerkelijk aan te vatten. In juni 1998 droeg Vrakking aan Teeven op om zijn 
activiteiten met betrekking tot het starten van dit onderzoek definitief te sta-
ken. 512  

In de Amsterdamse visie had zelfs een interventie van het college van pro-
cureurs-generaal niet kunnen bewerkstelligen dat de andere parketten zich aan 
de gemaakte afspraken hielden. Meer in het bijzonder werd Van Brummen voor 
de voeten geworpen dat hij het vierde onderdeel van de afspraken nooit was 
nagekomen. Dit onderdeel behelsde dat de hoofdofficier Haarlem, indien hij van 
de bruikbaarheid van het IRT-materiaal overtuigd was, dit formeel zou overdra-
gen aan de hoofdofficier van justitie die het gezag had over het onderzoek waar-
voor het materiaal was bedoeld. Vrakking had evenwel geen aanzet of beslissing 
van Haarlem gezien tot het overdragen van relevant onderzoeksmateriaal aan 
hetzij Amsterdam, hetzij het landelijk parket. 513  

De visie van het parket Haarlem staat zoals gezegd haaks op die van het 
parket Amsterdam. Zo wees Snijders op een ontmoeting die hij eind december 
1997 had met Teeven. 514  Onderwerp van gesprek was de voortgang van de drie 
eerder genoemde onderzoeken. Teeven zou Snijders bij deze gelegenheid hebben 

511 Verslag van een bijeenkomst van de coordinatiegroep Alkmaar-Haarlem-Amsterdam-
college van procureurs-generaal d.d. 5 oktober 1997 (D21). 

512 Ambtsbericht van J. Vrakking d.d. 20 mei 1999 aan het college van procureurs-
generaal (B2; El). 

513 Ambtsbericht van J. Vrakking d.d. 20 mei 1999 aan het college van procureurs-
generaal (B2; El). 

514 Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 
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laten weten "geen tijd te hebben". 515  In een later contact handhaafde hij dit 
standpunt volgens Snijders met daarbij de toevoeging dat "niemand toch meer 
belangstelling had voor die oude kwesties". 516  

De lauwe reactie van Teeven vormde voor Snijders aanleiding om overleg te 
voeren met de plaatsvervangend hoofdofficier van Haarlem Bot. Het resultaat 
daarvan was dat Snijders contact opnam met de plaatsvervangend hoofdofficier 
van Amsterdam Koers. Deze had indertijd namens het parket Amsterdam de 
bijeenkomsten bijgewoond die tot de genoemde afspraken hadden geleid. De 
toezegging van Koers om "de zaak intern te bezien" leidde in de beleving van 
Snijders tot niets; hij hoorde er althans niets meer van. 517  

De onenigheid tussen Teeven en Snijders spitste zich in een later stadium 
toe op de vraag hoe de in augustus 1997 gemaakte afspraak diende te worden 
geInterpreteerd. Het parket Amsterdam ging uit van een pro-actieve opstelling 
van het parket Haarlem in dezen. Men ging uit van de veronderstelling dat 
Haarlem uit zichzelf informatie uit het IRT-dossier zou verstrekken, zodra daar 
de indruk had postgevat dat een ander parket bij die informatie gebaat zou zijn. 
Het parket Haarlem opteerde meer voor de reactieve interpretatie: men wilde wel 
verstrekken, maar uitsluitend na een gericht verzoek dienaangaande. Verwezen 
werd in dit verband naar het tweede onderdeel van de gemaakte afspraken, 
waarin te lezen valt dat "verstrekking slechts kan plaatsvinden op basis van 
aanvullende vragen van de leider van het onderzoek". 518  

Toegespitst op de zaak Van der Heiden betekende deze controverse dat het 
parket Amsterdam het gevoel had vergeefs te zitten wachten op informatie uit 
het IRT-dossier, terwij1 het parket Haarlem vergeefs zat te wachten op gerichte 
actie vanuit Amsterdam. Volgens Snijders luidde de afspraak aldus, dat Teeven 
aan de hand van bestaande informatie het onderzoek naar de liquidatie zou 
opzetten. Naar aanleiding van de bevindingen van deze eerste inventarisatie zou 
worden bezien of zijn dossier met stukken uit het besmette IRT-materiaal kon 
worden aangevuld. 519  

Het derde onderdeel van het afsprakenpakket van augustus 1997 behelsde 
de toetsing van de bruikbaarheid van het IRT-dossier. Gewezen werd op de 
noodzaak om toetsingscriteria te ontwikkelen, waarbij in ieder geval beginselen 
als rechtmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit een rol zouden moeten 
spelen. Het ontwikkelen van de criteria moest in overleg met het ressortparket 
Amsterdam gebeuren. De concrete toetsing van het materiaal aan de criteria zou 
door Snijders worden verricht. 

Conform de afspraken liet een vertegenwoordiger van het Amsterdamse 
ressortparket zijn licht schijnen over de bruikbaarheid van oude (IRT)-stukken 
voor een eventueel op te starten onderzoek naar de moord op Van der Heiden. 
Hij stelde vast dat een deel van de informatie betrekking had op transporten in 

515  Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (B2). 

516  Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (32). 

517  Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (32). 

518  Brief van H. van Brummen d.d. 14 augustus 1997 aan A. Docters van Leeuwen 

(D21). 
519  Notitie van J. Snijders d.d. 12 juni 1999 aan H. van Brummen (32). 
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verdovende middelen. Die informatie werd gerekend tot de categorie "algemene 
besmetting". Een ander deel had echter slechts betrekking op de wijze waarop 
een aantal personen onderling met de - financiele - afhandeling van die trans-
porten omging. De vertegenwoordiger van het ressortsparket zag niet in waarom 
die informatie ook besmet zou moeten zijn. Het ging om informatie over ander-
soortige misdrijven, waarvoor, voor zover hij dat uit de stukken kon opmaken, 
op geen enkele wijze betrokkenheid van de politie aannemelijk was. 

Het dossier van het onderzoek naar de liquidatie van Van der Heiden is na 
de vergadering van het college van procureurs-generaal van 6 oktober 1998 
overgedragen aan het Kernteam Randstad Noord en Midden. Uiteindelijk heeft 
het een plaats gekregen in het coordinatieonderzoek onder leiding van Haver-
kate. 

11.4.2 De pre-deal met K. 

Gegeven het gepercipieerde gebrek aan medewerking vanuit de parketten te 
Alkmaar en in het bijzonder Haarlem besloten Vrakking en Teeven in de loop 
van 1998 van strategie te veranderen. Letterlijk zei Vrakking in zijn ambtsbe-
richt aan het college hierover het volgende 520 : 

"Het is om die reden dat het parket Amsterdam in september 1998 
heeft gemeend een eigen CID-traject met K. te moeten initieren, onder 
het motto: komt de waarheid niet rechtsom boven water, dan maar 
linksom. In overleg met uw college heb ik getracht andere wegen te 
bewandelen teneinde de waarheid te achterhalen, daarbij nimmer uit 
het oog verliezend het algemeen belang dat K. nog eens zou kunnen 
worden vervolgd." 

Het "eigen CID-traject" van Amsterdam had betrekking op de gesprekken die 
Teeven vanaf september 1998 voerde met de in Frankrijk gedetineerde K. In de 
media werden deze gesprekken geinterpreteerd als een op handen zijnde deal. 
Het parket Amsterdam hanteerde zelf afwisselend de termen "overeenkomst" en 
"intentieverklaring". 

Voordat de afspraken met K. worden besproken, zij er op gewezen dat de 
handelwijze in deze zaak niet op zichzelf stond. Het parket Amsterdam legde in 
de tweede helft van de jaren negentig namelijk een opvallende activiteit aan de 
dag bij het voeren van schikkingsonderhandelingen. Zo werd met instemming 
van het college een schikking getroffen met een inmiddels veroordeelde persoon, 
waarbij het afstand doen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen 
een van de voorwaarden was. Een andere geruchtmakende voorgenomen schik-
king, in de sfeer van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, werd 
op de valreep afgekeurd door het college. 521  

520 Ambtsbericht van J. Vrakking d.d. 20 mei 1999 aan het college van procureurs-
generaal (B2; El). 

521 Denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan de deals met enkele getuigen in de strafzaak 
tegen V. 
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De strekking van de overeenkomst 522  
Over de kwestie van de intentieverklaring, overeenkomst, pre-deal of hoe de 
afspraken met K. ook genoemd moeten worden, is het nodige in de publiciteit 
gekomen. De essentie van de afspraken was dat een door de Hoge Raad op 30 
juni 1998 bekrachtigd arrest van het Hof te Amsterdam niet ten uitvoer zou 
worden gelegd voordat het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) 
definitief had beslist over de door K. ingediende bezwaren. K. stortte op een 
derderekening van zijn advocaten een waarborgsom van 1 miljoen gulden tot 
meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen waaraan hij zich 
krachtens artikel 2 en 3 van de overeenkomst die tussen hem en de hoofdoffi-
cier van Justitie was gesloten, moest committeren. Die verplichtingen hielden in 
dat hij: 
— gedurende de periode tot aan het uitspraak door het Europese Hof in 

Straatsburg geen misdrijven zou plegen; 
— zich na de uitspraak van het Europese Hof niet zou onttrekken aan de 

executie van de hem opgelegde gevangenisstraf. 

Indien K. in het kader van de overeenkomst informatie aan het openbaar mi-
nisterie zou verstrekken, zou deze informatie op geen enkele wijze ter beschik-
king worden gesteld van derden, waaronder begrepen politiefunctionarissen, 
FIOD, et cetera. Het openbaar ministerie zou deze informatie doen verifieren 
door Teeven. In een eerste versie werd in dit verband ook gerefereerd aan Snij-
ders. Hierover later meer. 

Een andere belangrijke voorwaarde was dat de door K. verstrekte informa-
tie op geen enkele wijze ten nadele van hemzelf mocht worden gebruikt in het 
kader van strafvervolging of anderszins. Evenmin mocht deze informatie worden 
gebruikt in het kader van de opsporing en vervolging van mogelijk door derden 
gepleegde strafbare feiten, ook niet als uit anonieme bron of anderszins venue-
gen CID-informatie, een en ander met uitzondering van informatie betreffende 
levensdelicten. 

K. was tot slot bereid om verder te onderhandelen met het openbaar mi-
nisterie teneinde, na de verificatie van de gegevens, te bezien of en in hoeverre 
bedoelde informatie door het openbaar ministerie kon worden gebruikt, zulks in 
mil voor eventuele strafvermindering. 

De voorgenomen overeenkomst met K. riep in kringen van het openbaar 
ministerie gemengde gevoelens op. Om een indruk te geven van de uiteenlopen-
de reacties, geven we eerst de mening van een voorstander weer, Ficq, gevolgd 
door de mening van een fervent tegenstander, Snijders. 

522  De onderstaande informatie is afkomstig uit de overeenkomst tussen K. en het 
openbaar ministerie te Amsterdam, zoals weergegeven in het (openbaar gedeelte van 
het) arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 17 april 2001, rolnummer 23- 
001098-00. 

280 



Ficq 523 : 

"In zekere zin is hier een parallel te vinden met het "Schilderstraject", 
in die zin dat na een orienterend onderzoek en toetsing van de uit-
komsten bezien wordt hoe je die uitkomsten gaat operationaliseren. In 
het voortraject met K. zou worden afgetast wat de betrokkene wilde 
verklaren en wat daar tegenover zou moeten staan. De vraag: "hoe 
kun je in vredesnaam met zo'n man gaan praten?", is kortzichtig. 
Want laten we de zaken eens omdraaien: als het waar is wat K. in het 
voortraject heeft gezegd en ik ga het vervolgtraject vervolgens niet in, 
dan heb ik als verantwoordelijk gezagsdrager gefaald. Je weegt op dat 
moment de belangen tegen elkaar af en aangezien wij zeer hoge prio-
riteit toekennen aan de integriteit van het functioneren van de Neder-
landse overheid, kun je het jezelf niet permitteren om zo'n voortraject 
niet te verkennen. 
(...) Ik had inmiddels het hoofd van het ressortsparket in Amsterdam 
gebeld en vernomen dat het uitstel van de executie feitelijk betekende 
dat het bestaande beleid werd toegepast, kortom die toezegging kon 
gemakkelijk worden gedaan. De gesprekken met K. bleken uiteindelijk 
minder op te leveren dan waarop was gehoopt. Dat is dan ook de re-
den geweest om de contacten te verbreken, het voortraject is dus nooit 
omgezet in een echte deal." 

Snijders vond de (aanzet tot een) overeenkomst met K. om diverse reden aan-
vechtbaar. Zijn belangrijkste bezwaar was gelegen in het feit dat hijzelf, zonder 
dat daartoe vooroverleg had plaatsgevonden, met naam en toenaam werd ge-
noemd in een eerste versie van het convenant als degene die geacht werd de 
verklaringen van K. te toetsen. Op dit punt tekende Snijders ook nadrukkelijk 
bezwaar aan in het college. 524  

Een ander omstreden punt vormde het feit dat Teeven de enige deelnemer 
namens het openbaar ministerie aan de besprekingen was. Over de achtergron-
den van deze keuze lopen de meningen wederom sterk uiteen. De perceptie van 
de hoofdrolspelers binnen het Amsterdamse parket is dat men een sterke voor-
keur had voor het afvaardigen van twee officieren van justitie. Naast Teeven 
rekende men op de aanwezigheid en inbreng van Snijders. Daartoe zou zelfs een 
concreet voorstel aan Snijders zijn gedaan. In het Haarlemse parket wordt het 
laatste echter ten stelligste ontkend. Van Brummen en Snijders waren er veeleer 
van overtuigd dat Amsterdam in het geheel geen prijs stelde op de aanwezigheid 
van Snijders en er de voorkeur aangaf om zonder inmenging van buitenaf een 
eigen traject te bewandelen. 

De onderstaande passages onderstrepen de tegengestelde visies die Teeven 
en Snijders er op dit punt op na houden: 

523  Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001 
524  Ambtsbericht van J. Snijders d.d. 21 december 1998 aan H. van Brummen (D21). 
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Teeven525 : 

Snijders525 : 

"Op 31 augustus 1998 sprak ik met Fred Teeven. Hij stelde mij toen 
op de hoogte van het voornemen om in Frankrijk met K. te gaan pra-
ten. Hij zou daar alleeri naar toegaan met twee advocaten." 

In de stukken is overigens geen aanwijzing van het college aan Teeven en Snij-
ders terug te vinden waarin de twee officieren worden verordonneerd om geza-
menlijk de gesprekken met K. in te gaan. 

Een andere belangrijke reden voor Snijders om kanttekeningen bij de pre-
deal te plaatsen was gelegen in de sterk bekoelde verhoudingen tussen hem en 
Teeven. Waar de twee officieren van justitie in 1997 nog eendrachtig het "be-
smette" IRT-materiaal hadden verkend, trad in 1998 een grote verwijdering tus-
sen beiden op. Teeven plaatste deze ontwikkeling in het perspectief van een 
toegenomen wantrouwen van Snijders jegens de handelwijze van de FIOD in de 
jaren tachtig en begin jaren negentig, de periode dus dat Teeven bij deze organi-
satie werkzaam was 522 : 

Snijders ontkende dat wat hem betreft de persoonlijke integriteit van Teeven in 
het geding was. Weliswaar had hij zijn bedenkingen ten aanzien van een aantal 
(voormalige) FIOD-beambten, maar dit speelde zijns inziens geen rol in de ver- 

525  Interview F. Teeven d.d. 7 februari 2001. 
526  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
527  Interview F. Teeven d.d. 7 februari 2001. 

525  Teeven doelt hier op de verldaringen die begin 2001 naar aanleiding van de strafzaak 
tegen J. op de website van NRC-Handelsblad verschenen. 
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"Toen we noch van het post-Fort-team (bedoeld wordt het team van 
het 060-onderzoek, rapporteurs), noch van Snijders gegevens konden 
krijgen, vonden wij dat we zelf met K. moesten gaan praten. Dat gal 
natuurlijk wel bepaalde problemen, ook in verhouding tot Snijders. De 
oplossing van het college daarvoor was, dat wij tweeen het samen 
moesten doen. Dat is ook wel gebleken uit de eerste opzet voor de pre-
deal waar ook de naam van Snijders nog op staat. Het is toen allemaal 
niet doorgegaan, omdat er een grote verwijdering is ontstaan tussen 
Snijders en mij." 

"Er is een grote verwijdering ontstaan tussen Snijders en mij. Kenne-
lijk leefde bij hem het idee dat een aantal FIOD-mensen dubbelspel 
speelde en ik begrijp eigenlijk pas sinds maandag waarom dit zo is, 
want ik heb via de website van de NRC de twee anonieme getuigenver-
klaringen kunnen lezen en dus gezien dat die in de richting van de 
FIOD wijzen. lk word wel niet met naam en toenaam genoemd, maar 
het gaat toch wel duidelijk in onze richting."525 



slechtering van zijn werkrelatie met Teeven. In het interview noemde hij als 
belangrijkste oorzaken hiervan het reeds vermelde feit dat Teeven (zijns inziens) 
de afspraken van augustus 1997 niet was nagekomen en de argwaan die de 
plotselinge belangstelling van Teeven voor een corruptieschandaal binnen de 
Belgische politie bij hem opriep. 529  In de laatstgenoemde zaak speelde mogelijk 
ook een aantal subjecten uit de Delta-groepering een rol. 

Niettegenstaande zijn overtuiging dat het sluiten van een overeenkomst 
met K. een zeer verregaand middel was, gezien de verdenkingen die tegen hem 
bestonden, gingen de bezwaren van Snijders ook weer niet zo ver dat hij het 
voeren van gesprekken met de betrokkene onder alle omstandigheden van de 
hand wees. Tijdens het interview verklaarde Snijders namelijk het volgende 530 : 

"Ik zeg niet dat ik onder geen enkel beding een deal met K. had willen 
sluiten. Maar dan had ik wel zelf de regie in handen moeten hebben 
en zelf de strategie kunnen bepalen." 

De gevolgde procedure 
De beschikbare stukken roepen het beeld op dat ook over de wijze waarop het 
college van procureurs-generaal over de aftastende gesprekken met K. werd 
gelnformeerd sterke verschillen van mening bestaan. Zo handelden Teeven en 
Vrakking naar het stellige oordeel van Snijders aanvankelijk buiten het college 
om. Volgens hem had Vrakking doelbewust eerst met de plaatsvervangend se-
cretaris-generaal van het ministerie van Justitie Schoof gesproken en pas later 
Ficq op de hoogte gebracht. Maar ook Schoof zou pas na of op zijn hoogst tij-
dens de inleidende besprekingen met K. van de Amsterdamse plannen op de 
hoogte zijn gebracht. 531  

Ambtsberichten uit Amsterdam en de persoonlijke aantekeningen van Ficq 
werpen een ander licht op de gang van zaken. Het beeld dat uit deze stukken 
naar voren komt is dat Vrakking op 2 september 1998 Ficq op de hoogte stelde 
van het feit dat K. via zijn raadslieden had aangegeven te willen praten met een 
officier van justitie. Een week later lichtte Vrakking Ficq telefonisch in over de 
orienterende besprekingen met K. Het college sprak nog dezelfde dag over deze 
kwestie. Gelet op het mogelijke belang van de verklaringen van de betrokkene 
kon het college zich vinden in zowel het voorstel van Vrakking, als ook in de 
opschorting van de executie van het arrest. Nog steeds op dezelfde negende 
september werd Schoof door Ficq over deze zaak ingelicht en werd hem het 
standpunt van het college meegedeeld. Schoof verklaarde zich bij ontstentenis 
van minister Korthals en Borghouts akkoord. Na dit overleg liet Ficq aan Vrak-
king weten dat het college zich akkoord verklaarde. De begin oktober 1998 ge- 

529  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
530  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
531  Ambtsbericht van J. Snijders d.d. 21-12-1998 aan H. van Brummen (D21). 
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maakte afspraken, alsmede eerdere concepten van de overeenkomst (van 9 en 
15 september) werden aan Ficq voorgelegd, die met de eindversie instemde. 532  

11.5 	Conclusie 

Uit dit hoofdstuk en de twee daaraan voorafgaande hoofdstukken wordt duide-
lijk dat de betrokkenen in het post-Fort-traject er verschillende strategische 
inzichten op na hielden om de "onderste steen in de IRT-affaire boven te krij-
gen", of zoals Docters van Leeuwen het zo beeldend uitdrukte, "de gehele olifant 
in beeld te brengen". Om op deze beeldspraak voort te bouwen: het 060-team 
trok hard aan de achterpoten, Snijders c.s. hingen aan de voorpoten, terwijI 
Teeven een ruk gaf aan de slurf. 

Deze metafoor laat zich als volgt verstaan. Het 060-onderzoek was, zoals 
uiteengezet is in hoofdstuk 9, gericht op het inzichtelijk maken en versterken 
van de bewijsvoering terzake van mogelijke actuele strafbare feiten, zoals ge-
pleegd door respectievelijk de verdachte J. en de "Taartman". De verwachting 
bestond dat de verdachten met het vooruitzicht van een langdurige vrijheids-
straf bereid zouden zijn een boekje open te doen over de gang van zaken in het 
IRT-tijdperk en de betrokkenheid van anderen - in het bijzonder overheidsfunc-
tionarissen - daarbij. 

Waar het LRT dus van achteren naar voren rechercheerde en bij het verga-
ren van bewijsmateriaal nauwelijks gericht was op het IRT-tijdperk zelf, pro-
beerden Snijders c.s. via getuigenverklaringen, het parallel-proces-verbaal, 
maar ook bijvoorbeeld via het nieuw leven inblazen van het onderzoek naar het 
XTC-traject naar Engeland, strafrechtelijke bouwstenen aan te dragen die juist 
wel rechtstreeks betrekking hadden op de bewuste periode. Hoewel de parallel-
importen vanuit Zuid-Amerika en de XTC-handel op het oog niets met elkaar 
van doen hadden, waren er volgens het team van Snijders wel degelijk enkele 
treffende gelijkenissen: in beide trajecten zou mogelijk een informant hebben 
geopereerd, die met medeweten van, ja zelfs misschien wel op instigatie van 
personen uit het criminele milieu, dubbelspel had gespeeld. De verdachtengroep 
in beide trajecten vertoonde bovendien een zekere overlap. 

Teeven ten slotte koos voor de meest directe weg: nadat het onderzoek naar 
de moord op Swennen onvoldoende aanknopingspunten had opgeleverd en de 
onderzoeken naar de grondstoffen dumping in het XTC-traject en naar de moord 
op van der Heiden als gevolg van (een door Amsterdam gepercipieerd) gebrek 
aan medewerking vanuit de parketten Alkmaar en Haarlem niet van de grond 
gekomen was, verkende hij de mogelijkheden van een deal met K. 

De keuze van Amsterdam om de XTC-zaak en het onderzoek naar de moord 
op Van der Heiden niet op te pakken legt een ander belangrijk probleempunt 
bloot. Het betreft de neiging van de betrokken partijen om gemaakte afspraken 
bijzonder eng te interpreteren. In het onderhavige geval ging het om de ver-
strekking van informatie uit het besmette "IRT-dossier" door CID-officier Snij- 

532  Persoonlijke aantekening Ficq d.d. 9 september 1998. Uit: Overzicht post-Fort-

onderzoek, opgesteld op basis van de schriftelijke gegevens, aanwezig bij het college; 

tweede versie (B2). 
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ders aan zaaksofficier Teeven. Laatstgenoemde, die in 1997 naar aanleiding van 
de bedreiging van een officier van justitie samen met Snijders dit materiaal had 
verkend en dus heel goed wist wat er in het IRT-dossier aan informatie zat, re-
kende op verstrekking uit eigen beweging door Haarlem. Tegenover deze "pro-
actieve" interpretatie van Amsterdam stond de reactieve opstelling van Haarlem. 
Snijders beriep zich op de clausule in de in augustus 1997 gemaakte afspraken 
dat verstrekking van informatie alleen plaats zou vinden op basis van aanvul-
lende vragen van de leider van het onderzoek. 

De controverse tussen Haarlem en Amsterdam omtrent de voorwaarden 
waaronder informatie wordt verstrekt, respectievelijk kan worden opgevraagd, 
staat niet op zichzelf. De overeenkomsten met het in hoofdstuk 9 beschreven 
conflict omtrent de verstrekking van CID-informatie door Haarlem aan het LRT 
zijn treffend. In beide gevallen bleven partijen, onder verwijzing naar formele 
argumenten, als een kloek op de eigen informatie zitten. 

