
Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en
Justitie) gisteren laten weten. Volgens Opstel-
ten is er geen enkele aanleiding om te twijfelen
aan de integriteit van de secretaris-generaal.
,,Het ministerie ziet het oriënterend onder-

zoek van het OM ook vol vertrouwen tegemoet,’’
laat een woordvoerder van de minister weten.
Gisteren werd bekend dat het Openbaar Mi-

nisterie een aangifte tegen D. onderzoekt. Hij
wordt door twee Turkse mannen beschuldigd
van verkrachting en seksueel misbruik. Dit zou
in de jaren ’90 zijn gebeurd toen de mannen 12
en 16 jaar waren. De aangifte van één van de
twee wordt nu onderzocht.
D. zou in de jaren ’90 voor dienstreizen in

Istanbul en Bodrum zijn geweest. Volgens de
mannen vonden er daar toen geheime seks-
feestjes plaats. De mannen zeggen dat zij des-
tijds dakloos waren en door politiemannen
werden geronseld op straat. Zij zouden naar
een hotelkamer zijn gebracht, waarna D. hen

zou hebben verkracht en misbruikt. D. is for-
meel nog niet als verdachte aangemerkt, maar
het Openbaar Ministerie (OM) voert sinds een
week wel een oriënterend onderzoek uit, zo laat
een woordvoerder weten.
De geruchten van seksueel misbruik door D.

doen al jaren de ronde. Zijn naam dook in 2003
voor het eerst op in de nasleep van de affaire
rond PSV-directeur Fons S.. Die zaak draaide
om seks met minderjarige jongens.
Tot vervolging van D. kwam het echter nooit,

maar niet eerder werd er onderzoek gedaan na
een aangifte door een vermeend slachtoffer zélf.
Dit veranderde vorige week, zo bevestigt het
OM.
Demannen die nu claimen in hun jeugdjaren

slachtoffer te zijn geworden van D., traden in
2007 voor het eerst naar buiten met hun ver-
haal. Zij zeggen dat zij dit niet eerder durfden
te doen, uit angst voor represailles in hun thuis-
land. Beiden benadrukken, zo zegt hun advo-
cate Adèle van der Plas, dat zij niet uit zijn op
een schadevergoeding.
De beschuldigingen liggen uiterst gevoelig,

omdat D. al jaren in de top van het ministerie
functioneert en hoog staat aangeschreven bij
alle ministers onder wie hij werkte.
D. liet eerder al weten alle beschuldigingen

vanmisbruik te ontkennen. Hij stelt dat hij niet
in Turkije was toen het misbruik zou hebben
plaatsgevonden.
De advocaat van D. was gisteren onbereik-

baar voor commentaar.

5
NL

woensdag7september2011 NIEUWS

TOLKAMER •De 340 leerlingen tel-
lende basisschool De Overlaat in het
Gelderse Tolkamer houdt ook van-
daag de deuren gesloten wegens een
vlooienplaag. Die plaag is weer te
wijten aan steenmarters.
Een gespecialiseerd bedrijf is gis-

teren begonnen met het verdelgen
van de vlooien. De steenmarter is
een beschermde diersoort en mag
daarom niet worden gedood.
De school heeft al langer te kam-

pen met steenmarters in de pla-
fonds, maar nu ontstond ook over-
last door de vlooien die de dieren
meebrengen. De school probeerde al
eerder de steenmarters te verdrij-
ven, maar de slimme dieren weten
onder meer lokkooien te ontlopen,
aldus een woordvoerster van de
school. Kinderen worden tijdens de
sluiting elders opgevangen. Eerder
dit jaar kampte een kerk in Doetin-
chem met een soortgelijke plaag.

Steenmarters veroorzaken
vlooienplaag op school

Joris D. is formeel nog niet als verdachte aangemerkt, maar het OM onderzoekt wel
of hij tijdens dienstreizen jongens heeft misbruikt. FOTO JOS VAN LEEUWEN

Een ongediertebestrijder neemt
basisschool De Overlaat onder
handen. FOTO HENK RODRIGO

DEN HAAG •Topambtenaar Joris
D. (63) blijft vooralsnog in functie
bij het ministerie van Justitie, on-
danks het feit dat er onderzoek
wordt gedaan naar de man we-
gens beschuldigingen van ver-
krachting en seksueel misbruik.

TOBIAS DEN HARTOG

Ondanks onderzoeknaarmisbruik
geniet JorisD. vertrouwenminister

Beschuldigde
topambtenaar
mag aanblijven

Politie laat bewijs tegen crimineel in gestolen auto liggen
BART LAURET
UTRECHT •De Utrechtse politie
heeft belangrijk bewijs in een
serie inbraken in de Maarssense
wijk Op Buuren in een gestolen
auto laten liggen.
Vorige maand vonden verschil-
lende woninginbraken plaats. Uit
een van de huizen werden ook
autosleutels ontvreemd en vervol-
gens werd de auto gestolen. Later

werd het voertuig teruggevonden
en door de politie voor sporenon-
derzoek meegenomen.
De wagen werd echter teruggege-
ven aan de eigenaar met al het
bewijsmateriaal er nog in. De ei-
genaar vond heroïne, een porte-
monnee en een identiteitskaart
van een al eerder veroordeelde
crimineel in zijn voertuig terug.
Allemaal bewijsmateriaal dat nu

niet meer in een rechtszaak tegen
de verdachte kan worden ge-
bruikt.
,,Stom, slordig, onze schuld, het is
niet goed gegaan. Fout dus.’’
Woordvoerder Peter Keijzer van
de Utrechtse politie trekt volledig
het boetekleed aan over de gang
van zaken. ,,We hebben daarover
ook al een gesprek gehad met de
mensen die het betreft. En het is

ook niet onze bedoeling dit onder
de pet te houden. Het is gewoon
niet goed gelopen in dit onder-
zoek.’’

TE DRUK
Volgens de slachtoffers, die ano-
niem hun verhaal doen in Metro,
zou het wijkteam van de politie
het te druk hebben gehad om de
zaak goed op te pakken.

Volgens Keijzer mag de hoge
werkdruk echter nooit een excuus
zijn voor het niet goed volgen van
de procedures. ,,Hoe dit allemaal
precies is gegaan en wie wat heeft
gezegd, zoeken we nog uit. Maar
het betekent niet dat we deze
zaak nu laten lopen. Er wordt nog
volop onderzoek gedaan, hoewel
het natuurlijk erg jammer is dat
er sporen verloren zijn gegaan.’’


