
   

Dat heeft de rechtbank in Maastricht gisteren besloten. De man, in het dossier opge-
nomen als A3715, blijft 'beperkt anoniem': zijn naam en geboortedatum worden niet
bekendgemaakt. Hij wordt gehoord via een videoverbinding met een andere zaal in
het gerechtsgebouw. Hij wordt geschminkt en zijn stem wordt vervormd. Het getui-
genverhoor, op 6 februari, vindt voorts plaats achter gesloten deuren. Of de andere
leden van het team Werken Onder Dekmantel die in deze zaak zijn ingezet ook moe-
ten worden gehoord, bepaalt de rechtbank aan de hand van dit eerste verhoor.

Mike D. zou tegen betaling vertrouwelijke informatie uit de politiecomputers hebben
gelekt aan enkele medeverdachten. Gedacht moet worden aan onder meer informa-
tie over personen en kentekens. Ook de undercoveragenten zouden van hem gehei-
me gegevens hebben gekregen. Zij werden ingezet na tips van het Team Criminele
Inlichtingen, die leidden tot de verdenking richting Mike D. en de start van een straf-
rechtelijk onderzoek in het voorjaar van 2014.

D. en vijf medeverdachten, onder wie een neef en een oom en tante, werden gisteren
gehoord als getuigen in elkaars strafzaken. Ze beriepen zich grotendeels op het ver-
schoningsrecht: aangezien het gaat om familie, zijn ze niet verplicht vragen te beant-
woorden. De meesten gaven aan misschien later wel bereid te zijn tot antwoorden.
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‘Undercover’ getuige in zaak
politiemol
Eén van de undercoveragenten die zijn ingezet in het
onderzoek naar de van corruptie verdachte ex-rechercheur
Mike D. (40) uit Kerkrade, moet als getuige opdraven in de
strafzaak.
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Allen worden verdacht van onder meer drugsdelicten en deelname aan een crimine-
le organisatie. Mike D., naar eigen zeggen nu werkzaam als planner bij een transport-
bedrijf, gaf gisteren alleen antwoord op de vragen of hij informatie had verstrekt aan
een medeverdachte en of hij deze had geholpen met de productie van en handel in
drugs: nee. Op de vraag of hij geheime politie-informatie had gelekt, zei hij dat hij
daar nu niet op wilde antwoorden.

De zaak gaat 31 januari, 2 en 6 februari verder met het horen van getuigen, onder wie
de leider van het team Werken Onder Dekmantel en een vijftal andere politieagen-
ten. De rechtbank gaf te kennen de belastende getuigen zelf te willen zien en horen.

Wanneer de hele zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog onduidelijk. Er loopt ook
een ontnemingszaak tegen Mike D.. Volgens het Openbaar Ministerie moet hij het
geld dat hij heeft verdiend met criminele activiteiten terugbetalen. Het OM geeft aan
dat het om ruim 117.000 euro gaat.