Het feit dat de verhoudingen tussen Teeven en Snijders in de loop van 1998 
aantoonbaar verslechterden, had mede tot gevolg dat Teeven de banden op-
nieuw aanhaalde met Noordhoek. De in hoofdstuk 9 beschreven externe impuls 
van Teeven aan het 060-onderzoek in de vorm van de verstrekking medio 1998 
van een CID-bericht van de regio Amsterdam-Amstelland, alsmede de woede 
van Snijders daaromtrent, berustten dan ook allesbehalve op toeval. Deze voor-
vallen onderstrepen het feit dat er lopende het post-Fort-traject geen sprake was 
van duurzame coalities tussen partijen, maar veeleer van combines die bij tijd 
en wijlen van samenstelling wisselden. De pre-deal die Teeven sloot met K. was 
het sluitstuk van een proces van afkalvend vertrouwen tussen Haarlem en Am-
sterdam. In het jaar dat nog zou volgen, zou die breuk onherstelbaar blijken te 
zijn. 

De vraag of en hoe van hogerhand getracht is om een bemiddelende rol te 
spelen in deze conflictueuze situatie en hoe de hoofdofficieren en het college van 
procureurs-generaal het post-Fort-proces in de bewuste periode hebben ge-
stuurd, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

285 



12 De informatievoorziening aan 
het college van procureurs- 
generaal 

12.1 	Inleiding 

De beschrijving in de vorige hoofdstukken van de commotie die het NN-GVO, de 
verklaringen van de bedreigde getuigen, het parallel-proces-verbaal, de deal met 
R. in het 062-onderzoek en de pre-deal met K. in Amsterdam veroorzaakten, 
maakt reeds duidelijk dat de verhouding tussen Noordhoek en Snijders, alsme-
de die tussen Teeven en Snijders ernstig onder druk was komen te staan. De 
vertroebelde werkrelatie tussen het eerstgenoemde tweetal drong in de zomer 
van 1998 ook door tot Ficq. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven 
hoe het college werd geinformeerd over de voortgang en in het bijzonder de 
knelpunten die zich voordeden en welke initiatieven vervolgens werden ont-
plooid om de ernst van de situatie in te schatten en een verdere escalatie te 
voorkomen. Een van deze initiatieven betrof het beleggen van een bijeenkomst 
op 6 oktober 1998, waarop Noordhoek en Snijders in de gelegenheid werden 
gesteld in de vorm van presentaties het college van procureurs-generaal te in-
formeren. Met de bespreking van deze presentaties - waarvan er een, te weten 
die van Noordhoek, ook werd gehouden ten overstaan van de minister van Jus-
titie en de secretaris-generaal van Justitie - wordt het hoofdstuk afgesloten. 

12.2 	De inventarisatie van de gerezen problemen in de zomer van 1998 

Op 3 juli 1998 vond een periodiek overleg plaats tussen Ficq, Holthuis en 
Noordhoek. Ficq leidde uit die bijeenkomst af dat de verhouding tussen een 
aantal leden van het landelijk parket en het parket Haarlem behoorlijk vertroe-
beld was geraakt. Tevens werd hem duidelijk dat de landsadvocaat door de ver-
schillende partijen over de gang van zaken was geinformeerd. In een handge-
schreven briefje aan een ambtenaar van het parket-generaal van een dag later 
sprak Ficq zijn zorgen uit over de ontstane situatie en deed hij het verzoek om 
bij de landsadvocaat te informeren wat hij precies had meegekregen van de 
controverse. 533  

De betreffende ambtenaar reageerde op 30 juli 1998 via een vertrouwelijke 
nota. Een gesprek met de landsadvocaat op 6 juli 1998 had hem duidelijk ge-
maakt dat534 : 

533  Handgeschreven brief van C. Ficq d.d. 4 juni 1998 (B2). 
534  Vertrouwelijke nota vanuit het parket-generaal d.d. 30 juli 1998 aan C. Ficq (82). 
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zowel Snijders als Noordhoek de landsadvocaat gebruikten als uitlaatldep 
voor kritiek op elkaar; in mildere vorm had dat volgens de landsadvocaat 
wel eens eerder gespeeld, maar hij schatte de zaak dit keer veel ernstiger in 
en meende daarom dat van hogerhand moest worden ingegrepen; 
Snijders en Noordhoek wel met elkaar praatten, maar elkaar niet wilden 
verstaan; 
beiden te weinig vertrouwen hadden in elkaars professionaliteit; 
de landsadvocaat een tekort signaleerde aan communicatie van beide zij-
den; 
Van Brummen en Holthuis dringend en indringend met elkaar in gesprek 
moesten. 

Tot nader overleg tussen Holthuis en Van Brummen kwam het al snel. In juli 
1998 voerden zij diverse gesprekken. Uit de correspondentie die hieromtrent 
voorhanden is, ontstaat de indruk dat de lucht tijdelijk was geklaard. In een 
brief van Holthuis aan Ficq van 30 juli 1998 wordt bijvoorbeeld uiteengezet dat 
alle aspecten van het 060-onderzoek werden besproken, incluis de moeizame 
onderlinge relaties tussen de officieren van justitie. In de beleving van Holthuis 
hadden de gesprekken een reinigende werking gehad en was de kou zo goed als 
uit de lucht. 535  

Holthuis gal verder in zijn brief te kennen dat er door hem en Van Brum-
men een afspraak was gemaakt met Vrakking. In september 1998 zouden de 
drie hoofdofficieren de onderlinge relatie tussen de betrokken officieren van 
justitie nog eens onder de loep nemen. Op die bijeenkomst zouden afspraken 
worden gemaakt die moesten voorkomen dat de drie officieren van justitie rol-
lend over straat zouden gaan. 536  

Gesproken werd er dus wel door de drie hoofdofficieren over de slechte 
relaties tussen de officieren van justitie. De ene hoofdofficier gaf de andere 
daarbij wel eens de suggestie om resoluut in te grijpen, maar noch uit de stuk-
ken noch uit de interviews kan worden opgemaakt dat de drie hoofofficieren ooit 
serieus overwogen hebbert om tun' officier van justitie te vervangen. 

De door Ficq geraadpleegde ambtenaar van het parket-generaal schatte de 
situatie minder rooskleurig in dan Holthuis. In zijn optiek moest het college in 
termen van regie en verantwoording heel dicht op het post-Fort-onderzoek gaan 
zitten, vergelijkbaar met de aanpak in de Bouterse-zaak. Mn het college zou de 
concrete onderzoeksstrategie van het 060-onderzoek moeten worden voorgelegd. 
Deze strategic zou indringend moeten worden besproken met Holthuis als ver-
antwoordelijk hoofdofficier, met Van Brummen er bij als betrokken hoofdofficier. 
De betreffende ambtenaar was er van overtuigd dat de beide hoofdofficierert zo'n 
sterke regierol van het college zonder meer zouden toejuichen. 537  

De ambtenaar in kwestie keek al verder vooruit en wel naar het moment 
dat de verdachten in de diverse onderzoeken zouden worden aangehouden. Hij 
pleitte voor het tijdig in gang zetten van een discussie binnen het college wie 

535  Brief van H. Holthuis d.d. 30 juli 1998 aan C. Ficq (32). 

536  Brief van H. Holthuis d.d. 30 juli 1998 aan C. Ficq (32). 
"7  Vertrouwelijke nota vanuit het parket-generaal d.d. 30 juli 1998 aan C. Ficq (82). 
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vanaf dat moment de regierol op de schouders zou nemen. De rol van waame-
mend voorzitter van het college was naar zijn gevoel niet te combineren met de 
in tijd, plaats en intensiteit onvoorspelbare besognes van zo'n rol. 

12.3 	De door het college genomen maatregelen in de zomer van 1998 

Ficq was door de correspondentie die hem eind juli 1998 bereikte overtuigd 
geraakt van de ernst van de situatie. Hij stelde zich in verbinding met Van 
Brummen en Holthuis en drong, conform het voorstel van de ambtenaar van het 
parket-generaal, bij beiden aan op een presentatie waarin de gemaakte vorde-
ringen en de geplande strategie konden worden toegelicht. Deze presentatie 
vond plaats op 6 oktober 1998 (zie paragraaf 12.4). Direct overleg met het par-
ket Amsterdam op dit punt lijkt, afgaande op de stukken, overigens niet te heb-
ben plaatsgevonden. 

De opvatting dat het college de regie sterker naar zich toe zou moeten trek-
ken, werd slechts ten dele door Ficq gedeeld. Hij achtte weliswaar een belangrij-
ke rol weggelegd voor het college bij het nemen van - en toezicht houden op de 
naleving van - cruciale beslissingen van strategische aard, maar zijns inziens 
dienden de procureurs-generaal zich verre te houden van personele problemen. 
Hij verwoordde deze visie in het met hem gehouden interview als volgt 538 : 

"De rol van het college is die van toezichthouder. Een procureur-
generaal moet zich in mijn optiek niet rechtstreeks bemoeien met indi-
viduele onderzoeken en personele aangelegenheden in een arrondis-
sementsparket. De hoofdofficier is integraal manager en dit soort za-
ken behoort tot zijn competentie. Het is niet aan mij als procureur-
generaal om te zeggen hoe bepaalde onderzoeken precies moeten wor-
den opgezet en/of bepaalde mensen wel of niet aan een onderzoek 
moeten deelnemen, dat is primair aan de hoofdofficier.” 

In de nazomer van 1998 stelde Ficq zich nog een aantal malen tijdens een peri-
odiek overleg met de betrokken hoofdofficieren op de hoogte van de actuele 
stand van zaken. Zo vernam hij op 2 september 1998 van Van Brummen dat de 
verhoudingen redelijk genormaliseerd waren. 539  

12.4 	De presentaties op 6 oktober 1998 

Op 6 oktober 1998 vond op het parket-generaal een bijzondere vergadering 
plaats van het college van procureurs-generaal. Tijdens deze bijeenkomst wer-
den door achtereenvolgens Noordhoek en Snijders 540  twee presentaties verzorgd 
over de stand van zaken in hun onderzoeken. Zoals reeds is aangegeven in pa- 

538  Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 
539  Persoonlijke aantekening C. Ficq, 2-9-1998. Uit: Overzicht post-Fort-onderzoek, 

opgesteld op basis van de schriftelijke gegevens, aanwezig bij het college; tweede ver-
sie (B2) 

540 Snijders hield zijn presentatie samen met Schouten. 
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ragraaf 12.3, had Ficq aan Van Brummen en Holthuis opgedragen een presen-
tatie te doen verzorgen waarin de gemaakte vorderingen en de geplande strate-
gie konden worden toegelicht. 

De presentaties in november 1997 en oktober 1998 onderstreepten volgens 
Ficq het belang dat het college hechtte aan een goed verloop van het post-Fort-
onderzoek. Dergelijke bijeenkomsten zijn namelijk geen usance 541 : 

Bij de presentaties in het college op 6 olctober 1998 waren alle procureurs-
generaal aanwezig. Naast de secretaris en adjunct-secretaris woonden nog ne-
gen personen dit onderdeel van de vergadering bij, onder Me Holthuis, Van 
Brummen, Snijders, Noordhoek en Schouten. 

Voordat de presentaties in het college plaatsvonden hadden Ficq, Holthuis 
en Noordhoek de minister van Justine en de secretaris-generaal op de hoogte 
gesteld van de laatste ontwikkelingen in het 060-onderzoek. Noordhoek hield bij 
de minister en Borghouts dezelfde presentatie (inclusief het getoonde diamateri-
aal) als 's middags ten overstaan van het college. Minister Korthals had de vol-
gende herinnering aan deze bijeenkomst 542 : 

Over de presentatie bij de minister zei Ficq het volgende 543 : 

591 

542 

543 
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"Het feit dat het college twee keer door middel van presentaties is ge-
informeerd over de voortgang van het post-Fort-onderzoek zegt het 
nodige. Dergelijke presentaties zijn namelijk geen standaard optic. In 
de Bouterse-zaak is het bijvoorbeeld nooit gebeurd." 

"Betrekkelijk snel na mijn aantreden - op 6 oktober 1998 - is er voorlich-
ting geweest over het onderzoek. Ann de hand van enkele sheets, getoond 
door Noordhoek en Holthuis, is gesproken over onder meer de parallelle 
importen en de voortgang van het onderzoek als geheel. Er is toen overi-
gens niet concreet over de 15.000 kilo gesproken. Ook is toen niet duidelijk 
geworden hoe conflictueus het onderzoek binnen het openbaar ministerie 
eigenlijk was." 

"De minister is op 6 oktober 1998 op dezelfde wijze geinformeerd als 
later het college van procureurs-generaal. Mevrouw Kalsbeek heeft la-
ter opgemerkt dat zij de minister in een kwartier tijd van alles op de 
hoogte heeft gebracht wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld. Tegen 
de achtergrond van de presentatie in oktober 1998, die anderhalf uur 
duurde, komt die opmerking enigszins vreemd over. Van een zo com-
plex onderzoek kun je na een presentatie niet anders zeggen dan dat 
wij de minister "op hoofdlijnen" hebben geinformeerd." 

Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 
Interview B. Korthals d.d. 24 april 2001. 
Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 



De stelling van Ficq dat de minister van Justitie op dezelfde wijze werd geinfor-
meerd als het college is wat betreft de presentatie van Noordhoek weliswaar 
juist, maar gaat voorbij aan het feit dat Snijders niet in de gelegenheid werd 
gesteld bij de minister een presentatie te verzorgen. Derhalve moet worden ge-
concludeerd dat het college van procureurs-generaal op 6 oktober 1998 uitge-
breider werd voorgelicht dan de minister. 

In deze paragraaf wordt allereerst uiteengezet wat de presentaties van 
Noordhoek en Snijders op hoofdlijnen behelsden. Vervolgens wordt beschreven 
tot welke discussie en besluitvorming de presentaties leidden in het college en 
binnen het departement. 

12.4.1 Inhoud van de present aties 

De presentatie van Noordhoek 
De beschouwing van Noordhoek werd door middel van zeven dia's gevisuali-
seerd. Na een uiteenzetting over de vier doelstellingen en het verloop van het 
060-onderzoek spitste Noordhoek zijn betoog toe op de parallel-importen. Dit tot 
verrassing van Van Brummen, Schouten en Snijders. Om met de laatste te 
spreken544 : 

"Het heeft mij zeer verbaasd dat Noordhoek in het college, en 's och-
tends bij de minister, bepaalde zaken op tafel heeft gelegd die geba-
seerd waren op onze informatie. Hij sloeg op sommige punten wel de 
plank mis, maar na alle weerzin die hij had geuit tegen de NN-
verklaringen en het parallel-pv was het toch op zijn minst opmerkelijk 
dat hij de hypothese van de parallel-importen onderschreef." 

Tijdens de collegevergadering ontpopte Noordhoek zich zelfs als een aanhanger 
van de parallel-hypothese. Op een vraag van een procureur-generaal of het be-
wijs niet aan de dunne kant was, repliceerde Noordhoek dat er veel meer harde 
informatie was om de hypothese te onderbouwen. Hij verwees in dat verband 
onder meer naar het parallel-pv. 545  
In retrospectief had Noordhoek enige spijt dat hij zich tijdens de presentaties 
onverkort achter de parallel-hypothese had geschaard. Hij voerde daarvoor de 
volgende verklaring aan 546 : 

"Ik had toen nog de illusie dat er wellicht iets uit die parallel-
hypothese zou kunnen komen. Ik had niet het gevoel dat het een 
krankzinnig idee was. Het had zo gegaan kunnen zijn. Maar achteraf 
was het niet zo handig om mij op die NN-verklaringen en op het pa-
rallel-pv te baseren. Met name dat laatste was, zoals later bleek, een 
epistel dat gebaseerd was op aannames. Het was heel moeilijk om dat 
hard te maken." 

544  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
545  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 6-10-1998 (C5). 
546 Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001 
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Snijders had gemengde gevoelens over het optreden van Noordhoek. Zoals uit 
het citaat dat hierboven is afgedrukt valt af te leiden, was hij enerzijds ingeno-
men met de ogenschijnlijke ommezwaai van Noordhoek, anderzijds was hij over 
de uitleg van Noordhoek van de parallel-transporten minder te spreken. Zijns 
inziens was de presentatie op dit punt "kort door de bocht" en was het noodza-
kelijk dat de gang van zaken als bedoeld in het parallel-proces-verbaal nog-
maals aan het college en de minister van Justitie zou worden uitgelegd. In zijn 
eigen presentatie was dit onderdeel, mede op verzoek van Ficq, weggelaten ten-
einde het accent te kunnen leggen op de strategische hoofdpunten. 547  

In de vastgestelde notulen van de collegevergadering van 6 oktober 1998 
wordt opgemerkt dat het 060-onderzoek gestaag verliep. 548  In scherp contrast 
met deze observatie stelde Snijders na afloop van de vergadering vast dat tijdens 
de presentatie van Noordhoek eigenlijk niets over de tactische voortgang van het 
061-onderzoek was verteld. 549  De informatie die onder het kopje "LRT 060- 
onderzoek" aan de orde komt, is inderdaad goeddeels van Haarlemse origine. De 
passages in kwestie hebben betrelcking op de NN-verklaringen en het parallel-
pv, maar niet op de activiteiten van het LRT. 55° 

In tegenstelling tot het 061-onderzoek kwamen wet het 062-onderzoek en 
het 063-onderzoek kort ter sprake. Over het eerste onderzoek werd gemeld dat 
de hoofdverdachten inmiddels in voorlopige hechtenis zaten. net  meest uitge-
breid werd gesproken over de voors en tegens van de deal met R. in het 062- 
onderzoek. Zoals beschreven is in hoofdstuk 10, stemde het college kort na 
afloop van de vergadering - na een hernieuwd advies van de CTC - in met het 
aangaan van een overeenkomst met de veroordeelde in kwestie. 551  

In het kader van het 063-onderzoek wordt in het verslag niet meer gezegd 
dan dat door Haarlem informatie werd veredeld. Hieruit kwam de mogelijke 
betrokkenheid van een andere informant naar voren. Snijders zou in zijn pre-
sentatie aanzienlijk uitgebreider op deze materie ingaan. 

Voordat de presentatie van Snijders wordt besproken, is het van be-
lang nog even stil te staan bij het punt waaraan de Haarlemse CID-officier van 

547  Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan D. Frijlink (D21). 

548  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 6-10-1998 (C5). 
549  Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van 

procureurs-generaal (D21). 

550  Snijders stelt in zijn commentaar op de conceptnotulen - een reactie die 13 pagina's 
omvat waarin 40 punten worden behandeld - overigens terecht vast dat het verslag 
van de vergadering op een aantal punten onjuist en onvolledig is. Bovenclien lopen 

elementen van diverse onderzoeken in het verslag door elkaar been. De Amsterdam-
se officier van justitie Teeven wordt bijvoorbeeld ten onrechte verbonden aan de deal 
in het 062-onderzoek. De laatstgenoemde deal wordt verderop in het verslag vervol-
gens ten onrechte in verband gebracht met het NN-GVO en het 061-onderzoek. Het 
verslag is weliswaar later op een aantal punten aangepast, maar de versie die uitein-
delijk door het college is vastgesteld bevat onverkort een aantal onjuistheden. 

551  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 6-10-1998 (CS). 
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justitie zich het meest gestoord had in de presentatie van Noordhoek: de pre-
deal tussen het Amsterdamse parket en K. De overeenkomst was weliswaar 
geen zelfstandig onderwerp van de presentatie van Noordhoek - noch van die 
van Snijders trouwens - maar kwam tijdens de beraadslagingen naar aanleiding 
van deze presentaties wel een aantal malen zijdelings aan bod. Volgens Snijders 
trachtte Ficq uit alle macht te vermijden dat de pre-deal onderwerp van gesprek 
zou worden. 552  Dit weerhield Snijders er niet van om meermaals zijn bedenkin-
gen over de wijze van totstandkoming, de wijze van uitvoering en de (summiere) 
terugkoppeling van (informatie over) de contacten met K. te berde te brengen. 
Vanuit het college werd naar aanleiding van deze kritiek gewezen op het feit dat 
voor de pre-deal toestemming was gegeven, maar dat nog geenszins vaststond 
dat het tot een deal zou komen. 553  

In het verlengde van de discussie over de pre-deal met K. speelde nog iets 
anders, namelijk de deelname van Teeven aan de klankbordgroep. Het college 
achtte de deelname van Teeven aan dit gremium gewenst, maar een aantal par-
ticipanten, in het bijzonder Snijders c.s., waren fel tegen dit voorstel gekant. De 
contacten die Teeven had gelegd met K. vormden in dit verband de belangrijkste 
barriere . 554  

De presentatie van Snijders en Schouten 

"Na afloop van het verhaal van Noordhoek heeft Ficq getracht om te 
voorkomen dat ook ik mijn verhaal kon doen. Onder het mom van: 
"Peter, jouw verhaal zit toch hetzelfde in elkaar", wilde Ficq door naar 
het volgende punt van de agenda. Ik heb mij tegen die gang van zaken 
fel verzet en heb alsnog mijn presentatie gehouden." 555  

Het bovenstaande citaat uit het interview met Snijders geeft reeds aan dat hij, 
vanuit de overtuiging dat Ficq hem op voorhand de mond wilde snoeren, enigs-
zins getergd aan zijn presentatie begon. Analoog aan de presentatie in het colle-
ge een klein jaar eerder, maakten Snijders en Schouten bij het overbrengen van 
hun inzichten ruimschoots gebruik van beeldmateriaal. De presentatie omvatte 
maar liefst 81 dia's, die vanwege tijdgebrek overigens niet allemaal vertoond 
kond en worden. Daannaast werd een schema van 3x5 meter aan de wand be-
vestigd, waarop de onderlinge relaties tussen de betrokkenen waren afgebeeld. 

De presentatie van Snijders en Schouten viel uiteen in drie gedeelten. Ook 
ten aanzien van de structuur werd de lijn van het jaar daarvoor doorgetrokken, 
zij het dat er toen sprake was van een gemengde presentatie met het LRT (zie 
hoofdstuk 8). De eerste twee onderdelen uit de presentatie van november 1997 
kwamen ook in 1998 weer aan bod, te weten: 

552  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
553  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 6-10-1998 (C5). 
554  Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van 

procureurs-generaal (D21). 
555  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
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1. inlichtingentrajecten hoofdofficier van justitie Haarlem; 
2. voortgang inventarisatie IRT-dossier. 

Hieraan werd nu een derde deelonderwerp toegevoegd: 
3. Strategie in relatie tot informanten. 

Ad 1 Inlichtingentrajecten 
Onder deze noemer werd stilgestaan bij achtereenvolgens de parallel-importen 
en - in relatie daarmee - het NN-GVO. De presentatie van november 1997, geti-
teld "Colombiaans dubbelspel", werd in herinnering geroepen en de belangrijk-
ste conclusies daarvan werden nogmaals weergegeven. Op deze conclusies werd 
voortgeborduurd aan de hand van de verldaring van de bedreigde getuige NN I 
en de bevindingen uit het parallel-pv. 

De volgende "conclusies", gebaseerd op het parallel-pv, werden op een dia ver-
toond556 : 
— Er zijn (minimaal) acht parallel-importen geweest, waarbij 22 containers 

betrokken waren; 
— Alle containers bleken afkomstig uit Colombia; 
— Het Cali-kartel was vaak de organisator van zowel de hasj als de cocaine 

transporten; deze liepen via de vermeende groei-informant; 
— De containers hasj hadden als bestemming Nederland; 
— De containers cocaine gingen bijna altijd in transit; 
— De containers cocaine kwamen slechts in beeld door externe factoren (zoals 

tips van buitenlandse opsporingsdiensten); 
— De bestemmingsadressen in Nederland werden meermaals gebruikt on-

danks inbeslagrtemingen; dit was zeer ongebruikelijk; 
— Bij alle transporten bestond een opvallende betrokkenheid van de RCID 

van de politieregio's Kennemerland (6 parallel-importen), Dordrecht (1) en 
Gooi 84 Vechtstreek (1). 

Deze conclusies werden in de vastgestelde notulen van de collegevergadering 
getypeerd als keihard en gebaseerd op bewijsmiddelen uit diverse bronnen. 557  
Opmerkelijk is dat Snijders in zijn reactie naar aanleiding van de conceptnotu-
len er juist op had aangedrongen om de aanduiding "keihard" te schrappen. 555  
De secretaris sloeg hetzij dit advies in de wind, hetzij zag het over het hoofd. 

Ten aanzien van de verklaring van NN1 wees Snijders het college op de 
rnogelijke relevantie van deze getuigenis voor meerdere onderzoeken in het land. 
De getuige had immers verldaard over de betrolthenheid van diverse personen. 
Snijders wees op het belang van een gecoardineerde aanpak in dezen, omdat het 

556  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 6-10-1998 (CS). 

