Beroep op het publiek
(Ferdinand Schellinkhout, TGO teamleider Politie Oost-Nederland)
Na twintig jaar is er een belangrijke doorbraak in het onderzoek, maar het team is zich er ook van
bewust dat met het vinden van de donor van de verdachte sporen nog geen antwoord kan worden
gegeven op de vraag wat er in de laatste uren van het leven van Nicky met hem is gebeurd. Zolang
we de man niet vinden, kunnen we nog geen antwoord krijgen op die vraag.
Op 12 juni 2018 is er door de officier van justitie een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het
Nederlandse onderzoeksteam heeft samen met de Franse politie ook een doorzoeking gedaan in het
chalet waarvan het vermoeden is dat het zijn laatste verblijfplaats is geweest. Na dat bezoek aan
Frankrijk is het team verder gegaan met het onderzoek. Dat heeft op verschillende manieren
plaatsgevonden. Zo zijn mensen uit de omgeving van de verdachte verhoord en zijn relevante
gegevens of goederen die hij heeft achtergelaten in beslag genomen.
Alle mogelijke opsporingshandelingen die we hebben, zijn tot op de dag van vandaag uitgevoerd. De
prioriteit van het onderzoeksteam ligt nu bij het vinden en aanhouden van de verdachte.
Tegelijkertijd zal het DNA-verwantschapsonderzoek doorgaan, omdat we ook willen weten wie de
donoren zijn van de andere sporen die we destijds hebben gevonden. Dat betekent dat er nog steeds
mannen benaderd worden om vrijwillig DNA af te staan. Op dit moment hebben er ruim 16.000
afnames plaatsgevonden. We willen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van alle sporen die in het
onderzoek zijn gevonden.
Deze doorbraak luidt niet het einde van het onderzoek in, in tegendeel, het is het begin van een
gericht strafrechtelijk onderzoek en de speurtocht naar de verdachte.
Wij gaan ervan uit dat de man nog in leven is. Al het onderzoek is erop gericht de man te vinden,
hem aan te houden en te verhoren, zodat we hopelijk antwoord krijgen op datgene wat iedereen
zich afvraagt: Wat is er in die laatste uren van het leven van Nicky gebeurd?
Gedurende het onderzoek hebben wij steeds meer informatie gekregen dat erop wijst dat de man
alle voorbereidingen heeft getroffen om langere tijd onzichtbaar te blijven. Het is ons na twee
maanden intensief gericht onderzoek niet gelukt achter de verblijfplaats van de verdachte te komen.
Daarom doen we een beroep op het publiek.
Wij zijn op zoek naar Jos Brech, een 55-jarige man die wij verdenken van betrokkenheid bij de dood
van Nicky Verstappen.
In 1998 was hij 35 jaar oud en woonde hij in Simpelveld. Hij was actief bij de scouting en heeft enige
jaren op een peuterspeelzaal gewerkt. In 1985 is hij in beeld geweest voor een zedenfeit. Tot op
heden kennen we het specifieke feit inhoudelijk niet omdat die informatie niet meer beschikbaar is
in onze systemen. Voor het feit is hij niet vervolgd omdat de zaak geseponeerd is. Andere registraties
of meldingen met betrekking tot strafbare feiten hebben wij tot op heden niet gevonden in onze
systemen.
De afgelopen jaren is hij vooral actief geweest in de wereld van het bushcraften. Hij organiseerde
onder meer reizen in Europa en was daarom zelf ook regelmatig op reis.

De verdachte staat vanaf vandaag ook op de Nationale Opsporingslijst.

