Bijlage II bil het proces-verbaal van 10 enl2 april 2007
Behandeling met gesloten deuren getuigenverhoor mr Teeven.
-

De voorzitter deelt mede dat de terechtzitting in beslotenheid zal worden voortgezet, met
dien verstande evenwel dat de antwoorden van de getuige een rol kunnen spelen bij de
beraadslagingen.
De getuige verklaart op vragen van de voorzitter:
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Er is ooit een strafrechtelijk onderzoek in 1998 geweest. Hierbij ben ik geen zaaksofficier van
justitie geweest. Dit zou raakvlakken kunnen hebben met dit onderzoek.
V: Om wat voor onderzoek ging het?
A: Het ging om een onderzoek van de rijksrecherche en de zedenpolitie. Dit onderzoek was
tegen niet nader te noemen verdachten in het kader van misbruik van minderjarigen.
V: Waarom deed de rijksrecherche dit onderzoek?
A: Omdat er verdenkingen tegen hoge vertegenwoordigers uit het overheidsapparaat waren.
V: Onder het openbaar ministerie?
A: Ook onder het openbaar ministerie.
V: Wat was uw rol in dit onderzoek?
A: Ik was als CIE-officier van justitie betrokken bij de start van het onderzoek onder leiding
van mr Vrakking. Ik was ook betrokken bij de tactische uitvoeringen. Dit onderzoek heeft wel
geleid tot veroordelingen voor de grondfeiten, maar niet tot veroordelingen van hoge
overheidsfu nctionarissen.
V: Heeft het onderzoek geleid tot een gerechtelijk vooronderzoek tegen iemand uit het
overheidsapparaat?
A: Het heeft geleid tot een gerechtelijk vooronderzoek NN, waarin wel is getapt.
V: Heeft het onderzoek geleid tot verdere vervolgingsstappen?
A: Nee, er is getapt, maar er is verder geen vervolging ingesteld. De hoofdofficier van justitie
van Amsterdam was verantwoordelijk en heeft mij verzocht onderzoek in te stellen. Toen
was Docters van Leeuwen vertrokken bij het college en De Wij kerslooth was er nog niet. Het
college had toen een waarnemend voorzitter. Op enig moment zijn er contra-acties gekomen
waarbij de hoofdofficier van justitie ook werd beschuldigd van feiten die in dezelfde sfeer
lagen. Voordat het onderzoek eindigde, speelde dit al. Dit was waarschijnlijk waar mr
Vrakking in zijn verklaring over spreekt.
V: Hebben de beschuldigingen die geuit werden in de richting van Vrakking, geleid tot een
ander onderzoek?
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