De jaren 1998 – 2012
(Ingrid Schäfer-Poels, Politiechef Limburg)
Ik sta hier met gepaste trots. De afgelopen twintig jaar is er door de Politie, Het Openbaar Ministerie,
het NFI en vele anderen ontzettend hard gewerkt.
Dat harde werken is deels beloond, na twintig jaar weten we wie de donor is van de verdachte
sporen die op de kleding van Nicky Verstappen zijn aangetroffen.
Daarmee is het onderzoek niet afgerond. Het is voor de familie Verstappen en ook voor de politie
ontzettend belangrijk antwoord te krijgen op de vraag wat zich in de laatste uren van het leven van
Nicky heeft afgespeeld. De doorbraak in het onderzoek is de start van een gericht strafrechtelijk
onderzoek tegen een bekende verdachte.
Om u duidelijk te maken hoe we deze doorbraak bereikt hebben, moeten we terug naar 1998 en
naar een schets van de feiten en omstandigheden van de afgelopen jaren.
Op tien augustus 1998 verdwijnt Nicky Verstappen vanaf het zomerkamp op de Brunssummerheide.
Op elf augustus wordt rond 21:00 uur het levenloze lichaam van Nicky gevonden, in een sparrenbosje
aan de Schinvelderweg, op ongeveer duizend meter van het kampterrein.
Op de plaats waar het lichaam van Nicky is gevonden, wordt technisch onderzoek gedaan. Alle
relevante sporen worden in beslag genomen, zowel in de omgeving van de vindplaats als op de
vindplaats zelf. Het lichaam van Nicky wordt zowel ter plaatse als in het mortuarium uitgebreid
onderzocht.
Wat we zeker weten is dat de sporen die destijds in beslag genomen zijn, ons nu hebben geholpen in
het onderzoek. Het sporenonderzoek van toen gecombineerd met de nieuwe technieken op het
gebied van DNA-onderzoek, hebben ervoor gezorgd dat we nu in deze nieuwe fase van het
onderzoek zitten. Op basis van twintig jaar oude sporen, continu gedegen recherchewerk, nieuwe
technieken en juridische mogelijkheden voor grootschalig DNA-onderzoek hebben wij de donor van
de verdachte sporen op de kleding van Nicky weten te vinden.
In de nacht van elf op twaalf augustus 1998 wordt de plaats delict door de marechaussee bewaakt.
Zij hebben het politieteam afgelost. Omdat het sporenonderzoek nog niet is afgerond, moeten
voorbijgangers worden weggehouden van de plaats delict.
Omstreeks 00:30 uur wordt op de kruising Grote Heiweg en Schinvelderweg een man staande
gehouden. Ze vragen hem wat hij daar komt doen. De man zegt dat hij onderweg is naar huis. Het is
warm die zomer, en in de avond is het koeler en dus prettiger om naar huis te fietsen. De
marechaussee besluit een proces-verbaal op te maken en daarin de persoonsgegevens van de man te
noteren. Op deze manier verschijnt onze verdachte op 12 augustus in het dossier als een van de
passanten die op de Brunsummerheide is geweest.
Daar blijft het op dat moment bij, de feiten en omstandigheden waren niet anders dan dat het hier
om een toevallige passant ging. Het is te danken aan de alertheid en waakzaamheid van de twee
marechausseemedewerkers dat de naam van de verdachte alsnog bij het huidige onderzoeksteam
bekend is geworden. Als de oplettende marechaussee-er de gegevens toen niet genoteerd had, was

de man altijd een toevallige passant gebleven. Zonder dat proces-verbaal waren we nooit bij hem
uitgekomen.
In mei 2001 is de politie een second opinion onderzoek gestart. In het kader hiervan is de man twee
keer als getuige gehoord. Er worden geen aanwijzingen gevonden dat hij betrokken is bij de dood van
Nicky Verstappen.
Pas in augustus 2008 slaagt het NFI erin om dankzij nieuwe DNA-technieken een volledig DNA-profiel
te verkrijgen van de sporen op de kleding van Nicky. Vanaf dat moment kon er gericht DNAvergelijkend onderzoek worden verricht. Op dat moment had onze verdachte via de sporen aan deze
zaak gekoppeld kunnen worden.
De politie, het Openbaar Ministerie en het NFI starten in 2009 met de voorbereidingen van een éénop-één vergelijkend DNA-onderzoek. Er worden 144 mannen geselecteerd aan wie gevraagd wordt
of zij op vrijwillige basis DNA willen afstaan. De verdachte is hiervoor niet geselecteerd omdat hij
toen werd aangemerkt als toevallige passant op de Brunssummerheide. Met de kennis van nu
hadden we het anders aangepakt.
In 2013 is op verzoek van het Openbaar Ministerie Limburg de zaak overgedragen aan een nieuw
onderzoeksteam van de politie Oost-Nederland.