557  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 6-10-1998 (CS). 
558  Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van 

procureurs-generaal (021). 
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exploiteren van het NN-GVO met zich bracht dat de informatie in zijn geheel 
naar buiten moest komen. Al te veel fiducie had Snijders klaarblijkelijk zelf niet 
in de door hem gepropageerde gecoordineerde aanpak, getuige het feit dat hij 
aan het einde van de presentatie met nadruk wees op de slechte samenwerking 
in het opsporingsapparaat en de gebrekkige coardinatie bij de uitwisseling van 
informatie. 559  

Ad 2 Inventarisatie IRT-dossier 
Door Schouten, die dit deel van de presentatie voor zijn rekening nam, werd 
allereerst in herinnering geroepen dat de directe aanleiding van de inventarisa-
tie gelegen was in het zoeken naar een motief achter de bedreiging van enkele 
leden van het openbaar ministerie. Gaandeweg werd hieraan een tweede doel-
stelling verbonden, te weten het vaststellen van de mate van "besmetting" c.q. 
(on)bruikbaarheid van het IRT-dossier. 

Uit de IRT-dozen had Schouten materiaal opgediept dat zijns inziens aan-
knopingspunten bood voor tien onderzoeken. Daarbij moet worden aangetekend 
dat sommige onderzoeken wel erg ruim gedefinieerd werden, zoals "corruptie" en 
"overige liquidaties". 

Het meest uitgebreid werd stilgestaan bij het in hoofdstuk 11 besproken 
XTC-traject naar Engeland. Een aantal opvallende, waaronder financiele, as-
pecten van deze zaak werd besproken. Analoog aan het Zuid-Amerika-traject 
was ook hier het vermoeden gerezen van dubbelspel van een informant. Dit 
vermoeden vertaalde zich in de hieronder te bespreken voorstellen voor een 
strategie. 

Ad 3 Strategie 
Snijders en Schouten lieten in het afsluitende gedeelte van hun presentatie 
diverse (voormalige) informanten de revue passeren. Zij vestigden de aandacht 
op het feit dat een aantal van deze personen de overheid in een houdgreep hield 
en daarmee de strafrechtspleging frustreerde. Ook waren naar hun mening in 
vergelijking met een jaar eerder de aanwijzingen sterker geworden dat in een 
aantal gevallen de integriteit van de overheid in het geding was. Deze inschat-
ting was onder andere gebaseerd op een handgeschreven notitie van een officier 
van justitie in het XTC-traject naar Engeland. Ten aanzien van de parallel-
importen vanuit Zuid-Amerika wezen vooral de verklaringen van de bedreigde 
getuigen in de richting van corruptie onder overheidsfunctionarissen. 

Een bijkomend probleem was volgens Snijders en Schouten dat een aantal 
overheidsfunctionarissen een beroep deed op bronbescherming en niet over het 
verleden wenste te verklaren. Als gevolg daarvan bleef onduidelijkheid bestaan 
over hun eigen rol in het geheel. 

Snijders en Schouten signaleerden ten slotte een omgekeerd evenredig 
verband tussen de dreiging in de richting van een informant om geliquideerd te 
worden en de kans dat hij of zij dubbelspel had gespeeld. De achterliggende 
gedachte bij dit punt was dat de dubbelrol van bepaalde informanten bekend 

559  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 6-10-1998 (C5). 
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was in het criminele milieu of zelfs van daaruit gestimuleerd werd. Twee perso-
nen werden in dit verband genoemd die het meeste in aanmerking kwamen voor 
nader strafrechtelijk onderzoek. 560  

12.4.2 Beraadslaging en besluitvorming 

Over de voorgestelde strategie bestond een vrij grote mate van consensus in het 
college van procureurs-generaal. Zo valt uit de vastgestelde notulen van de ver-
gadering van 6 oktober 1998 op te maken dat het college bij de eerder genomen 
beslissing bleef om J. strafrechtelijk aan te pakken. Met deze beslissing zou 
volgens de notulen ook de minister van Justitie hebben ingestemd. 

Ook werd een standpunt ingenomen ten aanzien van de problemen die het 
LRT ondervond bij het verkrijgen van informatie uit het bestand van de CID-
Kennemerland. Zonder dat op de details van de zaak werd ingegaan werd door 
het college uitgesproken dat indien zou komen vast te staan dat een informant 
een dubbelrol heeft gespeeld, de overheid niet langer gebonden is om de toege-
zegde bescherming te bieden: de oudste wanprestatie ontbindt. 561  

Het college besloot verder, conform het voorstel van Snijders en Schouten, 
dat de bij het XTC-traject betrokken informant P. moest worden aangepakt. Het 
onderzoek werd opgedragen aan het LRT. Om bewijstechnische en tactische 
redenen werd besloten om de zaak tegen P. - het 063 -onderzoek, rapporteurs - 
als eerste op te pakken. 

Volgens Ficq was de stemming ten tijde van de presentatie in oktober 1998 
heel positief. Dat gold zowel voor het 063-onderzoek als het 061-onderzoek 562 : 

Uit de notulen valt op te maken dat er evenwel ook enkele tegengeluiden waren 
te horen. Zo was een der procureurs-generaal niet gerust op de afloop van de 
diverse zaken. Hij schatte het afbreukrisico hoog in en sprak de zorg uit dat het 
openbaar ministerie onnodig zou worden zwart gemaakt. 563  Op de vraag van 
deze procureur-generaal of het openbaar ministerie dit risico wel wilde lopen, 
repliceerde Holthuis met de mededeling dat in elke zaak op 120% zekerheid 
werd gespeeld en dat de aanpak van deze zaken voor het openbaar ministerie 
- na het IRT-debecle - een soort van reinigende werking had. Als gevolg van de 
gehanteerde zorgvuldigheid vorderden deze zaken ook extra langzaam, aldus 
Holthuis. 

560  Vastgestelde notulen van de vergadering van het 
d.d. 6-10-1998 (C5). 

561 Vastgestelde notulen van de vergadering van het 
d.d. 6-10-1998 (C5). 

562  Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 
563  Vastgestelde notulen van de vergadering van het 

d.d. 6-10-1998 (C5). 
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De procureur-generaal in kwestie was kennelijk met dit antwoord niet ge-
heel tevreden, want hij kwam later in de vergadering op de kwestie terug. Naar 
zijn oordeel was de OM-organisatie uitsluitend met deblaming bezig. Hij pleitte 
voor meer distantie, in de vorm van de oprichting van een controleteam dat 
regelmatig kon worden bevraagd over het waarom van een bepaalde aanpak.. 564  
In de nabespreking van de collegevergadering, waarbij uitsluitend de leden van 
het college aanwezig waren, werd kort gediscussieerd over de mogelijke samen-
stelling van deze controlegroep. Een procureur-generaal gal daarbij aan zitting 
te willen nemen in dit orgaan. Als overige leden van de controlegroep werden 
genoemd een (sociaal) wetenschapper, een officier van justitie, een strafrechts-
jurist en een topambtenaar van het departement van Justitie. De uitwerking 
van het voorstel zou door twee procureurs-generaal ter hand worden geno-
men. 565  

Een ander punt van zorg van het college betrof de vraag of het openbaar 
ministerie, nu de onderzoeken 061 en 063 zich vooralsnog toespitsten op de rol 
van twee personen, geen selectiviteit kon worden verweten. Volgens Van Brum-
men was dit niet het geval en zou een ieder die voor strafrechtelijk onderzoek in 
aanmerking kwam tezijnertijd aan de beurt komen. 566  Holthuis greep deze dis-
cussie onmiddellijk aan om te wijzen op de consequenties die de gekozen aan-
pak had voor de hoeveelheid werk, die politie en justitie te wachten stond. In het 
verlengde van dit punt kwam de capaciteit van het landelijk parket ter sprake. 
Overleg met de plaatsvervangend procureur-generaal van het ressortsparket te 
Amsterdam had geresulteerd in de toezegging aan Holthuis dat een Amsterdam-
se advocaat-generaal als tweede zaaksofficier leiding zou gaan geven aan het 
060-onderzoek. 567  Ook in de 063-zaak moest een tweede zaaksofficier komen, 
was de algemene opvatting. Holthuis en Van Brummen deden de toezegging dit 
punt verder uit te werken en een voorstel voor personele invulling te doen. 568  

Door Van Brummen werd de vraag aan de orde gesteld of de overheid bij de 
aanpak van zo veel grote zaken de veiligheid wel voldoende kon garanderen van 
de daarbij betrokken personen. Dit punt had niet alleen betrekking op de veilig-
heidsgaranties die aan de anonieme, bedreigde getuigen waren afgegeven, maar 
ook op de verantwoordelijkheid die bestond in de richting van politiemedewer-
kers en officieren van justitie die deze onderzoeken begeleidden. Na een korte 
discussie besloot het college om eerst een inventarisatie te maken van de perso- 

564 Zij worden althans met naam genoemd in de vastgestelde notulen van 6 oktober 
1998 (C5). 

565  Addendum - "Alleen voor collegeleden" - bij vastgestelde notulen van de vergadering 
van het college van procureurs-generaal d.d. 6-10-1998 (A4). 

566 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 6-10-1998 (C5). 

567  Deze toezegging is nooit gestand gedaan. Opmerkelijk genoeg keerde het onderwerp 
van een tweede officier ook niet meer terug op de agenda van de collegevergadering. 

568  Brief van J. Snijders d.d. 16 oktober 1998 aan de secretaris van het college van 
procureurs-generaal (D21). Terzijde: ook dit voornemen is nimmer ten uitvoer ge-
bracht. 
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nen die voor bescherming in aanmerking kwamen. Deze exercitie zou door Snij-
ders worden uitgevoerd. 
Aan het einde van de vergadering concludeerde de voorzitter dat in de zaken 
061 en 063 principebesluiten door het college genomen waxen. Op het 062- 
onderzoek zou men, in verband met de noodzaak om de deal met R. nogmaals 
aan de CTC ter toetsing voor te leggen, in een later stadium terugkomen. Het 
laatste gebeurde overigens zeer snel, want in de tweede voetnoot van de vastge-
stelde notulen van de collegevergadering van 6 oktober wordt reeds vermeld dat 
het college inmiddels had ingestemd met de deal in zaak 062. 

Op verzoek van Ficq zette Snijders de overige relevante deelonderzoeken 
nog even op een rij, waarop het college terzake van sommige van deze projecten 
een besluit nam. De belangrijkste vaststellingen, al dan niet vergezeld van een 
besluit van het college, waren: 
— Het onderzoek naar de liquidatie van Jaap van der Heiden moet worden 

overgedragen aan het Kernteam Randstad Noord en Midden; 
— De informatie met betrekking tot corruptie moet worden overgedragen aan 

de ID van de rijksrecherche; exploitatie van deze gegevens moet plaatsvin-
den in overleg met het parket Haarlem; 

— Er is weinig belastende informatie tegen De J.; 
— Het parket Amsterdam heeft te kennen gegeven af te zien van vervolgonder-

zoek in het XTC-traject (in het bijzonder in relatie tot het dumpen van 
grondstoffen); voor zover relevant wordt dit onderzoek ingepast in de 063- 
zaak; 

— Het "Schilderstraject" is bevroren; de stand van zaken wordt opgemaakt en 
de zaak wordt overgedragen aan het parket Den Haag. 

Na afloop van de collegevergadering was en, zoals eerder is aangestipt, nog kort 
intern beraad tussen de collegeleden onderling. Uit het korte verslag dat hiervan 
is opgemaakt blijkt dat de procureurs-generaal zich bewust waxen van en zor-
gen maakten over de persoonlijke verhoudingen tussen de betrokken officieren 
van justitie. Zo maakte een procureur-generaal uit de opmerkingen die Snijders 
in de richting van zijn collega Teeven had gemaakt op dat de samenwerking 
tussen beiden gebreldtig was en dat de officieren in kwestie effiaar kennelijk niet 
vertrouwden. Daaraan werd door een andere procureur-generaal toegevoegd dat 
hetzelfde gold voor de verhouding tussen Snijders en Noordhoek. 569  

Op grond van deze inschatting van de problematiek besloot het college om 
dichter op het onderzoek te gaan zitten. Hiertoe werd allereerst Van Daalen 
aangewezen als back-up van Ficq voor ZwaCri-aangelegenheden in het alge-
meen. Ruim een maand later zou dezelfde Van Daalen worden benoemd tot 
aanspreekpunt vanuit het college voor het post-Fort-onderzoek. 570  

569  Addendum - "Aileen voor collegeleden" - bij vastgestelde notulen van de vergadering 
van het college van procureurs-generaal d.d. 6-10-1998 (A4). 

599  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

ad. 17 november 1998. 
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12.5 	De nasleep van de collegevergadering 

De beslissing van het college van procureurs-generaal om Van Daalen een cool -- 
dinerende rol toe te bedelen, bleek geen overbodige luxe. De kou was namelijk, 
ondanks dat bij sommigen tijdens de presentaties in het college d.d. 6 oktober 
1998 de schijn van het tegendeel was gewekt, allesbehalve uit de lucht. Diverse 
documenten tonen aan dat kort na afloop van de collegevergadering de onder-
linge verhoudingen door een aantal partijen verder op scherp werden gesteld. In 
deze paragraaf volgt een momentopname van de wijze waarop de betrokken 
partijen eind 1998 naar elkaar keken en van de pogingen om de co6rdinatie 
tussen de sporen te verbeteren. 

12.5.1 Een nieuw signaal van ongerustheid 

Niet lang na de collegevergadering kwam er een nieuw signaal van een buiten-
staander over de slechte onderlinge samenwerking in het post-Fort-onderzoek. 
Directe aanleiding voor het schrijven van deze brief was dat de opsteller van de 
brief betrokken was geraakt bij de onenigheid over het feit dat Teeven uitgeslo-
ten was van deelname aan de klankbordgroep. De schrijver van de brief ging 
vervolgens dieper in op de achtergronden van het conflict. Hij plaatste enkele 
kritische kanttekeningen bij het functioneren van een van de offlcieren en uitte 
zich daarentegen positief over een van de andere hoofdrolspelers. Tenslotte liet 
de briefschrijver zich in positieve bewoordingen uit over het besluit van het col-
lege om zich nadrukkelijker te gaan belasten met de aansturing van het post-
Fort-onderzoek. 571  

12.5.2 Een nieuwe klankbordgroep 

Mede naar aanleiding van de zojuist genoemde brief werd tijdens de vergadering 
van het college van procureurs-generaal van 3 november 1998 besloten de oude 
klankbordgroep op te heffen en een nieuwe klankbordgroep in het leven te roe-
pen. 572  Als voorzitter zou Van Daalen gaan fungeren. De "controlegroep", waar-
over in de vergadering van 6 oktober was gesproken en die in de notulen van 
het college inmiddels was omgedoopt tot "horzelgroep", kwam te vervallen. Vol-
gens een procureur-generaal was de oprichting van een nieuwe klankbordgroep 
en een "horzelgroep" teveel van het goede en zouden beide gremia elkaar in de 

571  Brief aan het college van procureurs-generaal d.d. 20 oktober 1998 (B1). 
572  Daags na de presentaties in het college was tijdens een periodiek overleg tussen 

Ficq, Holthuis, De Groot en Noordhoek overigens al over de mogelijke samenstelling 
van de nieuwe klankbordgroep 060 gesproken. Vermoedelijk werd dit begrip verward 
met de door Steenhuis gesuggereerde "controlegroep". Diens naam kwam namelijk 
op het lijstje van kandidaten voor en niet die van Van Daalen. Behalve Steenhuis 
werd met het oog op de "controlegroep" gedacht aan de landsadvocaat, een ambte-
naar van het parket-generaal, een nader aan te wijzen officier van justitie en een re-
cherchechef. Over deelname van een sociaal wetenschapper en een strafrechtsge-
leerde werd niet meer gesproken. Uit: Overzicht post-Fort-onderzoek opgesteld op 
basis van de schriftelijke gegevens aanwezig bij het college (B2). 
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weg kunnen zitten. Afgesproken werd dat Steenhuis zich op de achtergrond 
beschikbaar hield om op ad hoc basis - en op initiatief van Van Daalen - zijn 
licht over de aansturing van de post-Fort-onderzoeken te laten schijnen. 573  

In een periodiek overleg dat Ficq hield met Holthuis op 7 oktober 1998 
- een dag na de presentaties dus - was afgesproken dat op korte termijn (nog-
maals) een afspraak wit worden gemaakt met de drie betrokken hoofdofficieren 
teneinde de voorwaarden te creeren waaronder Noordhoek optimaal zou kunnen 
werken. 574  Begin november 1998 vond dit overleg, in aanwezigheid van Ficq en 
Van Daalen, plaats. De belangrijkste conclusies van dit gesprek waren: 575  
— De operationele leiding berust bij het hoofd van het landelijk parket; 
— Snijders blijft belast met de selectie van het oude IRT-materiaal; hij bouwt 

zijn CID-activiteiten af en zal waar nodig als adviseur van Noordhoek op-
treden; 

— Teeven zal de officieren van justitie van het landelijk parket Noordhoek en 
Don (CID-officier van justitie) rechtstreeks informeren; 

— Van Daalen zal namens het college als vast aanspreekpunt optreden; hij 
zal tevens deelnemen aan de klankbordgroep; op de momenten dat hij dat 
nuttig vindt, zal hij Steenhuis vragen om als "horzer op te treden. 

De vier conclusies die hierboven worden genoemd, roepen enige vragen op. In 
het bijzonder het tweede en het derde punt zijn dusdanig geformuleerd, dat niet 
duidelijk is hoe een en ander moet worden geinterpreteerd. Zo is niet nader 
gespecificeerd waarover Teeven zijn collega's van het landelijk parket moest 
informeren. Had dit uitsluitend betrekking op de voortgang van de onderhande-
lingen met K. of ging de informatieplicht verder? 

Ook de opdracht aan Snijders is niet eenduidig geformuleerd, in die zin dat 
niet duidelijk is welke CID-activiteiten hij precies geacht werd af te bouwen. 
Bovendien konden, gezien de ernstig verstoorde persoonlijke verhoudingen, 
kanttekeningen worden geplaatst bij de keuze om juist Snijders als adviseur van 
Noordhoek aan te wijzen. De laatste kon in de ogen van Snijders weinig goeds 
meer doen, getuige een memo dat de Haarlemse CID-off -icier nog geen drie we-
ken na de presentaties in het college en bij de minister zond aan Van Brummen. 
In dit schrijven riep Snijders impliciet op tot het varen van een eigen koers, 
aangezien "Haarlem" voortdurend nul op het rekest kreeg van het landelijk par-
ket. 576  

Gezien de harde opstelling van Snijders wekt het geen verbazing dat het 
overleg tussen de twee procureurs-generaal en de drie hoofdofficieren ook nu 

573  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 3 november 1998 (B1). 
574  Behalve Ficq en Holthuis waxen ook onder andere Noordhoek en De Groot aanwezig 

bij dit periodieke overleg. Uit: Overzicht post-Fort-onderzoek opgesteld op basis van 
de schriftelijke gegevens aanwezig bij het college (32). 

575  Conceptnotulen van de vergadering van college van procureurs-generaal d.d. 17 
november 1998; de “horzelfunctien van Steenhuis kwam overigens nog tijdens deze 

vergadering te vervallen (131). 
576  Memo van J. Snijders d.d. 26-10-1998 aan H. van Brummen (D21) . 
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weinig effect sorteerde. Dit tot grote frustratie van de betrokken officieren van 
justitie. Noordhoek verwoordde zijn ergernis als volgt 577 : 

"Het is mij opgevallen dat de gesprekken die Ficq heeft gehouden met 
de drie hoofdofficieren niets hebben geholpen. Waar Holthuis terug-
koppelde dat alles nu weer goed was, hoorde ik van Teeven dat Vrak-
king had gezegd dat het helemaal niets meer zou worden." 

Hoofdofficier van Brummen gal de volgende verklaring voor het gebrek aan 
daadkracht in het beraad met zijn collega's en de procureurs-generaa1 578 : 

"Wellicht heeft het ons parten gespeeld dat Hans Holthuis en ik goede 
vrienden zijn. Ik heb bij Hans Holthuis alles neergelegd wat op mijn 
hart lag. Dat laat onverlet dat bepaalde problemen in zekere zin ge-
maskeerd werden. Je brengt dit - gegeven de sterke horizontale rela-
ties - niet gemakkelijk "boven-over". Holthuis ging natuurlijk achter 
Rick Noordhoek staan en ik stond achter Peter Snijders. Tijdens be-
sprekingen over belangrijke onderwerpen beperkten we ons vaak tot 
de juridische voetangels en klemmen. Een aantal zaken, zeker die in 
de personele sfeer, Imam niet op tafel. Ook niet in de periodieke over-
leggen met Ficq." 

Verderop in het interview lichtte Van Brummen toe wat hij precies met de 
kracht van horizontale relaties binnen het openbaar ministerie bedoelde 579 : 

"Dat is een specifiek kenmerk van de OM-cultuur. Wij zijn er binnen 
het openbaar ministerie goed in om de dingen niet op scherp te stel-
len. Wanneer wij er in de horizontale collegiale relatie niet uitkomen, 
deinzen we er voor terug om het hogerop te spelen. Dat doen wij niet, 
daarvoor kennen wij elkaar allemaal te goed. En als het er dan om 
gaat om knopen door te hakken, dan is zo'n cultuur natuurlijk niet 
gunstig." 

Hoe moeizaam de samenwerking eind 1998 verliep, blijkt ook uit de notulen van 
de collegevergadering van 23 december 1998. Tijdens deze vergadering maakte 
Van Daalen gewag van een bericht dat hij vanuit het landelijk parket had ont-
vangen inzake het achterhouden van relevante informatie ten behoeve van het 
060 onderzoek door het parket Haarlem. Dit bericht sloeg terug op de (weer 
opgelaaide) discussie onder welke omstandigheden het LRT de beschikking kon 
krijgen over CID-informatie uit Kennemerland. In het volgende hoofdstuk zal de 
essentie van de gerezen meningsverschillen nader uit de doeken worden gedaan. 
Hier volstaan we met de constatering dat Van Daalen tijdens de collegevergade- 

577  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
578  Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
579  Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
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ring van 23 december 1998 de toezegging deed hierover met Holthuis en Van 
Brummen te gaan praten. 580  

12.6 	Conclusie 

Dit hoofdstuk stond geheel in het teken van de informatievoorziening aan het 
college en de sturing op en toezicht van het post-Fort-traject in de periode no-
vember 1997 tot en met oktober 1998. 

De beschrijving toont allereerst aan dat het gedwongen vertrek van Docters 
van Leeuwen nadrukkelijk zijn sporen naliet in de regie van het post-Fort-traject. 
Het "gekortwiekte" college had de handen vol aan het aanvullen van de lacunes die 
als gevolg van het terugtreden van Docters van Leeuwen waren ontstaan - in het 
bijzonder met betrekking tot het voltooien van de reorganisatie van het openbaar 
ministerie - en kon onvoldoende aandacht besteden aan het verloop van gevoelige 
opsporingsonderzoeken, waaronder de onderzoeken in het kader van het post-
Fort-traject. Zelfs op het moment dat de signalen over verregaande problemen 
tussen de betrokken officieren van justitie niet langer konden worden genegeerd, 
werden deze signalen niet vertaald in een voortvarende aanpak. In de optiek van 
Ficq lag het niet op de weg van het college van procureurs-generaal om recht-
streeks te interfereren in het verloop van de onderzoeken, laat staan in te grijpen in 
de personele bezetting daarvan. Tot op zekere hoogte valt een terughoudende op-
stelling van het college in personeelskwesties te billijken, maar toen in de zomer 
van 1998 de spanningen tussen Noordhoek en Snijders dusdanig opliepen, dat van 
een werkbare situatie geen sprake meer was, had direct ingrijpen vanuit het colle-
ge voor de hand gelegen. 

Een verzachtende omstandigheid voor het college van procureurs-generaal is 
dat het op gezette tijden door de betroltken hoofdofficieren op het verkeerde been 
werd gezet. De correspondentie in de zomer en de herfst van 1998, waarin het 
beeld werd opgeroepen dat de verhoudingen weer redelijk waren genormaliseerd, 
noopte bijvoorbeeld geenszins tot het nemen van straffe maatregelen. Met name 
Van Brummen en Holthuis camoufleerden in deze periode de hoog oplopende 
spanningen door de complexiteit van het geschil te reduceren tot een verschil van 
inzicht in juridisch-technische kwesties. Ook de presentatie van Noordhoek op 6 
oktober 1998 bij de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal 
zaaide in die zin verwarring dat door openlijk de "Haarlemse" hypotheses te omar-
men de indruk werd gewekt dat de kloof tussen Haarlem en het landelijk parket 
minder groot was dan in werkelijkheid het geval was. In algemene zin werden de 
presentaties gekenmerkt door een erg roosideurig beeld van de te verwachten re-
sultaten en van de bereidheid om de onderzoeken eendrachtig tot een goed einde te 
brengen. Hier wreekt zich overigens ook het feit dat de voorlichting gepaard ging 
met een bombardement aan beeldmateriaal, varierend van tientallen dia's tot wan-
denvullende analyseschema's. Deze visualisaties leiden in de regel veeleer af dan 
dat zij echt meer inzicht in de werkelijkheid bieden. 

