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Beoog d doelwit doet eindeltjk boekje open

VerHaring over
?Ye

isliquidati€

door Bart Olmer
en Mickvan Wely
ROITERDAII ¡ Voor het

eerst sinds zün arresta-

tie injuni heeft Dennis
van den Berg, het beoogde doelwit in de
spra¡kmakende zaak

rond de'vergisliquida-

tie'op ggz-directeur
Rob Zweekhorstin
januari 2ot4, een verklaring voor justitie
afgelegd.

De verklaring is in het bezit van De Telegraaf en bevat
onthullende details over de

mogelijke achtergrond van
een van de meest omvangräke drugs- en corruptieonderzoeken van de laatstejaren. Centraal hierin staat de
corrupte douanier Gemit G.
in de Rotterdamse haven,

die ervoor zorgde dat dui-

zenden kilo's drugs het land

in kwamen.
Vandaag verschlinen medeverdachten van Van den
Berg voor de rechter in Rotterdam. Het gaat om een

pro-formazitting. Van den

Berg moet zich volgende
week verantwoorden.
De man wordt door justi-

tie beschouwd als het werkeläke doelwit van een of

0p l januari 2014 werd in de Dokkummonstreet in Berkel en Rodenrijs Rob Zweekhorst vermoord. Hij
Foro ANP
was het slachtoffer ven een

percoonsvenadsseling'

T[idens de ruzie zou Van

den Berg, zo erkent hij, F.
min of meer gedreigd heb-

woonde vlak bü Zweekhorst

in

Berkel en Rodenrijs en
vertoont grote gelijkenis
met de op straat doodgeschoten man.
Van den Berg heeft tot nu
toe bä justitie de kaken stiif

op elkaar gehouden over

de

mogelijke
achtergrond
van de vergismoord. Nu

verbreekt hti
zijn stilzwijgen met een

Voorwaarde

is dat justitie

meewerkt aan de schorsing
van zijn hechtenis.

In het kort komt de verklaring erop neer dat de vol-

streÌt onschuldige Zweekhorst mogelijk is doodge-

schoten vanwege een con-

flict tussen Van den Berg en
medeverdachte René F.
Van den Berg was naar eigen zeggen in het voorjaar
van 2ot3 bij F. in Libië ge-

weest, waar

hij ruzie met

hem kreeg over een som
geld die F. hem verschuldigd

zou zijn. Ook was Van den
Berg geïrriteerd over het
feit dat F. in Libië een relatie

met een vriendinnetje onderhield, terwijl hij al een
wouw had. Van den Berg
kende deze wouw goed.

dat

verklaring.
De gedetineerde drugs-

zoukomen en alshä contact
onderhouden
met de corrupte douanier.
Deze Gerrit G., die in ruil
voor tonnen aan eum's

verdachte vermoedt dat me-

deverdachte René F. van
hem af wilde: omdat hij een
gevaar$k obstakel was ge-

worden in

vermoeden dat hij een deal
heeft gesloten met justitie
als kroonge-

glippen, was een pion van

tussen

drugs door de haven liet
F.

waarvan Van den Berg op de
hoogte was.
In december zor3 zou de
douanier Gerrit G. een con-

geld en
uriendin

vierenhalve 44, die hij in de
cel heeft geschreven. Van
den Berg wil veel meer verklaren, zo laat zljn advocaat
Sanne Schuurman weten.

is

wouw te verstrekken, als F.
niet met geld over de brug

fuøie Om

verklaring van

oordeeld. Bäzonder

vader en zoon E. op hun
beurt weer René F. aanwij-

zen als opdrachtgever voor
de moord op Zweekhorst.
De rol van René F. is omstreden. Advocaten van de
verdachten in de grote

ben om foto's van de nieuwe

wiendin van F. aan zlln

meer moordenaars op zou blijven
Nieuwjaarsdag 2o'14. Hii

het niet begreep omdat er
voor mij toch ook voor l3
mifoen handel in zat. Ik
snapte er niets van", zo
schrijft Van den Berg in zijn

hinermet3oo

de

Vandaag

douanier

dat F. wordt

maakte justi-

tie'

pion: de
Gerrit

gement in

z\n

container

drugs vernietigd. In januari
werd Rob Zweekhorst geliquideerd. Het daadwerkelijke doelwit was volgens justitie Dennis van den Berg.
In dezelfde maand werd
gepoogd de fruit- en drugshandelaar Rinus Moerer te
liquideren. De Steenberger
overleefde de aanslag, maar
werd in april alsnog doodgeschoten. Moerer zat volgens
justitie en ook Dennis van
den Berg achter de onderschepte partü van 3oo kilo

onderhouvan
contect

blj de politie
in Argentinië

werd alsnog moest
stoppen
onderschept
en de partü met het

den
met

Zweekhorst
Demis van den Bery

Saillant is dat volgens Van

den Berg de politie na de
'vergismoord' op Zweekhorst, hem vertelde wie er
achter de liquidatie zaten.
Rechercheurs zouden de
namen van medeverdach-

noemd.

en Moerer is
nog niemand
opgepakt.

Berg, de kwestie over zljn
wiendinnetje een rol.

verlies. Van den Berg ontkent iedere betrokkenheid

"Mij waarom het met de
waagd
douane niet goed was geîegeld. Ook zei Rinus dat hij

Voor de li-

quidaties van

speelde, zo schrijft Van den

ten in de

ge-

kesmokkel.

Mogelijk

Moerer en Van den Berg
moesten, zo luidt de theorie
vanjustitie, boeten voor het

is door Moerer

en wordt verdacht van co-

de

douanier.

bekend

uitgeleverd.
Hijheeft zichzelf. gemeld

G.

na
drer-

Libië dat F.

wordt.

Jaar

spoorloos.

en zijn belangrijke,
corrupte

l-T"Ët.riff

bij de smokkel van deze partij, waarvan hij welverdacht

liquidatiezaak

een

F.

Zeker

coke.

en

tuige. Hij was

relatie

kilo coke cloor-

De

drugs-

omvangrijke

drugszaaþ Henk E. en zlin

zoon Marco hebben

ge-

Henk E. wordt verdacht

van de smokkelvan coke en

Ook is nog niet

duidelijkwie

precies achter de smokkel
van een part[i van 3ooo kilo

coke zit, die eveneens in

Rotterdam werd onderschept.

F. is verdachte van het
transport, maar in het onderzoeksdossier is door een
verdachte ook de naam van
de bekende, veroordeelde

drugscrimineel Johan'de

Hakkelaar' V. genoemd, zo
onthulde de Telegraaf eerder. Ook de corrupte douanier was volgens justitie bij

een liquidatiepoging in het
onderzoek. H[j werd eerder
in verband gebracht met vijf
liquidaties. Voor één moord

dit transport betrokken.

en een poging daartoe werd
hij vijftien jaar geleden ver-

klaring van Dennis van den

Het OM laat in een reactie

weten niet inhoudeliik te
willen reageren op de verBerg.

