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'OM-top sjoemelt in zaak Louwes'

Zie ook:

REAGEER 

OM: Complot Deventer moordzaak onzin
door Raymond Korse

ZWOLLE/DEVENTER - Te denken dat een procureur-generaal, een

hoofdofficier van justitie en nog een officier van justitie misstanden

'wegmoffelen' om een onschuldige in de cel te houden, is 'onzin'. Dat zei

hoofdofficier van justitie in Zwolle Wilbert Tomesen maandag aan het

eind van de middag.

urgers doen aangifte van valsheid in geschifte door het OM in de Deventer moordzaak. Op de foto

de heer Beetz uit Oss. (Foto Tom van Dijke)

Daarmee reageerde hij op de aangifte die een groep verontruste burgers maandag

rond het middaguur bij het parket in Zwolle bezorgden. De verontruste burgers

concluderen op basis van eigen onderzoek dat er bij een schrijftest in 2006 in het

kader van het herzieningsverzoek in de Deventer Moordzaak ernstig is gerommeld

en dat de topmagistraten daar kennis van hebben. 

Tomesen wierp de aantijgingen verre van zich. Hij trok de schrijfproef uit elkaar in

een inhoudelijk deel en een administratief deel. Inhoudelijk is het goed en

zorgvuldig verlopen en zijn de uitkomsten duidelijk en wat hem betreft

onomstreden. Wat de administratieve afhandeling betreft, erkende Tomesen dat

iemand een paraaf had gezet voor iemand die er niet was. ,,Maar er is geen sprake

van dat het niet goed is gegaan.'' 

Tomesen kondigde aan de aangifte te zullen bestuderen. Als hij vindt dat de

aangifte hout snijdt of als hij vindt dat hij er niet over kan oordelen, zal hij het

doorsturen naar de Hoge Raad. Die zal dan besluiten welk parket verder onderzoek

zal doen naar de beschuldigingen. Dat gebeurt dan niet door het openbaar

ministerie in Zwolle. ,,Maar als ik het echt onzin vind, hoef ik het niet door te

sturen'', voegde hij er aan toe. Tomesen is nog maar kort hoofdofficier in Zwolle

maar kent het dossier van voor naar achteren. Hij is niet verbaasd over de toon

van de aanklacht. 

Meer in de Stentor van dinsdag 
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