580  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 23-12-1998 (B1). 
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De bespreking tussen de leden van het college van procureurs-generaal na 
afloop van de presentaties van Noordhoek en Snijders maakt echter zonneldaar dat 
het voltallige college zich zeer wel bewust was van de animositeit tussen bepaalde 
officieren van justitie. In dat licht bezien is de beslissing van begin november 1998 
om juist Snijders als adviseur van Noordhoek aan te wijzen slecht te begrijpen. 
Ook op andere besluiten van het college aan het eind van 1998 valt het een en 
ander af te dingen. Zo werd noch de informatieplicht van Teeven aan het landelijk 
parket noch de opdracht aan Snijders om CID-activiteiten al te bouwen, nader 
gespecificeerd. Het besluit om Teeven aan de klankbordgroep toe te voegen, be-
rustte bovendien op een verkeerde inschatting van de gevoeligheden die op dit 
punt leefden bij de overige leden van de (oude) klankbordgroep: de pre-deal met K. 
had in de ogen van een aantal deelnemers aan dit gremium de participatie van 
Teeven definitief onmogelijk gemaakt. 

Het college liet door middel van de aanwijzing van Van Daalen als coordine-
rend procureur-generaal van het post-Fort-onderzoek wel de bereidheid zien om 
zich nadrukkelijker met de voortgang te gaan bemoeien. Of deze aanpak ook 
vruchten afwierp, en zo ja welke, zal in de komende hoofdstukken worden bezien. 

Van Brummen legde in zijn interview terecht een verbinding tussen de ge-
brekkige wijze waarop de hoofdofficieren en de leden van het college van procu-
reurs-generaal hun sturende en toezichthoudende rol vervulden en de cultuur van 
de OM-organisatie. Zijn analyse dat de leden van het openbaar ministerie conflict-
vermijdend gedrag vertonen en nalaten een conflict aan een hoger besluitvormend 
orgaan voor te leggen, komt sterk overeen met hetgeen in de literatuur omtrent de 
cultuur van het openbaar ministerie is vastgesteld. Onverkort geldt binnen de 
staande magistratuur de sociale norm van het bewaren van afstand. Getracht 
wordt de schijn te vermijden dat officieren van justitie bij hun beslissingen zonder 
meer uitvoering geven aan parketafspraken of bevelen van hogerhand. Deze na-
druk op de individuele zelfstandigheid wordt ook gereflecteerd in de mate van tole-
rantie jegens onderlinge verschillen in de aanpak van zaken: hoewel er in het post-
Fort-traject ergernis bestond over de uiteenlopende strategische inzichten over-
heerste de opvatting - althans op het niveau van de hoofdofficieren - dat de opvat-
tingen van anderen moesten worden gerespecteerd. Zo werd er in onderling overleg 
de kool en de geit gespaard en bouwde de spanning zich nog verder op. 
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13 De afloop van het onderzoek 061 

13.1 	Inleiding 

Eerder is vastgesteld dat het onderzoek 061 in het najaar van 1998 in een im-
passe verkeerde. De oorspronkelijke bronnen, die tot de start van het onderzoek 
hadden geleid, waren "opgedroogd". Noordhoek weigerde bovendien - om de in 
hoofdstuk 9 beschreven redenen - om gebruik te maken van de door Van Stra-
elen en Snijders aangereikte NN-verklaringen. Het verkrijgen van operationeel 
bruikbare informatie uit het parallel-proces-verbaal verliep moeizamer dan ge-
dacht en ook het tappen van telecomaansluitingen van de vermeende groei-
informant, teneinde zicht te verkrijgen op diens actuele criminele gedragingen, 
had nog geen concreet resultaat opgeleverd. 

Kort na de presentaties bij de minister van Justitie en in het college van 
procureurs-generaal van oktober 1998 deed zich echter de doorbraak voor 
waarop lange tijd was gehoopt. In november 1998 kwam een in Nederland 
woonachtige Colombiaan "over de tap" die met J. over cocaine sprak en in die-
zelfde periode werd in Colombia een relatie van J. gegijzeld in verband met be-
talingsproblemen tussen Colombianen en Nederlanders over een partij cocaine. 
Verdachte J. speelde in dit geschil een bemiddelende rol. 

Vanaf dat moment werd het aftappen van telefoongesprekken verder gein-
tensiveerd. Het afluisteren van lijnen van J. zou vanaf november 1998 tot sep-
tember 1999 gecontinueerd worden. Ook anderen met wie J. kontakten onder-
hield, kwamen onder de tap. Sommigen gedurende enkele maanden. Enkele 
medeverdachten zouden, evenals J., tot september 1999 worden afgeluisterd. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens het verloop van de laatste fase 
van het tactische onderzoek 061 en de problemen die zich in dit stadium heb-
ben voorgedaan, beschreven. 

13.2 	Samenstelling van het team 

Het opsporingsteam werd vanaf november 1998 geleidelijk aan uitgebreid. Het 
aantal tactische rechercheurs nam toe van 7 naar 12 (oktober 1999), en zou 
vervolgens verder worden uitgebreid tot circa 20 (februari 2000). Deze uitbrei-
ding was het gevolg van een uitdrukkelijk verzoek van het hoofd van het LRT om 
de formatie van het 060-team uit te breiden in verband met te verwachten aan-
houdingen en verhoren. 

Inmiddels was wel de gehele leiding van het team gewijzigd. Noordhoek 
aanvaardde in de zomer 1999 op eigen initiatief een andere functie. Als zaaksof-
ficier werd hij opgevolgd door Sta, die enkele maanden daarvoor overigens al als 
tweede officier aan het onderzoek was toegevoegd. Enige tijd nadat Sta als 
zaaksofficier was benoemd werd Koelewijn als tweede officier van justitie aan-
gewezen. In maart 1999 werd Crijns het nieuwe hoofd van het LRT. Hij volgde 
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Van Gemert op. In juli aanvaardde het hoofd van de CID van het LRT Van Slob-
be een andere functie, hij werd opgevolgd door Brenninkrneijer. Oak in de dage-
lijkse leiding van het opsporingsteam was er sprake van een wijziging. In juni 
1999 aanvaardde Entken een andere functie. Hij werd op 1 december 1999 
opgevolgd door Mostert, die evenwel in september 2000 als gevolg van ziekte de 
functie weer neer moest leggen. Nadien is wederom een vacature blijven bestaan 
en vervulde een driemanschap (de tactisch, administratief en financieel coordi-
nator) feitelijk de rol van teamchef. De tearnsterkte vanaf november 1998 is 
weergegeven (met een dilcke lijn) in figuur 2. 

Figuur 2 
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13.3 	Het verloop van het onderzoek 

Naarmate de taps meer informatie opleverden over de mogelijke betrokkenheid 
van J. en zijn kompanen bij het organiseren van cocainetransporten, deed de 
betrekkelijk geringe omvang van het LRT-team zich in negatieve zin gevoelen. 
Zoals uit figuur 2 is af te leiden, was er vooral in het eerste half jaar van 1999 
onvoldoende mankracht om relevante informatie "uit te rechercheren". Het was, 
met andere woorden, nauwelijks mogelijk am de verkregen informatie te verdie-
pen door de inzet van andere methoden, zoals observatie of het horen van per-
sonen. Overigens speelde bij dit laatste oak mee dat men met het onderzoek nog 
niet naar buiten wilde treden. Het was door de veelheid van informatie nauwe-
lijks meer mogelijk am verkregen tapgegevens te relateren aan drugstranspor-
ten. Een complicatie hierbij was dat er voortdurend diverse drugstrajecten tege- 
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lijkertijd liepen, zodat het moeilijk was te weten op welk transport een afgeluis-
terd gesprek betrekking had. 

Naast taps werden er ook peilbakens gezet op auto's waarmee verdachten 
reden en werd geregeld het observatieteam ingezet om na te gaan waar en met 
wie J. en zijn medeverdachten kontakten hadden. Ook werden in november 
1998 de eerste strafrechtelijke financiele onderzoeken (SFO's) gestart tegen J. 
en enkele medeverdachten. Deze SFO's waren gericht op het in kaart brengen 
van bezittingen van onder meer J. (onroerend goed), en het traceren van gel-
den/bestedingenistortingen waarvan de herkomst onduidelijk was. Deze SFO's 
zouden pas na de aanhouding van de verdachten in februari 2000 verder wor-
den geactiveerd omdat de huiszoekingen in februari 2000 aanknopingspunten 
boden voor gerichter financieel onderzoek. Uit de SFO's tegen J. en zijn echtge-
note vloeiden twaalf rechtshulpverzoeken voort. 581  

13.4 	Resultaten 

Uiteindelijk kristalliseerde het 061-onderzoek door toedoen van de taps en door 
de inbreng van externe onderzoeken en andere politiediensten - waarover hier-
onder meer - uit in acht deelonderzoeken. Zo vond in maart 1999 een eerste 
concrete actie plaats waarbij 3,5 kilo cocaine in beslag werd genomen. De be-
langrijkste zaak, waarbij sprake was van de identificatie en inbeslagname van 
een forse partij cocaine (1200 kilo), speelde echter in augustus 1999 en leidde 
uiteindelijk in februari 2000 tot de aanhouding van J. en een aantal medever-
dachten. Deze zaak wordt in het zaakdossier als zaak 1 aangeduid. Wij zullen 
de acht zaken hieronder kort beschrijven, waarbij de volgorde van de numme-
ring van het zaaksdossier wordt aangehouden. Op een uitzondering na: tenein-
de het criminele netwerk rondom J. en diens eigen rol daarin te verhelderen, 
wordt met zaak 3 begonnen. 

Voordat de zaken worden beschreven zij nogmaals benadrukt - zie hiervoor 
ook hoofdstuk 1 - dat de omstandigheid dat jegens bepaalde personen op enig 
moment verdenkingen hebben bestaan, dan wel dat zij als "onderzoekssubjec-
ten" zijn aangemerkt, onverlet laat dat redelijkerwijze slechts gevolgtrekkingen 
over strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden verbonden aan de uit-
komsten van strafrechtelijk onderzoek. In dit verband is het van belang er op te 
wijzen dat op 6 april 2001 de rechtbank Haarlem vonnis wees in de zaak J. Op 
vordering van het openbaar ministerie sprak de rechtbank J. vrij van de ten 
laste gelegde strafbare feiten (140 Sr; invoer harddrugs) met betrekking tot de 
periode 1-1-1993 tot 31-12-1994. De rechtbank veroordeelde J. wel voor deel-
name aan een criminele organisatie (over de periode 1-1-1997 tot 14-2-2000), 

581 Volgens de financiele rechercheurs zou tot dusverre (december 2000) zo'n 10 tot 12 
miljoen gulden aan bestedingen (inclusief investeringen) door J. in de afgelopen ja-
ren zichtbaar zijn te maken. In de uitvoering van het financiele onderzoek lopen de 
rechercheurs tegen tal van problemen aan die tijdvertragend werken, zoals rechts-
hulpverzoeken en vermeende schuilconstructies met rechtspersonen. Als gevolg van 
deze vertragingen loopt het financiele onderzoek qua timing uit de pas met het tacti-
sche onderzoek. 
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terwijl hij hiervan de bestuurder en leider was. Ook werd hij veroordeeld voor 
het in georganiseerd verband overtreden van de Opiumwet door mee te werken 
aan het internationale transport en opslag van aanzienlijke hoeveelheden cocai-
ne en hennep. Tenslotte werd hij veroordeeld voor het overtreden van de Wet op 
de Kansspelen. 

J. werd door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar 
onvoorwaardelijk en 1 miljoen gulden boete. Hij heeft tegen dit vonnis hoger 
beroep aangetekend. De belangrijkste zaak, die ook van grate invloed op de 
strafmaat is geweest, betrof de betrokkenheid bij de invoer van 1200 kilo cocai-
ne. 

In het onderstaande worden de resultaten van het 061-onderzoek weerge-
geven. Wij gaan concreet in op aard van de zaken, waarvan J. werd verdacht, 
omdat op deze wijze kan warden verduidelijkt waartoe precies de activiteiten am 
de onderste steen boven te krijgen hebben geleid. 

Zaak 3 
Zaak 3 is het zogeheten art. 140-verbaal, waarin de criminele organisatie rand 
J. wordt beschreven. Deze analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op de inhoud van 
afgeluisterde telefoongesprekken, reisbewegingen van J. en zijn kompanen, en 
observaties van kontakten die tussen verschillende personen plaatsvonden. 
Hieruit zou naar het oordeel van de verbalisanten naar voren zijn gekomen dat 
J. een leidinggevende rol speelde in het organiseren van cocainetransporten 
vanuit Colombia naar Nederland. Deze rol van J. zou emit bestaan dat hij be-
middelde tussen Colombiaanse leveranciers en Nederlandse afnemers, die het 
transport naar West-Europa en de verdere distributie voor hun rekening na-
men. Als zodanig zou J. deel uitmaken van een "vennootschap" van bemidde-
laars die tussen de Colombiaanse leveranciers en het distributienetwerk in zou 
zitten. De vennoten zouden onderling afspraken maken over het delen van de 
risico's, het verdelen en aansturen van eigen distributienetwerken. De verdach-
ten die in het onderzoek naar J. via taps en observaties in beeld kwamen, zou-
den ook tot het distributienetwerk van J. behoren. Er werden drie groepjes gel-
dentificeerd rond twee Nederlanders (S. en L.) en een Zuid-Amerikaanse con-
tactpersoon die gescheiden van elkaar werkten en die zich overigens oak zelf-
standig, los van J., bezig hielden met de handel in drugs (cocaine, XTC, hasj). 

Zaak 1 
Zoals gesteld is zaak 1 de belangrijkste zaak uit het gehele dossier omdat de 
aanhouding van J. en zijn medeverdachten hierop is gebaseerd. In een contai-
ner die bestemd was voor een speciaal voor dit doel opgezet (fake-)bedrijf werd 
in 24 vaten met bevroren vruchtensap 1200 kilo cocaine verborgen. In Italie 
werd na een tip van de Britse politic bijna alle cocaine door de politie verwijderd. 
Men besloot de zending door te laten gaan, met nog maar enkele kilo's cocaine, 
om het spoor verder te volgen. Dit spoor leidde naar de haven van Thessaloniki 
in Griekenland, een tussenstation riaar de eindbestemming van een firma in 
Skopje, Macedonie. Uit observaties bleek dat de container vruchtensap door pas 
na twee weken werd gelost. Normaliter pakt de douane niet opgehaalde contai-
ners al na drie dagen uit de koekontainer, maar vanwege de politiele observatie 
besloot men af te wachten. Na twee weken werden de circa 160 vaten in een 

308 



koelwagen geladen door plaatselijk havenpersoneel, terwijl op dat moment en-
kele leden van de groep L. in Thessaloniki aanwezig waren. De Italiaanse politie 
bleek slordig werk geleverd te hebben. Zij hadden de vaten waar de cocaine was 
uitgehaald, niet opnieuw gevuld. Na vier dagen omzwervingen kwam de koelwa-
gen op 23 augustus 1999 in een loods in Wenen aan. Daar besloot de Oosten-
rijkse politie een eind te maken aan de gecontroleerde doorlevering. Bij de koel-
wagen in de loods werden in totaal negen personen aangehouden, onder wie 
drie leden van de groep L. 

Volgens een van de rechercheurs, die vanaf de start aan het LRT-onderzoek 
tegen J. deelgenomen heeft, was de 1200 kilo-zaak en de betrokkenheid hierbij 
van J. een "toevalstreffer". 582  De Britse politie was ervan op de hoogte dat de 
Italiaanse autoriteiten een schip met een container cocaine hadden ontdekt. Via 
de Britse liaison in Nederland werd ook het LRT van deze tip op de hoogte ge-
steld, omdat naar voren was gekomen dat er kontakten bestonden tussen de 
eigenaar van de firma voor wie de container bestemd was en L. De Britten wis-
ten in verband met een eerder verzoek van juni 1999 om rechtshulp (het obser-
veren van L. tijdens diens bezoek aan Engeland) dat ook het LRT interesse had 
voor de zaak. 

De belangrijkste reden dat het LRT op het spoor van J. werd gezet, was 
gelegen in het feit dat er zich ten aanzien van de financiering van het vervoer 
van de bewuste container problemen hadden voorgedaan. Via de afgeluisterde 
telefoongesprekken werd vernomen dat J. door L. over de bestaande problemen 
werd ingelicht. Uit observaties en reisbewegingen kon vervolgens door het LRT-
team worden afgeleid dat J. persoonlijk de gerezen problemen onderzocht en 
oploste. 

De overige zaken 
Zaak 2 betreft een dossier van activiteiten waarin wordt gepoogd meer licht te 
werpen op de Colombiaanse contacten van J. en de inhoud van zijn bemidde-
lende activiteiten aldaar. Ook in dit onderzoek werd hoofdzakelijk op taps en 
observaties afgegaan. Een bijzonder incident was de moord op de Nederlander 
Van K. op 25 mei 1999 in Colombia. Deze zou in opdracht van J. naar Colombia 
zijn gestuurd. Maar over de portee hiervan en over de achtergronden en de toe-
dracht van de moord is weinig bekend geworden in het onderzoek. 
Zaak 4 betreft een beperkt onderzoek. Op basis van afgeluisterde telefoonge-
sprekken werd eind juli 1999 duidelijk dat er circa 750 kilo hasj in een loods lag 
opgeslagen. Hoewel J. niet zelf bij deze zaak betrokken is, besloot men hande-
lend op te treden en de partij in beslag te nemen. 

Zaak 5 heeft betrekking op de rol van J. als feitelijk leidinggever van een 
organisatie die in een aantal steden een illegale stadslotto exploiteert. J. is me-
de-eigenaar van een Oostenrijks bedrijf, dat een legale status heeft in Oostenrijk 
en dat weddenschappen organiseert rond voetbalwedstrijden in Europa. In Ne-
derland werd als het ware "meegelift" met deze lotto, doordat de wedlijsten van 

582 Het was een toevalstreffer, maar dit wil niet zeggen dat op basis van de lopende taps 
en observaties de container niet op eigen kracht getraceerd had kunnen worden. Dat 
zou een mogelijkheid geweest kunnen zijn. 
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het bedrijf gekopieerd werden en verspreid werden in een aantal grate steden in 
Nederland in illegale gokcircuits. 

Het opsporingsonderzoek tegen J. is, zoals reeds werd gesteld in paragraaf 
6.4, gestart op basis van onder meer een BVD-ambtsbericht, een CID-bericht en 
diverse MOT-meldingen, waaruit zou blijken dat J. betrokken was bij het Oos-
tenrijkse bedrijf en in Nederland opbrengsten genoot uit illegale loterijen. Nader 
onderzoek naar de Oostenrijkse sporttotalisator aanvankelijk aan de hand van 
gegevens van de Kamer van Koophandel in Oostenrijk, later door middel van 
beslaglegging op de bedrijfsinformatie van het bedrijf en verhoren van de Oos-
tenrijkse mededirecteur - wees niet in de richting van de eerder uitgesproken 
vermoedens dat via de onderneming op grote schaal geld zou worden witgewas-
sen en/of dat J. tientallen miljoenen guldens in de onderneming zou hebben 
zitten. 

Zaak 6 heeft betrekking op een onderzoek dat door de Rotterdamse politie 
werd ingebracht. Naar aanleiding van een tip dat er vermoedelijk drugs werden 
gelost in een loads, werden door de Rotterdamse politic op 11 augustus 1999 
50.000 XTC-pillen in beslaggenomen. Op basis van observatie en vingerafdruk-
ken kon de betrokkenheid van een aantal medeverdachten van J. worden vast-
gesteld. J. had zelf met deze zaak niets van doen. 

Zaak 7 is enigszins vergelijkbaar met de voorgaande zaak. Oak in deze zaak 
was er een tip dater drugs zouden worden gelost; het Meek om 3,5 kilo cocaine 
te gaan. Het betrof de eerste tastbare actie, in maart 1999, tegen personen die 
tot de kring van de medeverdachten van J. behoorden. Maar het onderzoek werd 
noch geinitieerd, noch uitgevoerd door het LET. Het is zelfstandig verricht door 
de FIOD. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen een aantal medeverdachten van 
J. en J. zelf. De voor deze zaak opgemaakte processen-verbaal werden nadien 
integraal overgenomen in het LRT-zaaksdossier. 

Zaak 8 ten slotte heeft betrekking op de vondst van ruim 500 kilo hasj in 
de woning van een van de op 15 februari 2000 aangehouden verdachten. De 
verdachte zou gekarakteriseerd kunnen worden als een medewerker van S. 

13.5 	De analyse van het parallel-proces-verbaal 

Naast het onderzoek naar J. werd door het onderzoeksteam 96061 ook nader 
onderzoek verricht naar het zogenaamde parallel-proces-verbaal. In paragraaf 
9.5 is uiteengezet dat dit door Van Stormbroek en Schouten opgemaakte pro-
ces-verbaal in juli 1998 het licht zag. Het document bevatte de beschrijving van 
negen parallel-importen. Later werd dit aantal teruggebracht tot acht. In dezelf-
de paragraaf is beschreven hoe een klein team - hoofdzakelijk bestaande uit 
medewerkers van de rijksrecherche - trachtte de in het genoemde proces-
verbaal aangedragen parallel-importen in recherchetactische zin van een stevi-
ger fundament te voorzien. Na bestudering van de voor het team toegankelijke 
gegevens bleek de onderbouwing van de parallel-transporten nog te zwak. Het 
onderzoeksteam had echter de stellige indruk dat er CID-matig meer informatie 
over de 22 betrokken containers en onderzoeken beschikbaar moest zijn. Om de 
her en der in het land aanwezige 00- en 01-informatie tactisch bruikbaar te 
maken was het team echter afhankelijk van de inzet van de CID-sectie van het 
LRT. Aangezien de tijd van Van Slobbe c.s. in januari 1999 volledig in beslag 
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werd genomen door het 061-onderzoek, hadden de teamleden in januari 1999 
weinig concrete onderzoeksactiviteiten om handen. Op verzoek van Entken on-
dersteunden zij gedurende deze maand de tapkamer van het 061-onderzoek. 

In een overleg dat plaatsvond op 27 januari 1999 - waarbij aanwezig waren 
Snijders, Noordhoek, Entken, een rijksrechercheur en een vertegenwoordiger 
van de CID van het LRT - werd de afspraak gemaakt dat de CID-LRT zou probe-
ren de 01 informatie bij de aanleverende instanties om te zetten in tactisch 
bruikbare informatie. Het gebruik van de 00- informatie was problematischer. 
Er moest eerst nog nader overleg plaatsvinden om te zien op welke wijze deze 
informatie eventueel bruikbaar gemaakt kon worden. 583  
Noch de 00-informatie noch de 01-informatie is uiteindelijk bij de CID van het 
LRT beland. In een aantal gevallen had dat te maken met een weigering van de 
afzenders om de informatie te verstrekken. Zo weigerde de FIOD om ten behoeve 
van het LRT een proces-verbaal op te maken omdat de door de FIOD vergaarde 
informatie afkomstig was van andere informatiebronnen en de dienst niet kon 
instaan voor haar betrouwbaarheid. Ook vanuit de RCID van de regio Gooi en 
Vechtstreek kreeg het LRT nul op het rekest. De gevraagde gegevens konden 
niet in de vorm van een proces-verbaal worden aangeleverd, omdat hierin in-
formatie aanwezig was die door Teeven als onbetrouwbaar was gekwalificeerd. 
Een andere CID, niet bekend welke, had aangegeven dat de gevraagde CID-
formulieren, waaruit informatie gehaald moest worden voor een tactisch proces-
verbaal, niet meer voorradig waren. 584  

Behalve de bovengenoemde redenen lag volgens diverse betrokkenen aan 
de gebrekkige informatievoorziening ook een zekere lankmoedigheid ten grond-
slag van de zijde van de CID van het LRT. In diverse interviews werd aangegeven 
dat de bereidheid van de CID-LRT om informatie bij andere RCID'en op te vra-
gen niet al te groot was. In de volgende citaten zien we dit standpunt terug: 

Van Brummen585 : 

"Voor Haarlem is het nog steeds een grote vraag waarom de CID-sectie 
van het LRT niet gericht op zoek gegaan is naar de onderliggende in-
formatie van het parallel-pv." 

