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Rechter: 55 getuigen horenRechter: 55 getuigen horen
ZAAK-VAN REY Besluit over staatssecretaris Teeven aangehouden

door Hans Goossen en Theo Sniekers

ROTTERDAM – De inhoudelijke be-
handeling van de strafzaak tegen
Jos van Rey laat nog geruime tijd
op zich wachten. De rechtbank
in Rotterdam besloot gisteren
dat eerst nog 55 getuigen ge-
hoord dienen te worden.

De rechtbank vervulde daarmee
een deel van de onderzoekswensen
van de advocaten van de van cor-
ruptie verdachte oud-wethouders
Van Rey, Tilman Schreurs (beiden
VVD) en projectontwikkelaar Piet
van Pol. De meeste getuigen zijn al
een keer eerder gehoord.

De rechtbank ziet geen heil in
het horen van minister Ivo Opstel-
ten (VVD) van Veiligheid en Justi-

tie en oud-minister van Binnen-
landse Zaken Liesbeth Spies
(CDA). Nog onzeker is of
VVD-staatssecretaris Fred Teeven
van Veiligheid en Justitie nog eens
als getuige moet opdraven. Het be-
sluit daarover is aangehouden. De
rechtbank wil eerst twee rapporten
bestuderen over de mislukte tap
van een telefoontje tussen Van Rey
en Teeven.

Raadsvrouw Gitte Stevens van
Van Rey had om het horen van de
(oud-)bewindslieden gevraagd. Zij
betwijfelt of Teeven bij zijn eerste
verhoor in 2014 de waarheid heeft
gesproken. Opstelten en Spies zou-
den meer duidelijkheid kunnen
verschaffen over de start van het
strafrechtelijk onderzoek tegen
haar cliënt. Hoewel ze onder ande-

re de namen van Opstelten, Spies
en vier journalisten van deze krant
moest schrappen, sprak Stevens gis-
teren van „een mooi begin voor de
verdediging.”

De advocate had in januari 75 na-
men ingediend, nadat zij haar oor-
spronkelijke wensenlijstje op ver-
zoek van de rechtbank flink had uit-
gedund en zag nu 55 wensen geho-
noreerd. „55 van de 75 is voor de
verdediging een heel behoorlijke
score.” Het aantal getuigen kan als-

nog oplopen als de verklaringen
hiertoe aanleiding geven, stelt Ste-
vens.

De rechtbank maakte gisteren
geen namen van getuigen bekend.
Duidelijk is dat in elk geval
oud-burgemeester Henk van Beers,
voormalig VVD-wethouder Vin-
cent Zwijnenberg, projectontwikke-
laar Harry Muermans en oud-bur-
gemeester van Meerssen Ricardo
Offermanns (eveneens VVD) hun
opwachting bij de rechter-commis-
saris moeten maken.

De rechtbank stemde ook in met
het verzoek van Van Pols raadsman
Peer Szymkowiak om de verdachte
ontwikkelaar ook zelf te horen.
Van Pol heeft tot nog toe gezwe-
gen, maar is nu bereid tot een ver-
klaring.

Rechtbank wil rapporten
bestuderen over mislukte
tap van een telefoontje
tussen Van Rey en Teeven.
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