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Advocaat Piet van Pol laakt ‘haast’ rechtbankAdvocaat Piet van Pol laakt ‘haast’ rechtbank
VAN REY ! Corruptiezaak in september hervat ! Alle 55 getuigen moeten nog gehoord worden

door Hans Goossen en Theo Sniekers

ROERMOND – De verdediging is de
dupe van de ‘onbegrijpelijke haast’
die de rechtbank Rotterdam be-
tracht in de corruptiezaak rond
oud-wethouder Jos van Rey en pro-
jectontwikkelaar Piet van Pol. Dat
stelt van Pols advocaat Peer Szym-
kowiak. Szymkowiak reageert op
de mededeling van de rechtbank
dat op 8 september een nieuwe re-
giezitting plaatsvindt in de straf-

zaak San José. Dat is volgens de ad-
vocaat geen haalbare kaart, net zo-
min als de inhoudelijke behande-
ling rond de jaarwisseling waar op
af gekoerst zou worden.

De rechter-commissaris moet
nog beginnen met het horen van al-
le 55 getuigen waarmee de recht-
bank in februari op verzoek van de
verdediging instemde. Szymko-
wiak: „Alleen mijn cliënt Van Pol is
tot nu toe als verdachte op vier ver-
schillende dagen gehoord.”

Dat betekent dat de getuigen
voor een groot deel in vakantietijd
moeten verschijnen. Szymkowiak
betwijfelt of dat haalbaar is. En als
de regiezitting op 8 september
door kan gaan, dan zullen er waar-
schijnlijk nieuwe onderzoekswen-
sen op tafel komen die ook tijd ver-
gen. De advocaat heeft er een hard
hoofd in dat de rechtbank veel trek
heeft die te honoreren.

De verdediging komt in deze gro-
te zaak door de gang van zaken in

de knel, aldus de advocaat gistera-
vond. „Het Openbaar Ministerie
heeft twee jaar de tijd gehad voor
onderzoek en dat is goed, maar wij
moeten alles in een jaar doen. Die
haast is beangstigend. Is het om
praktische redenen of heeft ie-
mand hoog in de boom er belang
bij? De verdediging is de dupe.”

Bij de rechtbank kon gisteravond
geen reactie meer worden verkre-
gen. Van Rey’s advocaat wil niet
reageren.