Schouten586 : 

"Wij hebben dat parallel-pv gemaakt en zoals iedereen weet, die bin-
nen de CID werkt, moet je voor het verkrijgen van onderliggende in-
formatie met de code 00 en 01 terug naar de bron. Wij hebben er alles 
aan gedaan om zo snel en concreet mogelijk aan te geven voor welke 
informatie men naar welke bron toe moest. Daar hebben we hele da-
gen aan gewerkt. Het verbaasde me dan ook dat wij later vanuit het 

583  Journaal over containeronderzoek n.a.v. parallel-proces-verbaal (C1). 
584 Journaal over containeronderzoek n.a.v. parallel-proces-verbaal (Cl). 
585  Interview H. van Brummen d.d. 2 februari 2001. 
586  Interview P. Schouten d.d. 9 februari 2001. 
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LRT te horen kregen dat wij niet meewerkten. Toen bleek dat de CID 
van het LRT, naar aanleicling van onze informatieoverzichten, een sta-
pel informatierapporten (inclusief de 00 en 01 info's) op het bureau 
van het tactische team had gegooid. Het tactische team had dit gewei-
gerd en gezegd dat dit niet de manier was om om te gaan met CID in-
formatie. Vervolgens gebeurde er weer lange tijd niets." 

Van Stormbroek587 : 

"Wij widen, Peter Snijders, ik en de anderen: "onze analyse is geba-
seerd op allerlei bronnen, van zeer diverse CID-en. Wij kunnen jullie 
die informatie niet zo geven. Het is geen informatie van de CRI, de CRI 
moet er behoedzaam mee omgaan. Maar het is voor jullie wel goed 
mogelijk om die informatie her en der op te vragen". Maar, zo is mijn 
indruk, het LRT was daar niet zo happig op. Zij wilden liever met grote 
stappen thuis zien te komen in plaats van bepaalde kwesties gedetail-
leerd uit te werken. Wij hebben ze heus wel aangegeven hoe zij de ge-
gevens rond bepaalde mensen en rond bepaalde bronnen konden sta-
pelen en op die manier een en ander konden uitzoeken, maar naar ons 
gevoel was dat toch eenrichtingsverkeer. Zij zagen er eigenlijk niet zo 
veel in. Het LRT had, denk ik, niet zoveel fiducie in de these van de 
parallel-importen. Zij wilden trouwens ook zogezegd schoon recher-
cheren en dan lcwamen die "vuiltjes uit Haarlem" niet zo van pas, 
noch het parallel-pv noch de NN-verklaringen. Wij zeggen ook niet dat 
wat in het parallel-pv staat dat de enige en absolute waarheid is. Het 
kan zeker ook een variant geweest zijn op de strategie die wij hebben 
beschreven. Maar wij hebben wel het idee dat er cocaine bij deze han-
del was betrokken. Binnen onze eigen organisatie en breder binnen de 
politie en het openbaar ministerie voelden wij ons met de nek aange-
keken, men zei regelmatig: "bat die zaak maar rusten, die hale IRT-
affaire", terwfil wij juist op het standpunt stonden dat het belangrijk 
was om uit te zoeken wat er precies was gebeurd, ook met het oog op 
de toekomst." 

Vanuit het LRT en het LBOM bezien had men een geheel andere kijk op de pro-
blematiek. Entken schetste de situatie als volgt 585 : 

"Op een gegeven moment hebben wij rechercheurs daarop laten shade-
ren om te zien of we een en ander tactisch konden maken. De rijksre-
chercheurs stelden de nodige vragen op, maar het was onduidelijk Me 
de beantwoording van die vragen op zich zou nemen. Peter Snijders zei 
dat Van Slobbe het moest doen, maar deze kende de achterliggende 
informatie niet. Hij is daarvoor we! bij Paul Schouten geweest en bij 
De Wit, maar wij kregen niets. Op een gegeven moment zei Peter Snij- 

587  Interview A. van Stormbroek d.d. 23 januari 2001. 
588  Interview P. Entken d.d. 16 januari 2001. 
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ders dat hij de achterliggende informatie had gegeven aan Van Slobbe, 
maar die ontkende dit. Hij had nooit wat gehad. En ikzelf heb die in-
formatie ook nooit gezien. De situatie was op een gegeven moment 
enorm verward. De vraag: "hoe gaan we hier in godsnaam nu mee 
om?", is dan eigenlijk ook nooit beantwoord. Er ontstond "een soort 
van metaalmoeheid" rond deze hele kwestie." 

Noordhoek wees op nog een ander probleem 589 : 

"In de analyse van Schouten en Van Stormbroek werd in een aantal 
gevallen expliciet een link gelegd met de CID Kennemerland. Maar in 
antwoord op vragen van de rijksrecherche kwamen we helemaal niet 
uit bij de RCID Kennemerland, maar bij de FIOD, Gooi & Vechtstreek 
en Amsterdam. Dat deugt dus niet, was mijn indruk. Achteraf moet ik 
zeggen dat het werk van de rijksrecherche nutteloos werk is geweest, 
in de zin dat het geen onderbouwing heeft opgeleverd. Ik heb dat rijks-
rechercherapport aan allerlei mensen, die er qualitate qua jets mee te 
maken hadden, te lezen gegeven. Ik heb het ook zelf overhandigd aan 
Steenhuis. Mijn credo was: "lees, doe er maar wat mee". Bovendien 
heb ik de betrokkenen er op gewezen dat de stellingen in het parallel-
pv totaal niet spoorden met de antwoorden op de vragen die naar 
aanleiding van het proces-verbaal waren gesteld door de rijksrecher-
che. Ik vond dat het college vooral met die constatering iets moest 
doen. Maar ik was op dat moment, we spreken nu over het vroege 
voorjaar 1999, het strijden moe. Bij mij was de rek er we! uit." 

Tot slot laten we Van Slobbe over het parallel-proces-verbaal aan het woord. In 
de hoedanigheid van chef van de CID-sectie van het LRT was hij immers een 
sleutelfiguur bij de analyse van het onderliggende CID-materiaal. Uit de woor-
den van Van Slobbe kan in ieder geval worden opgemaakt dat de analyse van dit 
proces-verbaal geen hoge prioriteit had in het kader van het 060-onderzoek 590 : 

"Eerlijk gezegd had het niet onze hoogste prioriteit om het proces-
verbaal heel goed na te lopen. De tijd ontbrak en we hadden het gevoel 
te worden tegengewerkt door Snijders. Ik had ook niet de overtuiging 
dat het verhaal van de parallellen klopte. Het probleem met het paral-
lel-pv was dat het een juridisch misbaksel was, een parallel- verhaa/. 
Geen feiten, wel conclusies." 

Het wederzijdse onbegrip over het toegankelijk maken van CID-informatie leidde 
tot een impasse. Het rapport, zoals opgemaakt door twee rijksrechercheurs op 
24 maart 1999, eindigde dan ook met het advies om het team van de rijksre-
cherche terug te trekken in afwachting van de beslissingen die genomen moes- 

589  Interview E. Noordhoek d.d. 31 januari 2001. 
590  Telefonisch interview J. van Slobbe d.d. 4 mei 2001. 
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ten worden over de verstrekking van de CID-informatie. Dit advies werd opge-
volgd en de onderzoeksactiviteiten werden gestaakt. 

13.6 	Problemen met toegang tot RCID-Kennemerland. 

De in de vorige paragraaf beschreven problemen inzalce de toegang tot relevant 
geachte CID-informatie in het kader van de onderbouwing van het parallel-
proces-verbaal stonden niet op zichzelf. Immers, in hoofdstuk 9 is in het kader 
van de bespreking van de discussies die ontstonden omtrent het gebruik van de 
verklasingen van de bedreigde getuige NN1 vastgesteld dat door het Haarlemse 
parket het gebruik van deze verklaringen gekoppeld werd aan de verstrekking 
van de door het LRT zo vurig gewenste CID-informatie door de registerbeheerder 
van het korps Kennemerland. 

In hoofdstuk 12 is vervolgens geconstateerd dat het college van procu-
reurs-generaal niet expliciet van een directe relatie tussen de NN-verklaringen 
en het verstrekken van CID-informatie uitging. Het college besliste uitsluitend 
dat de 00-informatie over/van de groei-informant bij het 060-onderzoek diende 
te worden betrokken. 591  

Snijders interpreteerde dit besluit niettemin als een impliciete opdracht 
aan Noordhoek c.s. om de verklaringen uit het NN-GVO te gebruiken. In een 
schrijven aan zijn hoofdofficier stelde hij dat de CID-Kennemerland niet van zins 
was de 00-info prijs te geven. 592  

Was het volgens Snijders onontbeerlijk om gebruik te maken van de be-
dreigde getuigenverklaring teneinde de mogelijke dubbelrol van de informant 
aan te tonen, het LRT-team dacht hier anders over. Het team was van mening 
dat het op basis van de beschikbare gegevens (exclusief de bedreigde getuigen-
verklaring) wel gerechtvaardigd was om te concluderen dat deze informant van 
de RCID Kennemerland een dubbelrol had gespeeld. 

13.6.1 Een ambtelgke aanwijzing en de weigering van Visser 

Het verschil van inzicht over de toegang tot de informatie die zich bij de RCID 
van de regio Kennemerland beyond, bleef dus ook na de collegevergadering van 
6 oktober 1998 voortduren. De slepende liwestie werd door een brief van de 
Commissie-Kalsbeek d.d. 24 februari 1999 nog urgenter. In deze brief verzocht 
de commissie aan de minister om geInformeerd te worden over de uitkomsten 
van de post-Fort-onderzoeken. Op 13 april 1999 zond de minister aan de com-
missie het bericht dat het onderzoek gestaag vorderde. In de laatste zin van de 
brief verheelde hij evenwel niet dat er problemen waren: "daar waar spanningen 
optreden nemen de betrokken hoofdofficieren en korpschefs - en waar nodig het 
college - bun verantwoordelijkheid en treden met de betrokkenen in overleg om 

29 ' Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 6 oktober 1998 (A4). 
292  Ambtsbericht van J. Snijders d.d. 21 december 1998 aan H. van Brummen (D21). 
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de voortgang van het onderzoek te bevorderen". 593  Met deze laatste zinsnede 
werd ongetwijfeld gedoeld op het conflict tussen het LRT/Landelijk Parket en 
"Haarlem" over het verkrijgen van de CID-informatie. 

Op 24 maart 1999 vond overleg plaats tussen Van Daalen en de betrokken 
hoofdofficieren en officieren van justitie van de parketten Haarlem en het lande-
lijk parket, waarin mede met het oog op de vraag van de Commissie-Kalsbeek de 
voortgang van enkele lopende onderzoeken (060, 062 en 063) werd besproken. 
In dit overleg onderschreven alle betrokkenen (nogmaals) dat de onderste steen 
boven diende te komen. Maar de aanwezige representanten van het Haarlemse 
parket (Van Brummen, Snijders en Van Straelen) lieten onmiddellijk daarop 
weten dat zij met betrekking tot de gevraagde CID-informatie negatief zouden 
adviseren aan de beheerder van het CID-register Kennemerland, korpschef Vis-
ser. 594  

Om de patstelling te doorbreken stelde Van Brummen het volgende voor: 
het college van procureurs-generaal zou enerzijds aan Holthuis de aanwijzing 
moeten geven om een formeel verzoek om CID-informatie in te dienen bij Visser 
en anderzijds aan Van Brummen de aanwijzing moeten geven om een positief 
advies met betrekking tot dat verzoek te verstrekken. De verantwoordelijkheid 
werd op deze manier bij het college gelegd. Visser zou het verzoek om CID-
informatie vervolgens marginaal toetsen. 

Het voorstel van Van Brummen werd door de overige aanwezigen aanvaard, 
maar daarmee was de discussie nog niet beslecht. Blijkens het verslag van de 
vergadering van 24 maart 1999 ontstond een Babylonische spraakverwarring 
tussen Noordhoek en Snijders over de vraag welke informatie nu precies bij 
Visser moest worden opgevraagd. Uiteindelijk werd afgesproken dat Noordhoek 
zou starten met een vraagstelling, gebaseerd op het parallel-proces-verbaal, 
beperkt tot verdachte J. Op basis van de verkregen antwoorden kon om vervol-
ginformatie worden gevraagd, en zo verder. 595  

Conform het voorstel van Van Brummen liet Ficq op 6 april 1999 een for-
mele aanwijzing uitgaan naar de twee hoofdofficieren in kwestie. Holthuis werd 
gesommeerd om een verzoek tot afgifte van de bedoelde CID-informatie te rich-
ten aan Visser; Van Brummen moest bevorderen dat Visser aan dit verzoek 
voldeed. 596  

Ficq schaarde zich achter het standpunt van het LRT dat er voldoende 
grond was om de benodigde CID-informatie vrij te geven. Hij beschouwde het, 

593  Brief van de minister van justitie d.d. 13 april 1999 aan de voorzitter van de Tijdelij-
ke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (D25). 

594  Vastgesteld beknopt verslag van het overleg d.d. 24 maart 1999 inzake enkele lo-
pende onderzoeken (A 4). 

595  Vastgesteld beknopt verslag van het overleg d.d. 24 maart 1999 inzake enkele lo-
pende onderzoeken (A 4). Dit verslag geeft overigens ook in een ander opzicht een 
aardig inkijkje in de onderlinge verhoudingen. Zo vroeg (sic) en kreeg Van Daalen de 
toezegging van Snijders om de meerdere informatie waarover hij zei te beschikken 
door te spelen aan het LRT. Naar aanleiding van deze vraag werd volgens de notulen 
bevestigd dat Snijders in elk geval wezenlijke informatie zou doorspelen. 

596  Brief van C. Ficq aan H. Holthuis en H. van Brummen d.d. 6 april 1999 (D25). 
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zoals hij in het interview aangaf, "als een teken van zwakte dat zowel Van 
Brummen als Holthuis het op een aanwijzing van het college hadden laten aan-
komen". Zijns inziens was de situatie klip en klaar 597 : 

"Hier is een juridisch technische discussie van gemaakt tussen Haar-
lem en het LBOM, maar er lagen hele andere dingen aan de controver-
se ten grondslag. lk ben voorzitter geweest van de begeleidingscom-
missie van de CID'en in Nederland en als zodanig ken ik het métier 
goed. Haarlem heeft zich op een formeel standpunt gebaseerd dat geen 
stand kan houden. Een informant die de boel belazert, zoals in dit ge-
val dubbelspel speelt, levert in civielrechtelijke zin een wanprestatie. 
De oudste wanprestatie ontbindt; hij heeft vervolgens geen enkel recht 
meer op bescherming. De argumenten van Haarlem om die CID-
informatie niet te verstrekken waren dan ook gezocht." 

Overeenkomstig de aanwijzing zond Holthuis in april 1999 een verzoek aan 
korpschef Visser. Laatstgenoemde reageerde bijna een maand later. 598  Hij begon 
zijn antwoord met de mededeling dat ook hij vond dat het van het grootste be-
lang was dat het onderzoek 060 met voortvarendheid werd aangepakt. Voorts 
stelde hij "vanzelfsprekend bereid (te zijn) om medewerking te v •rlenen aan het 
onderzoek". Op het verzoek van Holthuis antwoordde hij echter minder positief. 
In de eerste plaats weigerde hij de identiteit te onthullen van de informant met 
de codenaam Q. Het was een kwestie van niet willen en niet kunnen. Visser 
deelde mede dat hij op het standpunt stond dat door de RCID-Kennemerland 
geen mededelingen werden gedaan over de identiteit van informanten. Hij voeg-
de bier aan toe dat hij ook niet de beschikking had over het informantendossier 
dat op de informant Q betrekking had. Hij concludeerde "derhalve niet in staat 
(te zijn) de door U gestelde vraag bevestigend te beantwoorden". 

Vervolgens stelde Visser evenmin in staat en bereid te zijn om verdere in-
formatie over Q te verstrekken. Onder verwijzing naar de eerdere conclusies van 
het Fort-onderzoek wees Visser erop dat er binnen de RCID geen informanten-
dossier over Q aanwezig was, noch een administratie van betalingen door de 
RCID aan deze informant. 599  Wel waren er in het RCID-register gegevens opge-
nomen die door Q aan de CD waren verstrekt. Maar Visser stelde dat het ver-
strekken van deze inlichtingen alleen zou kunnen plaatsvinden als het LRT zijn 
vragen en bedoelingen exacter en specifieker zou formuleren. Hieraan voegde De 
Visser toe dat de gevraagde inlichtingen eigenlijk at bij het LRT bekend (zouden 
moeten) zijn. 500  

Naderhand zou blijken dat de opmerkingen van Visser bout sneden. Uit 
een door Don gemaakte vergelijking bleek dat in het CID-bestand Kennemerland 

597  Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 

598  Brief van B. Visser d.d. 4 mei 1999 aan H. Holthuis. 
599  Rapport Fort-team, hoofdstuk 3, paragraaf 3.4. 
600  Brief van B. Visser d.d. 4 mei 1999 aan H. Holthuis. 
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dezelfde informatie aanwezig was als bij het LRT. 601  Van een meer gerichte 
vraagstelling vanuit het LRT is het nooit meer gekomen. De suggestie van Visser 
om eens te kijken in de "besmette" IRT-ordners zou uiteindelijk worden opge-
volgd, maar weinig opleveren. De feitelijke beheerder van dit bestand, verschafte 
na de instelling van het coordinatieonderzoek in juni 1999 (zie hoofdstuk 15) 
duidelijkheid over de vraag of in de genoemde ordners relevante gegevens aan-
wezig waren. Pas in de loop van 2000 zou aan het LRT een kopie worden ver-
strekt van de ruim dertig IRT-ordners en volgens Don, die de ordners reeds 
daarvoor had doorgenomen in relatie tot de parallel-importen, bevatten deze 
nauwelijks bruikbare informatie over Q . 602 

Voor wat betreft de onthulling van de identiteit van Q bestaat tot op de dag 
van vandaag een patstelling. Naar het oordeel van de huidige CID-officier van 
justitie van het 060-onderzoek Don is het maar zeer de vraag of de identiteit 
onthuld mag worden. Immers, de overheid heeft strikte geheimhouding beloofd. 
De vraag is of hiervan kan worden afgeweken, ook als zou kunnen worden be-
wezen dat de informant zich niet aan de afspraken heeft gehouden en dubbel-
spel heeft gespeeld. Maar om dat laatste aan te kunnen tonen, moet eerst de 
identiteit van de informant bekend zijn. 

Een aantal respondenten gaf tijdens het interview te kennen dat de discus-
sie over de verstrekking van CID-informatie - in het bijzonder in relatie tot het 
gebruik van de NN-verklaringen - in hun ogen te ver was doorgeschoten. Zo 
typeerde Holthuis de gang van zaken als "een schimmige toestand met een erg 
hoog Kafka-gehalte". 603  

13.7 	Conclusie 

De beschrijving in dit hoofdstuk van het verloop van het 061-onderzoek maakt 
duidelijk dat het onderzoek vanaf eind 1998 niet alleen in een stroomversnelling 
geraakte, maar ook steeds verder af kwam te staan van de wegen die in Haarlem 
en Amsterdam werden bewandeld. Het dunne draadje dat nog met Haarlem 
bestond in de vorm van de nadere analyse van het parallel-proces-verbaal werd 
definitief doorgeknipt toen bleek dat de verkrijging van de onderliggende CID-
informatie voor de CID-sectie van het LRT minder vlot verliep dan was gehoopt. 
Hoewel, zoals te doen gebruikelijk, de diverse betrokkenen met de beschuldi-
gende vinger naar de wederpartij wijzen om het uitblijven van concrete resulta-
ten in dezen te verklaren, is een ding zonneklaar: zodra de informatie over mo-
gelijke actuele strafbare feiten van J. bij het LRT binnenkwam, had het uitre-
chercheren van de informatie de hoogste prioriteit. De externe impulsen die op 
het onderzoek waren losgelaten, vielen vanaf dat moment definitief in onvrucht-
bare bodem. Het opsporingsonderzoek richtte zich primair op een (Haags) rela-
tienetwerk van J. dat geen raakvlakken vertoonde met de hoofdrolspelers uit de 
IRT-affaire. In zekere zin vond een transformatie van het onderzoek plaats naar 

601 Mondelinge mededeling Don d.d. 30 januari 2001 aan een van de rapporteurs. De 
informatie beyond zich in het Fort-archief dat bij het LRT was opgeslagen. 

602 Mondelinge mededeling Don d.d. 30 januari 2001 aan een van de rapporteurs. 
603 Interview H. Holthuis d.d. 17 januari 2001. 
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een "gewone" verdovende middelenzaak, waarin voor hypothesen omtrent "platte 
douaniers", parallel-importen en dergelijke geen plaats meer was. Het enige 
cocainetransport waarop de politic concreet zicht kreeg, de 1200 kilo-zaak, deed 
zelfs geen enkele Nederlandse haven aan. 

Niettegenstaande deze tactische omschakeling bleef het strategische doel 
van het onderzoek overeind, namelijk inzicht verwerven in de werkelijke gang 
van zaken in het IRT-tijdperk. De verwachting bestond onverkort dat J., indien 
hij strafrechtelijk werd vervolgd en veroordeeld voor actuele strafbare feiten, 
bereid zou zijn om te verklaren over de gebeurtenissen aan het eind van de ja-
ren tachtig en het begin van de jaren negentig. Dit was dan ook de reden waar-
om vanuit het landelijk parket en het LAT nog steeds werd aangedrongen op de 
verstrekking van CID-informatie door het regiokorps Kennemerland. De discus-
sie dienaangaande bleef cirkelen rondom de vraag onder welke condities de 
bewuste informatie Icon worden verstrekt. In zekere zin was sprake van een 
"catch-22": het LRT wilde een bevestiging van het vermoeden dat de informant 
met de codenaam Q dezelfde persoon was als J. en vervolgens de informatie 
hebben die Q aan de RCID Kennemerland had verstrekt; om de door de overheid 
toegezegde geheimhouding te doorbreken moest echter eerst worden aangetoond 
dat Q zich niet aan de afspraken had gehouden en dubbelspel had gespeeld; 
maar om dat aan te kunnen tonen, moest eerst bevestigd worden dat J. dezelfde 
persoon als Q was. Zie daar de "catch". 

Noch het besluit van het college van procureurs-generaal van 6 oktober 
1998 dat de 00-informatie van/over J. aan het LRT moest worden overgedragen, 
noch de latere aanwijzing van Ficq aan Van Brummen en Holthuis met dezelfde 
strekking kon deze impasse doorbreken. Evenmin leidde de meer directe be-
trokkenheid van het college van procureurs-generaal bij het verloop van het 
onderzoek in de persoon van Van Daalen tot een betere coordinatie en de af-
stemming van de activiteiten van de diverse partijen. De "slag om de informatie" 
duurde onverminderd voort. 

Wat sturing en toezicht betreft is het verder opmerkelijk dat het college van 
procureurs-generaal klaarblijkelijk voetstoots akkoord ging met de transforma-
tie van het 061-onderzoek. Immers, tijdens de presentaties in oktober 1998 
stonden - ook in de beschouwing van Noordhoek - de parallel-importen aan het 
begin van de jaren negentig centraal. Een scenario waarin J. in beeld kwam als 
een sleutelfiguur in een Haags crimineel netwerk, dat niets van doen had met 
de gebeurtenissen in de IRT-affaire, was allesbehalve voorzien. Een dergelijk 
scenario kon overigens ook moeilijk worden voorzien. De taps en tips die de 
aanknopingspunten vormden voor de bewijsvoering in het 061-onderzoek on-
derstrepen het feit dat er in strafrechtelijke onderzoeken vaak veeleer sprake is 
van "gestuurd worden" door toevallige omstandigheden dan van "gericht sturen" 
door leidinggevenden. Strafrechtelijke onderzoeken kennen een eigen dynamiek 
en worden als gevolg van het feit dat de inspanningen uiteindelijk juridisch 
vertaald moeten worden in een tenlastelegging - toegespitst op bewijsbaar ge-
achte feiten - gekenmerkt door een reductie van de werkelijkheid. Het streven 
naar waarheidsvinding - het naar boven brengen van de "onderste steen" in de 
IRT-affaire - verdraagt zich slecht met deze intrinsieke beperking van straf-
rechtelijk onderzoek. 
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14 Het 063-onderzoek 

14.1 	Inleiding 

Zoals beschreven is in hoofdstuk 12, ging het college van procureurs-generaal 
op 6 oktober 1998 akkoord met het voorstel nader strafrechtelijk onderzoek in 
te stellen naar de (voormalige) informant P. Dit onderzoek had de codering 063 
meegekregen en werd ook door het LRT uitgevoerd. 

