De doorbraak: De donor van de verdachte sporen is bekend
(Jan Eland – Hoofdofficier van Justitie, Openbaar Ministerie Limburg)
In het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen is sprake van een doorbraak. Na twintig jaar
onderzoek is op acht juni 2018 hét verlossende telefoontje gekomen vanuit het NFI. Er is een één-opéén match tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky én het DNA van een 55-jarige man.
Deze man woonde in 1998 in Simpelveld. Voor zover bekend heeft hij geen enkele connectie met
Heibloem of met Nicky Verstappen. Hij is vanaf het moment dat de DNA-hit bekend werd officieel
verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. We weten wie hij is, maar we weten
niet waar hij momenteel verblijft.
Eerder hebben we aangegeven op zoek te zijn naar de donor van de sporen op de kleding van Nicky.
Het kan niet anders dan dat de donor van die sporen ons kan vertellen wat zich in de laatste uren van
het leven van Nicky heeft afgespeeld.
De 55-jarige man die we verdenken van betrokkenheid bij de dood van Nicky, is in beeld gekomen
omdat hij een van de mannen was die geen gehoor heeft gegeven aan meerdere oproepen om in het
autosomale traject vrijwillig DNA af te staan. Hij is in oktober 2017 naar het buitenland vertrokken. Er
is tot februari 2018 nog contact geweest vanuit de omgeving van de man. In april 2018 ontbreekt
ieder spoor van hem en is hij door zijn familie als vermist opgegeven.
Nadat er door de familie aangifte is gedaan van vermissing, is een ander politieteam een onderzoek
gestart naar die vermissing. Dat onderzoek stond los van het onderzoek naar de dood van Nicky
Verstappen.
In het kader van de vermissingszaak zijn door een ander politieteam buiten Limburg persoonlijke
spullen van de man voor DNA-onderzoek ingezonden. Daarnaast heeft ons onderzoeksteam ook
persoonlijke goederen van de man naar het NFI gezonden. Er is door ons team ook DNA van twee
verre verwanten van de man ingezonden.
Op 8 juni berichtte het NFI ons dat de DNA-profielen uit de vermissingszaak en uit onze zaak en de
profielen van de verre verwanten van de man overeenkomen met de verdachte sporen op de kleding
van Nicky. Voor het team staat hiermee vast dat de man de donor van de verdachte sporen is.
We zijn dit nieuws direct gaan delen met de familie Verstappen. Twintig jaar lang hebben zij gewacht
op duidelijkheid, op het antwoord op de vraag wat er met Nicky is gebeurd. En alhoewel die
duidelijkheid er nu nog niet is, zijn wij door het verkrijgen van de match wel een stuk dichterbij de
waarheid gekomen. De verdachte sporen die we nu hebben liegen niet, maar zij vertellen ook niet
het hele verhaal. De verdachte die we nu kennen, kan ons dat verhaal wel geven.
Afgelopen elf augustus was het twintig jaar geleden dat Nicky Verstappen dood werd gevonden op
de Brunssummerheide. In de media verschenen de afgelopen periode meerdere verhalen over
mogelijke verjaring in de zaak. Van verjaring zal in deze zaak geen sprake zijn.
Wat ik u net kort heb verteld is weliswaar een doorbraak in het onderzoek, maar ook het begin van
een volgende fase in het onderzoek. We zijn nu bezig met een gericht strafrechtelijk onderzoek en
een speurtocht naar onze verdachte. Wij gaan ervan uit dat de man nog in leven is, en alle
onderzoekshandelingen zijn er op gericht om de man te vinden en aan te houden.
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