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Verhoren ‘jammerlijk misgelopen’Verhoren ‘jammerlijk misgelopen’
REGIEZITTING ZAAK-VAN REY Piet van Pol verkiest te zwijgen totdat de inhoudelijke behandeling plaatsvindt

In Rotterdam vond gisteren
de tweede regiezitting in de
corruptiezaak rond Jos van
Rey plaats. Wederom zon-
der verdachten, maar wel
met veel juridisch gekrakeel.

door Hans Goossen en Theo Sniekers

DD e lippen van Piet van
Pol zijn weer verzegeld.
De Roermondse project-
ontwikkelaar, die zich

als verdachte twee jaar lang beriep
op zijn zwijgrecht, toonde zich dit
voorjaar alsnog bereid tot het afleg-
gen van een verklaring. Na vier ver-
horen was het gedaan met de
spraakzaamheid. „Het is jammer-
lijk misgelopen”, erkende Van Pols
raadsman Peer Szymkowiak giste-
ren voor de Rotterdamse rechtbank
tijdens de tweede regiezitting in de
zaak-Van Rey. Halverwege het vier-
de verhoor was zijn cliënt het beu
en weigerde hij nog verder te ver-
klaren. „Van Pol wilde openheid
van zaken geven in de overtuiging
dat hij alle beschuldigingen kan
weerleggen, maar werd voortdu-
rend ondervraagd op details als
‘wat betekent deze aantekening op
een memo van tien jaar geleden’
en dat soort vragen”, legde Szymko-
wiak uit. „Op een gegeven moment
ontstond er een vervelende span-
ning. Er was al geen vertrouwen in
de werkwijze van het Openbaar Mi-
nisterie en dat werd er door deze
manier van verhoren niet beter op.
Mijn cliënt verkiest dus nu weer te
zwijgen totdat de inhoudelijke be-
handeling plaatsvindt.”
En dat kan nog even duren. De Rot-
terdamse rechtbank had het voor-
nemen al laten varen om nog dit
jaar met de inhoudelijke aanpak
van de geruchtmakende corruptie-
zaak te beginnen. Mei 2016 is nu
het streven, maar de vraag is of die

planning standhoudt. De verhoren
van de 79 getuigen die dit jaar nog
moesten plaatsvinden op verzoek
van de raadslieden van de drie ver-
dachten Van Rey, Van Pol en oud-
wethouder Tilman Schreurs zijn
nog lang niet afgerond. 33 getuigen
moeten nog gehoord worden en
van de meeste afgeronde verhoren
is nog geen proces-verbaal beschik-
baar. Van Rey’s advocaat Gitte Ste-
vens deponeerde gisteren nog enke-
le nieuwe namen, waarover de
rechtbank nog een besluit moet ne-
men. Op haar wensenlijstje prijkte
ook het inhuren van deskundigen.
Zo uitte Stevens ernstige twijfels

aan de rekensommetjes die de rijks-
recherche heeft gemaakt over de
waarde van de reisjes naar bijvoor-
beeld St. Tropez, die de politicus
op kosten van de projectontwikke-
laar heeft gemaakt. „Van Rey en
Van Pol aten regelmatig samen in
het resort Tahiti. Maar daar zit ook
een kapper, een beautysalon en
een boetiek. Een creditcardbetaling
door Van Pol impliceert dan niet
dat er een direct verband is met
mijn cliënt.”
Stevens zou verder graag zien dat
een deskundige zich nog eens
buigt over het raadsel rond de mis-
lukte tap van een telefoontje dat

Van Rey in 2012 voerde met
oud-staatssecretaris van Justitie
Fred Teeven (VVD). Ook bleef zij
volharden in haar wens om de
voormalig bewindsman nog een
keer als getuige op te laten draven.
„Het is te toevallig dat uitgerekend
dit telefoontje niet is opgenomen.”
Het OM kon de suggestie dat de te-
lefoontap mogelijk met opzet ver-
donkeremaand zou zijn niet waar-
deren. „Een complotscenario dat ui-
terst onwaarschijnlijk is. Het gaat
er vanuit dat Teeven bewust het ri-
sico wilde lopen om deze en tal
van andere onderzoeken in gevaar
te brengen door vijftig minuten

lang een tapmodule stil te laten leg-
gen waarover circa 1800 taps lie-
pen”, meende officier van justitie
Esther Sachs. „Als Teeven dat inder-
daad heeft gedaan, zou dat deze
zaak nog unieker maken dan deze
nu al is”, reageerde rechtbankvoor-
zitter Jacco Janssen. ,,Volgens Tee-
ven ging het gesprek om niets. Zeg
maar, een flutgesprek. Het zou veel
verhelderen als meneer Van Rey ge-
woon zou zeggen wat hij met de
staatssecretaris heeft besproken.
Pas dan kan ik beoordelen of het
voor deze strafzaak van belang is
om de onderste steen boven te krij-
gen.”

De inhoudelijke behandeling van de corruptiezaak tegen Jos van Rey staat vooralsnog op de rol voor mei 2016.  archieffoto ANP