In de overlegvergadering met de minister en de secretaris-generaal van 22 
oktober 1998 lichtte Ficq toe dat, anders dan in de presentatie van 6 oktober 
1998 was aangegeven, het de bedoeling was om de zaak tegen P. eerder in de 
operationele fase te brengen dan de zaak tegen J. Dit om operationele en be-
wijstechnische redenen, maar ook omdat in die zaak de publieke sympathie de 
publicitaire discussie over het gebruik van voormalig IRT-materiaal positief zou 
kunnen beinvloeden. 604  

Ms zaaksofficier was Van der Burg van het landelijk parket aangewezen. 
Naar het oordeel van het college maakte hij te weinig haast met de aanvang van 
het onderzoek. In de notulen van de vergadering van het college van procureurs-
generaal van 23 december 1998 wordt Van der Burg althans tot spoed gemaand 
bij de aanpak van onderzoek 063. 605  

Van der Burg zelf weerspreekt dat terughoudendheid hem bij de aanvang 
van het onderzoek parten speelde. In zijn optiek had de wat lange aanloop met 
de complexiteit van de zaak en de omvang van het dossier te maken 606 : 

"In oktober 1998 is er een presentatie geweest bij het college. Toen zijn 
kennelijk afspraken gemaakt. Ik was daar niet bij aanwezig. Ik ben 
toen, of direct daarna, kennelijk aangewezen als zaaksofficier. Het ging 
om een veronderstelde zaak, maar toch was ik al zaaksofficier. Ik heb 
toen niet afgewacht welk materiaal ter beschikking kon worden ge-
steld, maar heb gekeken wat er aan onderzoeksmateriaal lag. Er lag 
veel materiaal, rijp en groen door elkaar. Mijn opvatting was dat ik 
voldoende ruimte moest krijgen om te bepalen of er sprake was van 
een zaak. Ik heb die ruimte dan ook genomen." 

In dit hoofdstuk zal worden toegelicht waartoe de inspanningen van Van der 
Burg c.s. hebben geleid. Eerst zal het plan van aanpak en het daaropvolgende 
advies van Van der Burg worden besproken. Vervolgens passeren de beraadsla- 

604 Uit: Overzicht post-Fort-onderzoek opgesteld op basis van de schriftelijke gegevens 
aanwezig bij het college (B2). 

605 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 23-12-1998 (B1). 

606 Interview G. van de Burg d.d. 5 februari 2001. 
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ging en de besluitvorming in het college - en de reacties van Van der Burg en 
Snijders daarop - de revue. Tot slot wordt stilgestaan bij de opening van het 
gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak. 

14.2 	Het plan van aanpak en advies 

Onder druk van het college van procureurs-generaal stelde Van der Burg op 13 
januari 1999 een plan van aanpak ter beschikking van de hoofdofficier van het 
landelijk parket. 607  Van der Burg stelde daarin een gefaseerde aanpak voor. Het 
stuk had uitsluitend betreklcing op de eerste lase, waarvan de looptijd werd 
ingeschat op maximaal twee maanden. Deze periode achtte Van der Burg flood-
zakelijk om de strafvorderlijke haalbaarheid van de vervolging van een aantal 
als verdachten aangemerkte personen - onder wie P. - te beoordelen. 

Ease 1 richtte zich met andere woorden op het in kaart brengen van de 
risicofactoren. Van der Burg wees in dit verband op drie cruciale elementen: 
1. De verklaringen van Van T., afgelegd in 1998. Deze vormden de start van 

het onderzoek en waren zeer belastend voor de verdachten. Nader onder-
zoek naar risicofactoren in de sfeer van de ontvankelijkheid van het open-
baar ministerie en/of de rechtmatigheid van bewijs werd van groot belang 
geacht. Daarbij moest gedacht worden aan onderzoek naar de eventuele 
aanwezigheid en aard en inhoud van afspraken met Van T., de aanleiding 
tot het afleggen van de verklaringen, eventuele eerdere soortgelijke verkla-
ringen en de veiligheidsrisico's voor Van T. 

2. De "status" van de verdachten ten tijde van het plegen van de strafbare 
feiten in 1993. Ben eerste bestudering van een gedeelte van het dossier liet 
volgens Van der Burg een groot aantal vragen open. Ben nader onderzoek 
naar de positie van de verdachten achtte hij van groot belang, aangezien 
duidelijkheid geschapen moest worden in hoeverre zij bij de uitvoering van 
de strafbare feiten "onder regie" van de politie en/of het openbaar ministerie 
opereerden, dart wel dat er toezeggingen waxen gedaan omtrent niet-
vervolging. 

3. De overeenkomst die in 1994 was gesloten door de Staat met P. Vast moest 
komen te staan dat een vorm van "strafrechtelijke immuniteit" terzake van 
de door de informant eventueel gepleegde strafbare feiten geen deel uit-
maakte van die overeenkomst. 

Op 26 januari 1999 liet Van Daalen telefonisch weten akkoord te zijn met de 
voorgestelde fasering in het plan van aartpak. Bovendien maande hij Van der 
Burg nogmaals aan tot een voortvarende aanpak. Van der Burg van zijn kant 
gal tijdens dit telefoongesprek aan reeds bezig te zijn met het derde onderdeel. 
Conform het voorstel in het plan van aanpak zou Snijders het eerste onderdeel 
voor zijn rekening nemen in de vorm van het concipieren van een zogenaamd 
"startverbaal". Over het tweede onderdeel maakte Van der Burg zich de meeste 
zorgen. Hij deed de toezegging de door hem gesignaleerde problemen systema-
tisch op een rij te zetten. 

607  Plan van aanpak 063, G. van de Burg d.d. 13 januari 1999 (D18). 
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Op 17 februari 1999 kreeg het 063-traject een vervolg in de vorm van een 
advies van Van der Burg aan het college van procureurs-generaa1. 608  Dit advies 
had in het bijzonder betrekking op het tweede, als meest problematische geken-
schetste, onderdeel. Van der Burg kwam tot de slotsom dat de overheid er het 
beste aan zou doen om af te zien van vervolging van de verdachten. De toenma-
lige CID-officier Van der Veen bleek namelijk in tenminste vier van de zes XTC-
transporten toestemming voor gecontroleerde doorlevering te hebben gegeven. 
Politie en justitie wisten daarenboven, dan wel hadden kunnen weten, dat P. 
deel uitmaakte van de criminele organisatie. Men wist ook van de betrokkenheid 
van andere verdachten, maar had destijds bewust nagelaten hen te vervolgen. 
Daarmee was volgens Van der Burg het recht op vervolging verspeeld. De kans 
op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie achtte hij groot. 
Van der Burg's negatieve advies was echter niet absoluut, integendeel. In een 
begeleidend schrijven beklemtoonde hij dat het advies uitsluitend betrekking 
had op de verdachten die Van T. in zijn verklaringen had genoemd. Anders ge-
zegd, Van der Burg verzette zich tegen het vooruitzicht van een te beperkt opge-
zet 063-onderzoek. Verbreding van de kring van verdachten tot de bij het XTC-
traject betrokken overheidsfunctionarissen - beredeneerd vanuit het standpunt 
dat een of meer van hen in de uitoefening van hun functie strafrechtelijke gren-
zen zou(den) hebben overschreden - kon tot gevolg hebben dat er nog wel dege-
lijk een recht tot vervolging bestond, maar dan oOk jegens deze functiona-
ris(sen). 

Tijdens het interview lichtte Van der Burg dit standpunt als volgt toe 609 : 

"Uiteindelijk geef ik in mijn stuk (het advies van 17 februari 1999, 
rapporteurs) aan dat ik morele problemen had met het vooruitzicht om 
een "smal" 063-onderzoek te starten, slechts gericht op de toenmalige 
verdachten. De overheid wist van vier van de zes transporten en had 
die laten doorgaan. Er hebben toen, blijkens de door mij geraadpleeg-
de stukken, geen vervolgacties in hun richting plaatsgevonden, on-
danks de bewijsbare betrokkenheid van een aantal personen. En ik 
vond het onjuist dat na zes jaar dit opeens weer zou worden opgepakt, 
zonder de verwijtbare rol van de overheid daarin te betrekken. Daarom 
heb ik tijdens de collegevergadering van 2 maart 1999 aangedrongen 
op een "breed" onderzoek, derhalve ook gericht op verwijtbare betrok-
kenheid van overheidsfunctionarissen." 

In het verlengde van zijn advies vroeg Van der Burg de aandacht van het college 
voor de benarde positie van Van T. in een streng Engels gevangenisregime. Gelet 
op zijn voorlopige bevindingen achtte hij het (mede) de verantwoordelijkheid van 
het openbaar ministerie verdere inspanningen te (doen) verrichten om de deten-
tie van Van T. draaglijker te maken. 

608 Advies onderzoek 063 van G. van de Burg d.d. 17 februari 1999 aan het college van 
procureurs-generaal (B1). 

609 Interview G. van de Burg d.d. 5 februari 2001. 
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Tot slot leek het Van der Burg aanbevelingswaardig om te bestuderen of de 
door Van T. afgelegde verklaringen mogelijkheden boden voor de Staat der Ne-
derlanden om in de richting van P. civielrechtelijke stappen te ondernemen in 
relatie tot de in 1994 met hem overeengekomen afkoopsom. 

14.3 	Beraadslaging en besluitvorming 

Op 2 maart 1999 werd het plan van aanpak 063 en het daaraan gekoppelde 
advies van Van der Burg geagendeerd in de vergadering van het college van 
procureurs-generaa1. 610  Van der Burg hield de aanwezigen tijdens zijn inleiding 
nogmaals voor dat zijns inziens de kans op niet-ontvankelijkheid geringer werd 
indien, naast de in het plan van aanpak genoemde verdachten, ook functiona-
rissen van de overheid (politie / openbaar ministerie) in het onderzoek zouden 
worden betrokken. Aangezien de "knip" tussen overheidsfunctionarissen die veel 
en zij die minder wisten, niet duidelijk was aan te brengen, pleitte hij voor een 
grotere aanpak in een bredere context. Wel zou hij in dat geval een expliciete 
opdracht van het college willen ontvangen. 611  

Een procureur-generaal benadrukte dat bij het beantwoorden van de vraag 
of er nieuw onderzoek moest komen, de vraag naar de grond daarvan cruciaal 
was. Duidelijk moest zijn waarom er een nieuw onderzoek moest komen als alle 
feiten at eerder bekend waren en er destijds niet toe was besloten. Hij wees er 
op dat in het verleden het handelen van de betrokken officieren van justitie 
reeds was getoetst. Een van de onderdelen van het referentiekader was de vraag 
of er sprake was van eventueel door hen begane strafbare feiten. Die vraag was, 
zoals reeds is vermeld in hoofdstuk 2, negatief beantwoord door de "Equipe 
Ficq", welk oordeel door de minister van Justitie was overgenomen. In de optiek 
van de procureur-generaal in kwestie diende, gegeven het oordeel van de En-
quetecommissie Opsporingsmethoden, de verklaringen die de minister van Jus-
titie had afgelegd in de Tweede Kamer en het feit dat er zijns inziens geen spra-
ke was van nieuwe feiten, het bock gesloten te worden. 612  

Deze opstelling stuitte her en der op onbegrip. In de optiek van een aantal 
direct betrokkenen stond het onderzoek uit 1996 van de "Equipe Ficq" een on-
bevangen oordeel over een eventueel vervolgonderzoek in de weg. Snijders ver-
woordde dit als volgt613 : 
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"Van der Burg is uiteindelijk vastgelopen bij het college, in het bijzon- 
der op de persoon van Ficq. Ficq vond dat er geen sprake was van 
nieuwe feiten of omstandigheden. Maar Ficq kon dat helemaal niet be- 

610 Het onderwerp was eerder geagendeerd voor de vergadering van 24 februari 1999, 
mass toen aangehouden omdat het college van procureurs-generaal niet voltallig 

was. 
611 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 2 maart 1999 (B1). 
612 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 2 maart 1999 (B1). 
613  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 



oordelen. Het onderzoek dat was gedaan in het kader van de "Equipe 
Ficq" berustte uitsluitend op open bronnen. Ficq had het "besmette" 
IRT-dossier bijvoorbeeld nooit gezien. Daarnaast boden de vijf verkla-
ringen van Van T. wel degelijk tal van nieuwe aanknopingspunten en 
inzichten. Ficq wilde daar niet aan, hij was natuurlijk ook met handen 
en voeten gebonden aan het onderzoek dat hij zelf had gedaan. De 
ruimte die Gerrit van der Burg claimde om in een strafrechtelijk on-
derzoek eventueel ook naar officieren van justitie te kunnen recher-
cheren, kreeg hij niet." 

Ficq zelf had uiteraard een andere kijk op de kwestie 614 : 

"De mening dat ons onderzoek (van de "Equipe Ficq", rapporteurs) 
mogelijk strafrechtelijk onderzoek in de weg heeft gestaan, deel ik niet. 
Ons baserend op drie bronnen hebben we ons de vraag gesteld wat re-
delijkerwijs van de betrokken officier van justitie verwacht mocht wor-
den, gegeven de kennis die we toen bezaten. Dat deden we op basis 
van onderzoek van de Enquetecommissie Opsporingsmethoden, het 
Fort-onderzoek en een kort aanvullend eigen onderzoek. Het laatste 
hield een aantal indringende gesprekken met een aantal hoofdrolspe-
lers in, ten aanzien van wier handelen vooraf een aantal onderzoeks-
vragen was geformuleerd op basis van de hiervoor bedoelde onderzoe-
ken. De gesprekken die ik in het kader van het onderzoek van de 
"Equipe Ficq" heb gevoerd, hebben mij duidelijk gemaakt wat voor 
diepe wonden er waren geslagen. Een belangrijke taak van de "Equipe 
Ficq" was om het grote litteken dat er was binnen het openbaar mi-
nisterie netjes al te hechten. Let wel, dat is niet hetzelfde als het af-
dekken van strafbare feiten. Als daar concrete aanwijzingen voor wa-
ren geweest dan was nader strafrechtelijk onderzoek, ook naar de ac-
tiviteiten van individuele officieren van justitie, zeker op zijn plaats 
geweest. Maar ook bijvoorbeeld in het 063-verhaal ontbrak een con-
crete verdenking om het onderzoek door te trekken naar een officier 
van justitie. De gesprekken die ik heb gevoerd in het kader van het 
onderzoek van de "Equipe Ficq", hebben me duidelijk gemaakt hoe 
vergiftigend dit voor een organisatie kan werken." 

Hoewel hij in 1999 geen deel meer uitmaakte van het college van procureurs-
generaal, had Docters van Leeuwen wel de totstandkoming van het rapport van 
de "Equipe Ficq" in 1996 van nabij meegemaakt. Tijdens het met hem gehouden 
interview gal hij aan dat hij de zienswijze van Ficq op dit punt deelde 616 : 

"Ficq heeft met de kennis die hij toen bezat een gedegen onderzoek 
uitgevoerd en je zou nu kunnen zeggen, maar dat is dan achteraf met 
het inzicht van nu, dat hij wellicht op een aantal punten te voorzichtig 

614 Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 
615  Interview A. Docters van Leeuwen d.d. 17 januari 2001. 
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is geweest. En ik weet dat bij een aantal mensen, onder wie bij Peter 
Snijders, want die heeft het een aantal keren met mij over dat onder-
werp gehad, dat bij die mensen het idee leefde dat het college ook niet 
door wilde pakken, dat het eigen leden "buiten schot" zou willen laten. 
Maar dat idee heeft nooit geleefd, niet bij mij, noch bij Gonsalves, 
noch bij Rene Ficq. Als er aanleiding toe was geweest, was een straf-
rechtelijke vervolging op zich denkbaar geweest, maar dan moest er 
wel een gegronde verdenking liggen en die was er op dat moment niet. 
Behalve met Snijders heb ik over dit onderwerp ook indringend ge-
sproken met Maarten van Traa, een maand voor z'n overlijden. Van 
Traa was op dit punt ook behoorlijk in zijn wiek geschoten. Hij vond 
dat bepaalde officieren van justitie met fluwelen handschoenen wer-
den aangepakt. Ik heb daar stelling tegen genomen en gezegd dat ik 
individuen niet laat boeten voor organisatorische gebreken. Ik moest 
er ook rekening mee houden dat bij een aantal mensen zeer sterk het 
idee leefde van: "houdt het nou nooit op?". 
Bij het college was zeer sterk het idee aanwezig van: "we gaan geen 
mensen naar de slachtbank leiden". Je moet wat dat betreft ook voor 
je mensen kunnen en willen gaan staan. Die overtuiging leefde bij mij 
en overigens ook bij Winnie Sorgdrager. Ze heeft dat standpunt ook 
voluit in de Kamer verdedigd." 

In de vergadering van het college van procureurs-generaal op 2 maart 1999 
kregen Holthuis en Van der Burg uiteindelijk de opdracht mee om aan Snijders 
voor te leggen of hij de analyse van Van der Burg deelde met betrekking tot het 
feitencomplex inzake verder onderzoek in de XTC-trajecten en om het college 
over de uitkomst daarvan te berichten. 616  Op een andere plaats in de notulen 
van deze vergadering wordt deze opdracht overigens nader gespecificeerd. Van 
der Burg moest bij Snijders nagaan of deze zijn analyse deelde dat er geen spra-
ke was van "nieuwe feiten" in de vorm van andere, tot dan toe onbekende trans-
porten, van indicaties van parallel-transporten of van aanwijzingen dat P. cri-
minele activiteiten had ontplooid waarvan de destijds betrokken officieren van 
justitie geen weet hadden en die zij dus ook niet voor hun rekening hadden 
genomen. 617  

Inzake de (veronderstelde) bedreigingen van P. in de richting van Van T. 
was het college van mening dat het departement stappen diende te ondernemen 
om de Engelse autoriteiten te bewegen Van T. zijn straf in Nederland te laten 
uitzitten. Het openbaar ministerie zag het bovendien als zijn juridische plicht 
om P. terzake van de bedreigingen te vervolgen. Zoals Ficq het verwoordde 618 : 

616 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 2 maart 1999 (31) 

617  Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 

d.d. 2 maart 1999(31) 
618 Interview C. Ficq d.d. 29 januari 2001. 

324 



"Het beeld dat Van T. doelbewust zijn hoofd door de strop had gesto-
ken, moest behoorlijk worden bijgesteld. Later kregen we informatie 
dat er sprake zou zijn geweest van dwang. Neem daarbij nog eens de 
figuur van P., die de kluit natuurlijk behoorlijk had belazerd. Wat het 
college betreft mocht elke strohalm, om hem alsnog strafrechtelijk te 
vervolgen, worden aangegrepen mits er natuurlijk concrete aanwijzin-
gen waren." 

14.4 	Het vervolg van het 063 -onderzoek 

Naar aanleiding van de besluitvorming in het college van procureurs-generaal 
op 2 maart 1999 hielden Van der Burg en Snijders op 18 maart 1999 spoedbe-
raad. Snijders uitte tijdens deze bespreking zijn ongenoegen over de tot dan toe 
door Van der Burg gevolgde werkwijze en over de in de collegevergadering van 2 
maart 1999 getrokken conclusie dat er geen sprake zou zijn van nieuwe feiten. 

De wrevel van Snijders over de werkwijze van Van der Burg schuilde in het 
volgende619 : 

"De afspraak was dat Gerrit van der Burg een tactisch dossier zou op-
bouwen. Analoog aan de voorgestelde, maar nooit ten uitvoer ge-
brachte werkwijze voor Amsterdam, die naar de moord op Van der 
Heiden en de XTC dumpingen zouden kijken, zou het dossier worden 
opgebouwd uit het materiaal dat op dat moment beschikbaar was en 
zou na deze eerste inventarisatie bezien worden wat Van der Burg nog 
nodig had uit het "besmette" IRT-dossier. Via mij zou hij ontbrekende 
informatie dan kunnen opvragen. Van der Burg heeft zich niet geheel 
aan die afspraken gehouden. Hij heeft bijvoorbeeld ook een blik ge-
worpen op het Fort-dossier. Daarover ontstond een pittige woorden-
wisseling, maar de relatie met Van der Burg bleef werkbaar." 

Van der Burg had volgens Snijders dus getornd aan het uitgangspunt van een 
"onbesmette" start van het onderzoek, dat wil zeggen dat in eerste instantie 
alleen gebruik zou worden gemaakt van nieuw verkregen informatie, in het bij-
zonder de verklaringen van Van T. De consequentie van het feit dat hij delen 
van het Fort-archief had geraadpleegd, bracht volgens Snijders met zich dat 
deze stukken in het strafdossier moesten worden gevoegd. Indien het laatste 
niet wenselijk werd geacht, was in de ogen van Snijders de meest verregaande 
optie om Van der Burg door een andere zaaksofficier te vervangen. 620  

In een uitvoerig ambtsbericht van 5 april 1999 van Snijders aan Van 
Brummen werd verreweg de meest aandacht besteed aan de onderbouwing van 
de stelling dat er wel degelijk sprake was van nieuwe feiten en dat derhalve 
aanvullend strafrechtelijk onderzoek dringend geboden was. De in 1998 afge-
legde verklaringen van Van T. plaatsten in de optiek van Snijders ieder CID-
rapport van P. in een ander perspectief. De betrokken informant zou een veel 

619  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
620 Ambtsbericht J. Snijders d.d. 5 april 1999 aan H. van Brummen (D13). 
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grotere rot hebben gespeeld in de criminele organisatie dan tot dan toe was aan-
genomen en Lou in zijn handelen veel verder zijn gegaan dan waarvoor toe-
stemming was verleend door het openbaar ministerie. De meeste details daar-
omtrent waren pas recentelijk bekend geworden, zodat er wel degelijk nieuwe 
informatie was die een onderzoek naar de actieve rol van P. in de XTC-
organisatie rechtvaardigde. 621  

Snijders en Schouten achtten dus gegronde redenen aanwezig om het ge-
rechtelijk vooronderzoek dat tegen P. en enkele medeverdachten was gevorderd 
mede te baseren op art. 140 Sr. (deelname aan een criminele organisatie). Hun 
wens werd echter niet vervuld. Op 5 maart 1999 werd op aanwijzing van Van 
Daalert door officier van justitie Smid van het landelijk parket een gerechtelijk 
vooronderzoek gevorderd tegen vier verdachten - ()rider wie P. - uitsluitend ter-
zake van een verdenking van bedreiging van Van T. Haast was op dat moment 
geboden, aangezien de verjaringstermijn voor dit delict dreigde te verlopen. Tot 
ongenoegen van Schouten en Snijders werd in de haast echter de bodem wegge-
slagen onder de door hen uitgestippelde strategic. Snijders vatte de gang van 
zaken als volgt samen622 : 

Na de opening van het gerechtelijk vooronderzoek gebeurde er in 1999 niet veel 
meer in het 063-onderzoek. 623  Eind november 1999 werd althans aan de Twee-
de Kamer meegedeeld dat er nog steeds strategische keuzen moesten worden 
gemaakt met betrekking tot de eventuele uitbreiding van het onderzoek (andere 

621 Rapportage van P. Schouten d.d. 7 mei 1999 aan J. Snijders (013). 
622  Interview J. Snijders d.d. 15 februari 2001. 
623  Snijders had zijn standpunt dat er wel degelijk sprake was van nieuwe feiten overi-

gens nog wel vervat in een voortgangsrapportage aan het college van procureurs-
generaal d.d. 4 mei 1999. Deze rapportage wend op dat moment inhoudelijk niet 
meer besproken. Het (naderende) rapport van de Commissie-Kalsbeek overschaduw-
de vanaf mei 1999 het gehele post-Fort-traject. 
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"De dossiers van Van T. waren strategisch opgebouwd. De eerste ver-
Idaringen zijn vrij algemeen van aard, maar gaandeweg worden ze 
steeds specffieker. De strategie was om deze verklaringen gedoseerd in 
te brengen. Rick Smid heeft deze strategie uiteindelijk om zeep gehol-
pen: hij, als vervanger van de met vakantie zijnde Noordhoek en bij 
afwezigheid van Gerrit van der Burg, opende bij de Haagse rechtbank 
een gerechtelijk vooronderzoek om verjaring van een eventuele zaak 
tegen P. te voorkomen. Het gerechtelijk vooronderzoek was uitsluitend 
gebaseerd op een geval van bedreiging van Van T. door P. Pogingen om 
in dat gerechtelijk vooronderzoek ook at te gaan zitten op een 140- 
constructie werden geblokkeerd door Van Daalen. Smid heeft bij de 
opening van het gerechtelijk vooronderzoek melding gemaakt van het 
bestaan van de vijf verklaringen van Van T. Door die informatie weg te 
geven viel de bodem weg onder mijn strategie, want de verdediging 
was toen ook onmiddellijk op de hoogte van het bestaan van meerdere 
verklaringen." 



feiten en/ of andere verdachten). De in de zomer van 1999 aangestelde coordine-
rend officieren van justitie Haverkate en Don zouden daartoe een deelplan op-
stellen. 624  Dit deelplan werd in besloten overleg op 25 januari 2000 met de 
Tweede Kamer besproken. 625  

Niettegenstaande de stilstand die in 1999 optrad in het 063-onderzoek, 
bleven Snijders c.s. zich beijveren voor een verbetering van de detentiepositie 
van Van T. In de discussie naar aanleiding van het rapport van de Commissie-
Kalsbeek kwam dit element ook aan de orde. In het verlengde van deze discus-
sie gaf het college van procureurs-generaal op 2 juli 1999 de opdracht aan Van 
Brummen om na te gaan welke informatie in het verleden vanuit Nederland aan 
de Engelse autoriteiten was verstrekt, op basis waarvan Van T. de "high risk"- 
status had gekregen en als vluchtgevaarlijk gold. 626  Van Brummen droeg dit 
onderzoek op aan Snijders en Schouten. Beiden brachten in 1999 diverse be-
zoeken aan Engeland. Op enig moment werd door Engelse opsporingsambtena-
ren, werkzaam voor de Criminal Cases Review Commission (CCRC), contact 
gezocht met Snijders en Schouten. Het bleek dat het Engelse onderzoek zich 
richtte op dezelfde XTC-zaak, maar dan in relatie tot een veroordeelde medever-
dachte van Van T. 

Snijders en Schouten besloten de mogelijkheden van een revisieverzoek ten 
behoeve van Van T. nader te onderzoeken. De CCRC was reeds van zijn zaak op 
de hoogte via een brief van advocaat Korvinus. Op 17 februari 2000 vond in 
Birmingham overleg plaats met leden van deze commissie. Tijdens dit overleg 
werd door de CCRC een aantal concrete vragen geformuleerd, die men door 
Snijders en Schouten beantwoord wilde hebben. Dit om de mogelijkheden te 
onderzoeken of de zaak van Van T. voor revisie in aanmerking kwam. 627  

Op 29 februari 2000 rapporteerden Snijders en Schouten aan de CCRC. In 
de kern kwamen hun antwoorden er op neer dat Van T. een ondergeschikte rol 
had gespeeld in de criminele organisatie, dat de door hem uitgevoerde trans-
porten volledig onder controle hadden gestaan van de Nederlandse opsporings-
instanties en dat Van T. al vrij snel, als gevolg van tegen hem gerichte bedrei-
gingen, niet meer in de gelegenheid was om vrijwillig met deze transportactivi-
teiten te stoppen. 

De CCRC zag in deze argumenten vooralsnog geen grond voor revisie van 
de zaak van Van T. De CCRC heeft althans tot de dag van vandaag nog geen 
stap in deze richting gezet. 628  Aangezien ook een tweede - in september 1999 
ingediend - verzoek in het kader van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging 
Strafvonnissen niet leidde tot de gewenste tenuitvoerlegging van de vrijheids- 

624 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26269, nr. 16 (eerste voortgangsrapportage 
integraal onderzoek, 29 november 1999). 

625 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26269, nr. 29 (tweede voortgangsrapporta-
ge integraal onderzoek, 31 mei 2000). 

626 Brief J. de Wijkerslooth d.d. 2 juli 1999 aan H. van Brummen (D24). 
627 Rapportage van J. Snijders en P. Schouten ten behoeve van de Criminal Cases Re-

view Commission d.d. 29 februari 2000 (D24). 
628 Opmerkelijk genoeg werd het revisieverzoek van zijn Engelse medeverdachte we! 

gehonoreerd. Deze is inmiddels weer op vrije voeten. 
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straf in Nederland, zit Van T. nog steeds in een Engelse penitentiaire inrich-
ting. 629  

14.5 	Conclusie 

De gang van zaken in het 063-onderzoek legt wederom een fundamenteel ver-
schil van inzicht bloot over de te voeren strategic. Ditmaal was er sprake van 
een controverse . tussen Snijders en Van der Burg. Waar de eerstgenoemde ha-
merde op een "schone" start van het onderzoek, later eventueel aangevuld met 
materiaal uit "besmet verklaarde" dossiers, raadpleegde Van der Burg in het 
kader van zijn haalbaarheidsonderzoek reeds in een vroegtijdig stadium het 
Fort-dossier. Hoewel blit conflict binnen de perken bleef en geenszins leidde tot 
onwerkbare verhoudingen, is het wel illustratief voor de tekorticomingen in de 
onderlinge afstemming. Noch uit de stukken, noch uit de interviews is af te 
leiden in hoeverre de betrokkenen op voorhand duidelijke afspraken hebben 
gemaakt omtrent de strategic. Snijders en Van der Burg zaten wat dit betreft 
ook op verschillende golflengten. Van der Burg concentreerde zich op de haal-
baarheid van een strafrechtelijk onderzoek en - in het verlengde daarvan - ver-
volging en berechting. Snijders was van deze haalbaarheid reeds overtuigd, 
richtte zich op de irildeding van het strafrechtelijk traject en was Van de Burg 
derhalve een paar stappen voor. 

Een belangrijk element van de 063-zaak is de vraag naar de spanwijdte van 
het onderzoek. Snijders en Van der Burg zaten wat dit punt betreft wel op een 
lijn: het onderzoek moest breed worden opgezet, in de zin dat het oog gericht 
moest zijn op mogelijk verwijtbare betrokkenheid bij strafbare feiten van over-
heidsfunctionarissen, inclusief leden van het openbaar ministerie. Het college 
van procureurs-generaal had naar aanleiding van de presentatie van Snijders 
en Schouten op 6 oktober 1998 de deur naar een dergelijk breed opgezet onder-
zoek op een kier gezet, maar sloot deze deur in het voorjaar van 1999 weer toen 
zich naar het oordeel van het college geen nieuwe feiten hadden aangediend die 
de mogelijk verstrekkende aanpak van Snijders en Van der Burg rechtvaardig-
den. 

De koerswijziging van het college werd door een aantal respondenten recht-
streeks in verband gebracht met het onderzoek van de "Equipe Ficq" uit 1996, 
waaruit onder andere naar voren was gekomen dat geen van de betrolcken offi-
cieren zich in de IRT-periode schuldig had gemaakt aan strafbare feiten. Met 
name Ficq zou met handen en voeten gebonden zijn aan deze rapportage en zijn 
eigen onderzoekscommissie niet hebben willen desavoueren. 

In de beeldvorming mag Ficq de schijn enigszins tegen gehad hebben, de 
causale relatie die gelegd is tussen het onderzoek van de "Equipe Ficq" en zijn 
opstelling in de 063-zaak getuigt niettemin van een eenzijdige interpretatie. 
Immers, had Ficq de betrokken offlcieren van justitie daadwerkelijk uit de wind 
willeri zetten, dan had hij in oktober 1998 ook geen enkele opening in de rich-
ting van verbreding van het onderzoek geboden. Daar komt nog iets bij. In zijn 
hoedanigheid van waarnemend voorzitter van het college van procureurs- 

629 Brief d.d. 24 augustus 1999 aan het college van procureurs-generaal (D24). 
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generaal wist Ficq als geen ander welke wonden de IRT-affaire binnen het open-
baar ministerie had geslagen. Dat hij extra eisen stelde aan een onderzoek dat 
zich mogelijkerwijs ook zou richten op het handelen van de betrokken officieren 
van justitie, is vanuit dat licht bezien niet onbegrijpelijk. Noch uit de stukken, 
noch uit de interviews zijn aanwijzingen te destilleren dat Ficq of enig ander lid 
van het college van procureurs-generaal er toe genegen was om de strafrechte-
lijke vervolging van een lid van de eigen organisatie onder alle omstandigheden 
uit te sluiten. Wat wel duidelijk is, is dat verbreding van het onderzoek in de 
richting van officieren van justitie en/of andere overheidsfunctionarissen voor 
Ficq pas een aanvaardbare optie was op het moment dat er sprake was van een 
concrete verdenking. En daaraan ontbrak het in zijn ogen. Ook de verklaringen 
van Van T. boden in de optiek van Ficq daarvoor onvoldoende houvast. 

De discussie tussen Snijders en Ficq in de 063-zaak vormt de zoveelste 
illustratie van het spanningsveld dat bestaat tussen bewijsvergaring in strafvor-
derlijke zin en waarheidsvinding in de brede zin van het woord. Het korset van 
het strafrechtelijke onderzoek sluit voor het blootleggen van de werkelijke gang 
van zaken in het IRT-tijdperk en van de rol van overheidsfunctionarissen daarin 
eenvoudigweg te nauw. Dit gegeven roept overigens wel de vraag op waarom het 
college van procureurs-generaal destijds geen gebruik heeft gemaakt van alter-
natieve instrumenten om de waarheid boven tafel te krijgen. Tegen de achter-
grond van het feit dat een aantal hoofdrolspelers in de IRT-affaire - onder wie 
officier van justitie Van der Veen - uit het oogpunt van bronbescherming zich-
zelf een zwijgplicht had opgelegd die de waarheidsvinding aantoonbaar bemoei-
lijkte, was het, in het bijzonder met het oog op het XTC-traject, denkbaar ge-
weest om de genoemde officier van justitie een dienstopdracht te geven om ten 
overstaan van enkele materiedeskundigen binnen het openbaar ministerie op-
heldering van zaken te verschaffen. Of deze alternatieve aanpak ook vruchten 
zou hebben afgeworpen, is ongewis, maar het feit dat het college van procu-
reurs-generaal een dergelijke stap toen niet serieus heeft overwogen, moet wor-
den aangemerkt als een gemiste kans. 
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15 De nasleep van het rapport van 
de Commissie-Kalsbeek 

15.1 	Inleiding 

Dit rapport ving aan met een verwijzing naar het rapport van de Tijdelijke 
Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (TCEO) en eindigt eveneens bij het 
werk van deze commissie. Het laatste hoofdstuk staat namelijk in het teken van 
de gevolgen van het rapport van de Commissie-Kalsbeek voor het verloop van de 
post-Fort-onderzoeken. Allereerst staan we stil bij de informatievoorziening die 
naar aanleiding van de (op handen zijnde) publicatie van het rapport plaatsvond 
in de richting van het ministerie van Justitie. Vervolgens wordt belicht op welke 
wijze de hoofdofficieren Holthuis, Van Brummen en Vrakking verantwoording 
moesten afleggen aan het college van procureurs-generaal. Het hoofdstuk ein-
digt met een korte beschrijving van de veranderingen die medio 1999 in de or-
ganisatie van het post-Fort-traject werden doorgevoerd. 

Met nadruk wijzen we er nogmaals op dat het onderzoek van de Commis-
sie-Kalsbeek zelf geen deel uit maakt van deze evaluatie. Het doel van het on-
derhavige onderzoek was het analyseren van het verloop van de opsporingson-
derzoeken en de daarmee samenhangende factoren. De Commissie-Kalsbeek 
vormt in dat opzicht niet meer dan het vertrek- en eindpunt. 

15.2 	Informatieverstrekking aan het departement van Justitie 

In de eindfase van het onderzoek van de Commissie-Kalsbeek werd ook een 
aantal personen, dat een sleutelrol had vervuld in het post-Fort-traject, ge-
hoord. Ter voorbereiding van de publicatie vond op 17 maart 1999 overleg 
plaats tussen een aantal ambtenaren van het departement van Justitie en het 
openbaar ministerie, waarbij van de zijde van het departement werd gevraagd 
om meer duidelijkheid te geven over het verloop van de onderzoeken. De volgen-
de vragen stonden daarbij centraa1 630 : 
— Wat is precies de onderzoekopdracht c.q. -doelstelling van het LRT-

onderzoek naar aanleiding van de analyse van het Fort-materiaal? 
— Is deze opdracht/doelstelling reeds bekend bij de TCEO? 
— In hoeverre en met welke gevolgen interfereren de LRT-onderzoeken met 

andere opdrachten c.q. onderzoeken? 
— Hoe wordt op de samenhang/interferentie gestuurd binnen het openbaar 

ministerie en met welke resultaten? 

630 Kort verslag van het besprokene op het departement van Justitie inzake post-Fort 
d.d. 17 maart 1999 (Cl). 
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Deze vragen verraden dat, ondanks de presentatie ten overstaan van de minis-
ter van Justitie op 6 oktober 1998, er kennelijk weinig bekend was op het de-
partement over de achtergronden en het verloop van de onderzoeken in het ka-
der van het post-Fort-traject. Dit gebrek aan kennis manifesteerde zich ook in 
een later stadium. Ter voorbereiding van het debat met de Tweede Kamer over 
het rapport van de Commissie-Kalsbeek stuurde de directeur-generaal rechts-
handhaving van het ministerie van Justitie Dessens namelijk een faxbericht aan 
de voorzitter van het college met enkele "openstaande" vragen. Onder meer de 
volgende vragen werden gesteld 631 : 
— Waarom is De J. niet gehoord? Gebrek aan tastbare verdenking of andere 

redenen? 
— Tegen hoeveel overheidsfunctionarissen bestaat er op dit moment een ver-

denking en wie zijn dat? 
— Hoeveel verdenkingen worden nu tactisch onderzocht? In hoeverre vallen 

daar de vermeende corruptie en de liquidatie(s) onder? Kunnen we stellen 
dat 060 via het onderzoekssubject de parallel-importen onderzoekt? Zijn er 
aanwijzingen van welke aard ook die duiden op parallel-importen na 94? 

— In welke zaken lopen de gerechtelijke vooronderzoeken? 
— Zit er nog wel staatsgeheim op het Fort-dossier en is het niet zo dat het 

college dit in incidentele gevallen al heeft opgeheven? 
— Wie heeft dat dossier precies besmet verklaard en hoe relevant is dit? 
— Heeft K. zijn waarborg al betaald? 
— Waarom is er niets voor de chauffeur in het XTC traject gedaan? 

15.3 	Informatieverstrekking aan het college 

Het college van procureurs-generaal ontving op 18 mei 1999 achtereenvolgens 
de hoofdofficieren van Haarlem, het landelijk parket en Amsterdam en vroeg 
hen met betrekking tot het gehele post-Fort/post-IRT-complex in een ambtsbe-
richt aan het college de volgende vragen te beantwoorden: 
— Welke informatie is er door de off -icier van justitie van het eigen parket die 

door de TCEO is gehoord (respectievelijk Snijders, Noordhoek en Teeven) 
aan deze commissie gemeld? 

— Wat voor problemen zien de betrokken officieren en wat moet er naar het 
oordeel van de betrokken officier(en) gebeuren om uit de ontstane impasse 
te geraken? 

— Welk deel van de verstrekte informatie dient in de visie van de hoofdofficier 
door het college serieus genomen te worden? 

— Wat voor problemen ziet de hoofdofficier en wat moet er naar zijn oordeel 
gebeuren om uit de ontstane impasse te geraken? 

Het doel van deze exercitie was tweeledig. In de eerste plaats wilde het college 
kunnen anticiperen op de publicatie van het rapport van de Commissie-
Kalsbeek. Men wilde voorkomen dat er een informatieachterstand van het colle-
ge op de commissie en wellicht de minister zou ontstaan. In de tweede plaats 

631  Fax van S. Dessens d.d. 23 juni 1999 aan J. de Wijkerslooth (62). 
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wilde het college meer achtergrondinformatie over de moeizame gang van zaken 
in het 060-onderzoek. 632  

De drie hoofdofficieren voldeden weliswaar aan de verplichting om een 
ambtsbericht op te stellen, maar over de inhoud daarvan was het college niet in 
alle gevallen tevreden. Zo werd op 1 juni vastgesteld dat alleen het ambtsbericht 
van Holthuis voldeed aan de vragen die op 18 mei aan de hoofdofficieren waren 
gesteld. De ambtsberichten van Haarlem en Amsterdam gingen naar het oordeel 
van het college geheel of gedeeltelijk langs de gestelde vragen heen. Aan van 
Brummen en Vrakking werd opgedragen een nieuw ambtsbericht te concipieren 
waarin de gestelde vragen wel werden beantwoord. In de richting van Haarlem 
stelde het college bovendien twee aanvullende vragen. De eerste vraag had be-
trekking op de verwijzing van Van Brummen in diens eerste ambtsbericht naar 
een verzoek van het college en de minister van Justitie aan Snijders om infor-
matie te verzamelen over de IRT-periode. Het college wilde dienaangaande weten 
waaruit deze verzoeken bleken en of deze op schrift stonden. De tweede vraag 
was op welke wijze door Haarlem uitvoering was gegeven aan de opdracht van 
het college uit de IRT-stukken een dossier samen te stellen van onbesmet mate-
riaal dat in het kader van het 060-onderzoek zou kunnen worden gebruikt. 633  

Op 14 juni 1999 stuurde Van Brummen een aangepaste versie van het 
ambtsbericht aan het college. 634  Hij benadrukte daarin allereerst dat Snijders 
op verzoek van het college en (ten dele) van de minister van Justitie onder zijn 
gezag bezig was geweest met het vergaren van informatie over de IRT-periode. 
Snijders had daarbij, zo vervolgde Van Brummen, gebruik gemaakt van de IRT-
dossiers, het RCID-register van de regiopolitie Kennemerland en van informatie 
voorhanden bij de rijksrecherche en de CRI waarover zij op basis van hun regu-
liere taakstelling beschikten. Tevens had Snijders gebruik gemaakt van zich 
voordoende nieuwe informatiebronnen, zoals informanten. 

Van Brummen riep verder in herinnering dat, naast een aantal individuele 
gesprekken met de verantwoordelijke portefeuillehouder, aan het voltallige col-
lege tweemaal over de voortgang was gerapporteerd. Verder wees hij op de deel-
name van Snijders aan de klankbordgroep van het 060-onderzoek, die op ver-
zoek van Haarlem was ingesteld. Van Brummen benadrukte dat Snijders een rol 
had in de informatievergaring, facilitair ten behoeve van door het landelijk par-
ket in te stellen of ingestelde opsporingsonderzoeken. 

Analoog aan de presentatie van 6 oktober 1998 werd er door Van Brum-
men op gewezen dat er door Snijders c.s. drie hoofddossiers waren gevormd, te 
weten: 

632 Vastgestelde notulen van de vergadering van het college van procureurs-generaal 
d.d. 18 mei 1999 (B2). 

633  Vertrouwelijk deel van de besluitenlijst van de vergadering van het college van pro-
cureurs-generaal d.d. 1 juni 1999 (B2). 

634 Ambtsbericht H. van Brummen d.d. 14 juni 1999 aan het college van procureurs-
generaal (B2). 
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— het dossier "Rollaag"; 
— het XTC-dossier; 
— en het corruptie-dossier. 635  

In een groot aantal bijlagen werden deze dossiers nader toegelicht 

Holthuis richtte zich in zijn ambtsbericht allereerst op de opdracht en doelstel-
ling die aan het 060-onderzoek ten grondslag lagen. 636  Vervolgens schetste hij 
de belangrijkste ontwikkelingen in de deelonderzoeken 061, 062 en 063, waarna 
hij er toe overging de belangrijkste krielpunten te benoemen die zich in de loop 
der jaren hadden voorgedaan. In de visie van Holthuis betrof het de volgende 
problemen: 
— De status van het Fort-materiaal ofwel het feit dat het Fort-onderzoek een 

"fact-finding" onderzoek was geweest, met als gevolg dat het Fort-rapport in 
strafrechtelijke en strafvorderlijke zin voor een belangrijk deel onbruikbaar 
was; 

— Verschillende onderzoeksactiviteiten ("sporen") naast die van het LRT/ 
landelijk parket; 

— De discussie tussen het landelijk parket en het parket Haarlem over de 
verklaringen van de twee bedreigde getuigen; 

— Toegezegde informatie was nog steeds niet ter beschikking gekomen van 
het LRT/landelijk parket; in het bijzonder werd bier gedoeld op de bruikba-
re informatie uit het zogenaamde "besmette" IRT-dossier; 

— De moeilijkheidsgraad van het onderzoek of, in de woorden van Holthuis: " 
aan analyses en scenario's geen gebrek, maar aan harde tactisch/opera-
tionele gegevens over het verleden des te meer". 

Vralcking ging in zijn - overigens nauwelijks bijgestelde - ambtsbericht 637  uitge-
breid in op het door Amsterdam gepercipieerde gebrek aan medewerlcing van de 
parketten te Alkmaar en Haarlem bij het ter beschikking stellen van beschikba-
re informatie ten behoeve van het XTC-onderzoek en het onderzoek naar de 
liquidatie van Van der Heiden. Het parket Amsterdam had, na overleg met het 
regiokorps Amsterdam-Amstelland, er om deze reden van af gezien deze onder-
zoeken daadwerkelijk aan te vatten. 

Op 15 juni 1999- vijf dagen dus na het verschijnen van het rapport van de 
Commissie-Kalsbeek - werd naar aanleiding van de drie ambtsberichten in een 
vergadering van het college van procureurs-generaal de moeizarne onderlinge 
samenwerking besproken. De drie betrokken hoofdofficieren waren bij de be-
spreking van dit agendapunt aanwezig. 638  Het college stelde blijkens de notulen 

635  Onder deze noenaer waren 21 onderwerpen gerubriceerd. 

636  Ambtsbericht H. Holthuis d.d. 26 mei 1999 aan het college van procureurs-generaal 
(B2). 

637  Ambtsbericht J. Vrakking d.d. 10 juni 1999 aan het college van procureurs-generaal 
(B2). 

638  Vertrouwelijk deel van de besluitenlijst van de vergadering van het college van pro-
cureurs-generaal d.d 15 juni 1999 (32). 
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van deze vergadering allereerst vast dat de stroeve samenwerking tussen de drie 
parketten in het post-Fort-traject tegenover de politick niet meer viel weg te 
poetsen. Gevraagd naar hun appreciatie van waar het mis was gegaan in de 
samenwerking tussen de drie parketten droegen de drie hoofdofficieren diverse 
argumenten aan: 
— Vrakking wees op de nasleep van de IRT-affaire en op het daarmee samen- 

hangende feit dat er nog steeds een groot onderling wantrouwen was; 
— Holthuis bracht naar voren dat de grote kennisvoorsprong van Haarlem op 

het LRT fnuikend was geweest voor de samenwerking; de gepleegde analy-
ses waren op zichzelf knap, maar waren ondoorzichtig voor het LRT dat de 
onderliggende informatie niet had; toen het LRT vervolgens steeds vaker 
het verwijt kreeg "jullie doen niets" ontstond een steeds grotere verwijde-
ring; 

— Van Brummen beaamde dat er weliswaar een kennisverschil was geweest 
maar dat Haarlem steeds zoveel mogelijk openheid had betracht; bij de 
waardering van de feiten had voor hem altijd sterk het onderscheid tussen 
harde en zachte informatie gegolden; ook had volgens hem een rol gespeeld 
dat Snijders hele goede analisten aan zijn zijde had; Haarlem had verder de 
indruk gekregen dat Amsterdam geen zin had in de zaak Van der Heiden; 
toen Alkmaar op het punt stond het dossier te vernietigen had Haarlem be-
sloten om de bijbehorende informatie onder te brengen in het onderzoek 
naar U. 

15.4 	De gevolgen van de bevindingen voor het onderzoek 

Het (vijfde hoofdstuk van het) rapport van de Commissie-Kalsbeek dat op 9 juni 
1999 verscheen, veroorzaakte zowel binnen als buiten het openbaar ministerie 
grote commotie. Het rapport leidde ook snel tot concrete actie vanuit het college 
van procureurs-generaal. Reeds tijdens de collegevergadering van 15 juni 1999 
werd het voorstel besproken om een aparte zaaksofficier, bijgestaan door een 
aparte CID-officier, onder directe leiding van het college met het onderzoek te 
belasten. Een rol voor de hoofdofficieren was in dit scenario niet meer wegge-
legd. De politick zou, aldus de notulen, geen vertrouwen in hun vermogen tot 
samenwerken (meer) hebben. Van de zijde van de hoofdofficieren werd gewezen 
op het feit dat aanvaarding van het voorstel hun gezag ernstig zou ondermijnen. 
Zij wezen er bovendien op dat met een louter strafvorderlijke aanpak niet alles 
boven water zou komen. Vrakking pleitte in dit verband voor een "waarheids-
commissie", maar het college verwachtte hier niets van. 
Het college liet zich door de bezwaren van de drie hoofdofficieren niet vermur-
wen. Op 18 juni 1999 kwam in de collegevergadering het voorstel ter tafel tot 
benoeming van Haverkate als coordinerend officier van het gehele post-IRT-
onderzoek en van Don als coordinerend CID-officier. 639  Snijders, zo luidden de 
instructies van het college, diende onmiddellijk zijn werkzaamheden over te 

639  Besluitenlijst van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 18 
juni 1999. 
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dragen aan deze nieuwe CID-officier. Daarnaast deden de hoofdofficieren de 
toezegging om alle aanwezige CID-informatie aan Don over te dragen. 

Het college en de aanwezige hoofdofficieren waren het er over eens dat een 
"frisse ploeg" zich met het post-Fort-traject moest belasten. Zoals reeds is aan-
gestipt in hoofdstuk 13, trok Noordhoek zich kort na de publicatie van het rap-
port van de Commissie-Kalsbeek uit eigen beweging terug als zaaksofficier en 
werd in die hoedanigheid vervangen door Sta. Van der Burg had reeds enkele 
maanden daarvoor een andere functie binnen het openbaar ministerie aan-
vaard. 

Voor een aantal hoofdrolspelers kwam de besluitvorming van het college 
als een koude douche. Achtereenvolgens Schouten en Snijders gaven in het 
interview blijk van hun teleurstelling over het feit dat zij hun activiteiten moes-
ten staken. 

Schouten640 : 

"De consternatie na de rapportage Kalsbeek kwam bij mij en bij de 
anderen als een ontzettend koude douche. Zij hebben het allemaal 
geweten en ook hebben ze altijd hun instemming betuigd. 
(...) De dag na Kalsbeek kregen wij de opdracht om te stoppen met on-
ze werkzaamheden. Dit shockeerde ons omdat Korthals de Tweede 
Kamer had toegezegd dat de deskundigen die hadden gezorgd voor de 
kennis met betreldcing tot de parallel-importen bij het onderzoek be-
trokken zouden blijven. Het onderzoek werd vervolgens geheel bij het 
LRT neergelegd en wij werden erbuiten gehouden. Wij zijn nooit ge-
vraagd de minister of procureur generaal De Wijkerslooth uitvoerig 
voor te lichten." 

Snijders641 : 

"Wat mij ronduit heeft verbijsterd betreft het felt dat het college ons na 
het verschijnen van het rapport van de Commissie-Kalsbeek als een 
baksteen heeft laten vallen. Eigenlijk heeft men sindsdien niets anders 
gedaan dan te trachten om onze hypothesen te weerleggen. Het pro-
bleem moest worden weggedefinieerd. Het college deed het ook voor-
komen alsof men van niets wist. Alle procureurs-generaal waren ech-
ter uitstekend gelnformeerd." 

Een ander besluit van het college betrof het formeren van een begeleidingsteam 
rondom coOrdinerend officier van justitie Haverkate. Dit begeleidingsteam, be- 
staande uit Van Daalen, Steenhuis, Holthuis, Van Brummen, Vrakking en Van 

640  Interview P. Schouten d.d. 9 februari 2001. 
641  Interview J. Snijders d.d. 12 februari 2001. 
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Gend, werd ook een voortrekkersrol toebedeeld bij het uitpraten van onderlinge 
onenigheden tussen de betrokken officieren van justitie. 642  

Het laatste besluit dat in het kader van deze evaluatie van belang is, betrof 
het afbouwen van de gesprekken die Teeven voerde met K. Vrakking deelde op 
18 juni 1999 mee dat er nog een gesprek zou plaatsvinden, tenzij de coordine-
rend officier van justitie anders wilde. Het college ging met dit voorstel ak-
koord. 643  Overigens liet Teeven pas op 15 september 1999, in uitdrukkelijke 
opdracht van de voorzitter van het college van procureurs-generaal, aan de ad-
vocaat van K. weten dat de gesprekken met K. van de zijde van het parket te 
Amsterdam met onmiddellijke ingang werden beeindigd en dat de gesloten over-
eenkomst zou worden gerespecteerd. 644  

15.5 	Conclusie 

De vragen die in het voorjaar van 1999 vanuit het ministerie van Justitie wer-
den opgeworpen, verraden dat ten tijde van de publicatie van het rapport van de 
Commissie-Kalsbeek de kennis over de actuele stand van zaken in de post-Fort-
onderzoeken gering was. In het eerste deel van dit rapport hebben we reeds 
vastgesteld dat het departement van Justitie in de jaren 1996-1997 onvoldoen-
de was toegerust om de verwikkelingen van complexe onderzoeken als de on-
derhavige goed te kunnen volgen en plaatsen. De situatie in 1999 bleek in dit 
opzicht nog nauwelijks ten goede gekeerd. Binnen het departement bestond 
onvoldoende inzicht in de actuele stand van zaken en de politieke gevoeligheid 
daarvan. Ook het college van procureurs-generaal kampte in het voorjaar van 
1999 met een kennisachterstand. 

In het licht van de presentaties die op 6 oktober 1998 waren gehouden ten 
overstaan van de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal 
doet de bovenstaande constatering vreemd aan. Noch het college noch de mi-
nister kon zich immers verschuilen achter het argument niet op hoofdlijnen te 
zijn geinformeerd. De kritiek die na het verschijnen van het rapport van de 
Commissie-Kalsbeek op de hoofden van Snijders c.s. neerdaalde, was dan ook 
te sterk aangezet. 

De gebrekkige informatiepositie van het college en de minister houdt zeker 
ook verband de vorm waarin de overdracht van informatie plaatsvond. In alle 
overlegorganen waarin over de voortgang van de post-Fort-onderzoeken werd 
gesproken vond de kennisoverdracht namelijk veelal plaats aan de hand van 
"presentaties", die visueel werden ondersteund door veel en op het oog indruk-
wekkend beeldmateriaal. Voortgangsrapportages speelden in dit geheel een be-
scheiden rol. Het "bombardement" aan dia's, overheadsheets et cetera, waarop 
overigens in de regel niet de status van de geprojecteerde gegevens - hypothesen 
of bewijsbaar geachte feiten? - werd vermeld, leidde er toe dat de informatie- 

642 Besluitenlijst van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 18 
juni 1999. 

643  Besluitenlijst van de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 18 
juni 1999 (B2). 

644 Ambtsbericht van F. Teeven d.d. 25 september 1999 aan J. Vralddng (84). 
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overdracht niet het karalcter had van kritische, professionele reflectie of van 
informed consent van de hierarchieke toezichthouders maar van eenrichtings-
verkeer. 

De visies van de drie betrokken hoofdofficieren over het verloop van het 
post-Fort-traject vertonen enige belangrijke overeenkomsten. Deze hebben be-
trekking op het feit dat in complexe onderzoeken als de onderhavige, waaraan 
veel personen en instanties met uiteenlopende belangen deelnemen, een heldere 
doelstelling, een goede structuur en voldoende managementaandacht belangrij-
ke randvoorwaarden zijn. Naast overeenkomsten manifesteren zich ook accent-
verschillen. Gezien de - in hoofdstuk 2 beknopt beschreven - sporen die de IRT-
affaire in de Randstad, en in het bijzonder in Amsterdam, heeft nagelaten wekt 
het nauwelijks verbazing dat Vrakking in zijn ambtsbericht de nasleep van deze 
affaire en het institutionele wantrouwen dat die affaire tot gevolg heeft gehad 
benadrukte. Zijn pleidooi voor een - niet strafrechtelijk georienteerde - "waar-
heidscommissie" moet ook in die context worden bezien. Strafrechtelijke vervol-
ging en veroordeling van de hoofdrolspelers waren in het Amsterdamse perspec-
tief ondergeschikt geraakt aan de drive om de "onderste steen boven te krijgen". 

Het contrast met de visie van Holthuis is in dit opzicht groot. Gegeven de 
opdracht tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek die in 1996 aan het 
LBOM en het LRT was verstrekt, was Holthuis begrijpelijkerwijs gepreoccupeerd 
met vragen die primair betrekking hadden op de bewijsgaring. Deze insteek 
wordt weerspiegeld in zijn ambtsbericht van mei 1999, waarin hij behalve voor 
de hierboven reeds genoemde aspecten van managementtechnische en organi-
satorische aard vooral aandacht vroeg voor het probleem van het niet kunnen 
ontsluiten van relevante informatie. In dat kader stond hij uitgebreid stil bij de 
status van het Fort-onderzoek. Het feit dat de rijksrecherche een feitenonder-
zoek had verricht en dat aan de geInterviewden de toezegging was gedaan dat zij 
strafrechtelijk gevrijwaard waxen voor hetgeen zij hadden verldaard, vormde een 
ernstige belemmering voor de start van het 060-onderzoek. 

De aanstelling van Haverkate als coordinerend officier van justitie met een 
rechtstreekse lijn naar het college indiceert dat het college van procureurs-
generaal reeds in het voorjaar van 1999 lering trok uit de gebeurtenissen van de 
jaren daarvoor en opteerde voor een versterkte regierol. Of deze nieuwe organi-
satievorm inderdaad de effecten sorteerde waarop was gehoopt, valt buiten het 
bestek van deze evaluatie. Pas in een eventueel vervolgonderzoek kan deze vraag 
afdoende worden beantwoord. 
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Conclusie deel II 

De beschrijving in de afgelopen zeven hoofdstukken van de loop der gebeurte-
nissen in de periode november 1997 - juni 1999 maakt duidelijk dat het strate-
gische doel, inzicht verschaffen in de werkelijke gang van zaken in de IRT-
periode, binnen de diverse sporen nog steeds gedeeld werd, maar dat de opvat-
tingen over de wijze waarop deze doelstelling kon worden gerealiseerd steeds 
sterker uiteen liepen. In hoofdstuk 11 is, voortbordurend op de metafoor van 
Docters van Leeuwen dat "de gehele olifant in beeld moest worden gebracht", 
vastgesteld dat het 060-team hard aan de achterpoten trok, Snijders c.s. aan de 
voorpoten hingen en Teeven een ruk gal aan de slurf. 

De essentie van de strijdigheid in opvattingen is gelegen in het verschil 
tussen een zoektocht naar de waarheid in de brede zin van het woord aan de 
ene kant en bewijsgaring in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan de 
andere kant. Het doen van strafrechtelijk onderzoek impliceert onvermijdelijk 
een reductie van de werkelijkheid. Er dient uiteindelijk een trechtering plaats te 
vinden met betrekking tot de strafbare feiten die ten laste kunnen worden ge-
legd, de periode waarover die feiten zich uitstrekken en de personen die voor 
strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. Wanneer eenmaal begonnen 
wordt met een strafrechtelijk onderzoek naar concrete verdenkingen ontwikkelt 
zich onvermijdelijk een eigen dynamiek in dat proces. Dat wil zeggen dat de loop 
der gebeurtenissen bepaald gaat worden door allerlei omstandigheden en over-
wegingen die binnen de gegeven context van het lopende onderzoek relevant 
zijn. Zo ging het ook in het 060-onderzoek van het LRT naar onder meer de 
"Taartman", De J. en J. Het was op voorhand niet te voorzien en uiteraard ook 
niet beoogd dat het onderzoek naar J. verbanden zou blootleggen tussen hem 
met Haagse drugsgroepen, Belgische voetballers en een Oostenrijks wedkantoor. 
Maar gezien de eigen dynamiek van het onderzoek, waarin bepaalde berichten 
- van CID-matige aard en informatie afkomstig van de BVD - en bronnen het 
onderzoek "stuurden", waarin taps en observaties op een gegeven moment de 
meest voor de hand liggende "breekijzers" waren voor de bewijsgaring, en waarin 
uiteindelijk de taps en enkele tips beslissende aanknopingspunten voor de 
strafrechtelijk bewijsvoering opleverden, getuigt het eindresultaat niet van "ge-
brek aan inzicht" of gebrek aan sturing bij de leiding van het 060-onderzoek, 
maar veeleer van "gestuurd worden". 

Een aantal hoofdrolspelers was en is de mening toegedaan dat het anders 
had gekund en anders had gemoeten. Zij waren veel sterker gericht op waar-
heidsvinding met behulp van allerlei (al dan niet strafrechtelijke) middelen dan 
op bewijsgaring. Zij gebruikten soms directe methoden om tot waarheidsvinding 
te komen, die niet primair of soms zelfs in het geheel niet waren bedoeld om ten 
dienste te staan van de strafrechtelijke opsporing. De meest directe weg werd in 
dat verband bewandeld door Teeven met zijn pre-deal met K. 

Ook Snijders heeft gepoogd om langs meer directe wegen informatie te ver-
zamelen. Een van zijn methoden was om in het buitenland te gaan praten met 
personen die ingewijde waren in de internationale drugshandel. De langs deze 
directe weg verzamelde informatie had hoofdzakelijk betrekking op de IRT-
periode. Had het door Snijders geinitieerde "Schilderstraject" een CID-matige 
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inslag, het door "Haarlem" gevorderde NN-GVO had primair tot doel operationeel 
bruikbare bouwstenen voor strafrechtelijk onderzoek aan te dragen. De bedreig-
de getuigen legden verklaringen af over cocainetransporten in de IRT-periode, de 
rol hierbij van (vermeende) groei-informanten en de medewerking van Neder-
landse overheidsfunctionarissen. De kracht van deze getuigenissen was tevens 
hun zwakte. Want juist omdat de verklaringen betrekking hadden op de periode 
waarop het opsporingsonderzoek tegen J. geen betrekking had, werd hun ge-
bruikswaarde door de beide betrokken officieren van justitie fundamenteel ver-
schillend ingeschat. Bovendien zouden de verklaringen, volgens Noordhoek 
althans, te weinig concrete verdenkingen over strafbare feiten bevatten. In deze 
onenigheid over het al of niet gebruiken van de NN-verklaringen in het 060- 
onderzoek komt het uiteen lopen van bewijsgaring en waarheidsvinding in de 
brede zin van het woord heel manifest naar voren. 

In een rechercheonderzoek is het proces van informatie-inwinning en ver-
volgens de eliminatie van informatie van groot belang. Na een fase van diver-
gentie volgt onvermijdelijk een fase van convergentie. Het afscheid nemen van 
bepaalde veronderstellingen is een moeilijk en veelal ook een pijnlijk proces. 
Niettemin wordt de kwaliteit van de besluitvorming hierdoor goeddeels bepaald. 
Het besluit om bepaalde veronderstellingen als niet aannemelijk terzijde te leg-
gen en daarmee bepaalde onderzoekslijnen af te kappen veronderstelt immers 
een gedegen onderbouwing. Voor het verloop van een strafrechtelijk onderzoek 
is het van groot belang dat oribewijsbare stellingen worden verworpen, wilde 
speculaties definitief naar het rijk der fabelen worden verwezen en uiteindelijk 
de harde bewijsbare gegevens zich uitkristalliseren en de basis gaan vormen 
voor de verdere interpretaties. 

In het post-Fort-onderzoek heeft deze filtering in onvoldoende mate plaats-
gevonden. Te lang is "te veel voor waar" aangenomen, of wellicht beter, "te wei-
nig voor onwaar". Zo zijn gedurende de gehele post-Fort-periode enkele hoofd-
rolspelers er primair op gericht geweest om een bevestiging te vinden voor de 
hypothese van de parallel-importen. Voor informatie die duidde op een mogelij-
ke falsificatie van deze hypothese hadden deze personen nauwelijks oog. Aan 
zulke selectieve percepties van de "gelovigen" werd ook onvoldoende tegenwicht 
geboden door de "sceptic?. Noordhoek c.s. hebben nagelaten gericht onderzoek 
te doen naar de houdbaarheid van de door Snijders c.s. aangereikte aankno-
pingspunten en daarmee de kans voorbij laten gaan om een zekere reductie van 
onzekerheid te bewerkstelligen. 

Uit het conflict tussen "Haarlem" en het landelijk parket over de NN-
verklaringen is ook een andere les te trekken. De relatie tussen een CID-officier 
en een zaaksofficier staat of valt bij een basaal vertrouwen in elkaars professio-
naliteit. In de onderhavige situatie was al snel duidelijk dat dit vertrouwen aan 
weerszijden ontbrak. Daarbij kwam dat Noordhoek in eigen kring niet kon te-
rugvallen op een CID-officier die door Snijders en Teeven als zodanig werd geac-
cepteerd. De opstelling van Noordhoek was wellicht minder rigide geweest wan-
neer een collega van het landelijk parket inzage had gehad in de veiligheids-
analyse die ten grondslag lag aan de NN-verklaringen. 

Dreef de controverse over de NN-verklaringen - en later over het parallel-
proces-verbaal - Noordhoek en Snijders ver uiteen, tegelijkertijd vond weer toe-
nadering plaats tussen Noordhoek en Teeven. Het verhaal van de post-Fort- 
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onderzoeken laat zich lezen als dat van wisselende combines. Waar in deel I nog 
werd vastgesteld dat Snijders en Teeven elkaar hadden gevonden bij de analyse 
van het "besmette" IRT-dossier, werden de verhoudingen tussen Haarlem en 
Amsterdam in 1998 weer zwaar op de proef gesteld. De pre-deal met K. was het 
sluitstuk in een proces van verwijdering tussen Snijders en Teeven. Laatstge-
noemde haalde daarop weer de banden aan met Noordhoek. De externe impuls 
die Teeven medio 1998 gaf aan het 060-onderzoek in de vorm van de verstrek-
king van een CID-bericht vanuit het regiokorps Amsterdam-Amstelland, kwam 
dan ook geenszins uit de lucht vallen. 

Het wederzijdse gebrek aan vertrouwen verklaart ook goeddeels de verhar-
ding van de "slag om de informatie". Het voortdurende getouwtrek rondom de 
CID-informatie uit Kennemerland van/over de vermeende groei-informant, de 
woede van Snijders over het CID-bericht uit Amsterdam dat plotsklaps op de 
burelen van het LRT neerdwarrelde en de controverse tussen "Haarlem" en 
"Amsterdam" over de verstrekking van informatie uit het IRT-dossier, zijn even 
zovele voorbeelden van de "Chinese walls" die door de betrokkenen rondom hun 
eigen informatiepositie werden opgetrokken. 

Tijdens de openbare verhoren door Commissie-Van Traa kwamen enkele 
overheidsfunctionarissen ter sprake van wie werd vermoed dat zij een dubieuze 
rol hadden gespeeld bij de Delta-methode. Zij werden met naam en toenaam 
genoemd: Van V. en L. van de CID Kennemerland en de FIOD-ambtenaar De J. 
Ondanks het feit dat zij - uiteraard - van het begin af aan hebben behoord tot 
de belangrijkste (potentiele) verdachten, moet na ruim drie jaar post-
Fortonderzoek worden vastgesteld dat er relatief weinig strafrechtelijke activi-
teiten jegens hen zijn ontplooid. Vanuit het perspectief van het naar boven ha-
len van de "onderste steen" is het onbevredigend en onbegrijpelijk dat de perso-
nen die (vermoedelijk) het meeste zouden kunnen vertellen over wat waarheid 
en verdichting was in de IRT-kwestie, zo omzichtig zijn behandeld. Maar ook 
hier is het de vraag of het - gegeven het feit dat gekozen was voor een straf-
rechtelijk onderzoek - wel anders had gekund. Er bleken ten aanzien van de 
drie verdachten gaandeweg minder concrete aanknopingspunten over te blijven 
die een verdergaand strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigden. De strafrechte-
lijke actiemogelijkheden werden daardoor beperkt. Anderzijds lag de omzichtige 
benadering in de lijn van de gekozen tactiek. Deze was er immers op gericht via 
enkele andere verdachten tegen wie wel voldoende bewijsmateriaal bestond 
uiteindelijk uit te komen bij de drie overheidsfunctionarissen. 

Tegen de achtergrond van de zwijgplicht die enkele overheidsfunctionaris-
sen die een sleutelrol hebben vervuld in de IRT-affaire zichzelf hebben opgelegd, 
doemt overigens wel de vraag op waarom hun leidinggevenden in het verleden 
geen dienstopdracht hebben verstrekt om in eigen kring opheldering van zaken 
te verschaffen over vragen die naar aanleiding van hun optreden waren gerezen. 
Voor Van V., L. en De J. was deze optie overigens een gepasseerd station, zodra 
aan hun dienstbetrekking bij de politie, respectievelijk de FIOD, een einde 
kwam. Ten aanzien van de Haarlemse officier van justitie Van der Veen waren 
de mogelijkheden voor het bewandelen van deze alternatieve route uitgebreider, 
maar werd de kans om buiten de strafvorderlijke kaders om meer licht te wer-
pen op de IRT-affaire - en in het bijzonder op het XTC-traject naar Engeland - 
ook niet benut. 
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Wat betreft stiffing en toezicht van het post-Fort-traject valt allereerst op 
dat het college van procureurs-generaal na het vertrek van Docters van Leeuwen 
in januari 1998 op grotere afstand van het onderzoeksproces kwam te staan dan 
daarvoor. Niet alleen was het wegvallen van de twee aanjagers van de post-Fort-
onderzoeken - Docters van Leeuwen en Gonsalves - daar debet aan, ook het felt 
dat het "gekortwiekte" college alle zeilen moest bijzetten om zijn reguliere taken 
te lcunnen vervullen leidde tot afnemende aandacht voor het verloop van gevoeli-
ge opsporingsonderzoeken, waaronder de onderzoeken in het kader van het post-
Fort-traject Daar komt bij dat de informatievoorziening in de richting van het col-
lege van procureurs-generaal selectief te noemen was. Met name Van Brummen en 
Holthuis maskeerden gedurende lange tijd de hoog opgelopen spanningen door de 
complexiteit van de geschillen te reduceren tot verschillen van inzicht in juridisch-
technische kwesties. Ook tijdens de presentaties ten overstaan van het college 
kwamen de gerezen problemen onvoldoende aan hod. Er werd bij deze gelegenhe-
den een rooskleurig beeld geschetst van zowel de te verwachten resultaten als van 
de bereidheid om de onderzoeken eendrachtig tot een goed einde te brengen. 

Ondanks deze verzachtende omstandigheden lijdt het geen twijfel dat het 
college van procureurs-generaal, en waarnemend voorzitter Ficq in het bijzonder, 
zich zeer wel bewust was van de onderhuidse spanningen en van de emst van de 
situatie. Hoewel een terughoudende opstelling van het college in aangelegenheden 
die prima& behoren tot de competentie van hoofdofficieren gepast is, had op het 
moment dat duidelijk werd dat van een werkbare relatie tussen een aantal officie-
ren van justitie geen sprake meer was en dat de hoofdofficieren hierop onvoldoende 
grip hadden, direct ingrijpen vanuit het college voor de hand gelegen. De maatre-
gelen betreffende de structuur en de ophanging van het 060-onderzoek, die naar 
aanleiding van het rapport van de Commissie-Kalsbeek in juni 1999 werden ge-
nomen, waren met andere woorden al een jaar eerder op zijn plaats geweest. 
De vragen die in het voorjaar van 1999 vanuit het ministerie van Justitie wer-
den opgeworpen, verraden dat de kennis binnen het departement over de actu-
ele stand van zaken in de post-Fort-onderzoeken gering was. In het eerste deel 
van dit rapport is een vergelijkbare conclusie getrokken ten aanzien van de pe-
riode maart 1996 - november 1997. Over de gehele drie jaar die deze evaluatie 
omvat kan dan ook worden gesteld dat het binnen het departement ontbrak aan 
voldoende feeling met en inzicht in het verloop van dit - ook in politick opzicht - 
gevoelig dossier. Het gegeven dat ook het departement in deze periode werd 
gereorganiseerd, was hier mede debet aan. 
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secretaris-generaal van het ministerie van 
Justitie 
hoofdofficier van justitie, arrondissementspar-
ket Haarlem 
officier van justitie, landelijk parket 
procureur-generaal 
voorzitter van het college van procureurs-
generaal (tot januari 1998) 
teamleider 060-onderzoek, LRT 
procureur-generaal; waarnemend voorzitter van 
het college van procureurs-generaal (januari 
1998 - april 1999) 
hoofd LRT 
teamleider spoor 2 
procureur-generaal (tot mei 1997) 
CID-officier van Justitie, landelijk parket 
hoofdofficier van justitie, landelijk parket 
minister van Justitie 
officier van justitie van het 060-onderzoek, 
landelijk parket 
directeur rijksrecherche 
misdaadanalist (tot 1 mei 1997 verbonden aan 
de CRI; vanaf 1 mei 1997 werkzaam bij de 
rijksrecherche) 
CID -officier van justitie, arrondissementsparket 
Haarlem 
officier van justitie, arrondissementsparket Den 
Haag 
hoofd van de CID-sectie van het LRT 
minister van Justitie 

645 De functie wordt vermeld die de betrokkenen vervulden in de periode waarop deze 
evaluatie betrekking heeft. Een aantal "hoofdrolspelers" heeft inmiddels een andere 
functie aanvaard. 
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Visser, B. 
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Welschen, A. 
Wijkerslooth, J. de 
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procureur-generaal 
CRI-liaison; vanaf medio 1997 waarnemend 
hoofd van de afdeling internationale inlichtin-
genuitwisseling van de CR! 
officier van justitie, arrondissementsparket 
Haarlem 
officier van justitie, arrondissementsparket 
Amsterdam 
officier van justitie, arrondissementsparket 
Haarlem 
korpschef van het regiokorps Kennemerland 
hoofdofficier van justitie, arrondissementspar-
ket Amsterdam 
officier van justitie, spoor 2 
voorzitter van het college van procureurs-
generaal (vanaf 1 april 1999) 
hoofd NCID, 
advocaat-generaal, ressortsparket Leeuwarden, 
leiding spoor 2 
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