Het onderzoek vanaf 2013 tot nu
(Ferdinand Schellinkhout, TGO teamleider Politie Oost-Nederland)
Alle voorgaande onderzoekshandelingen en -resultaten zijn opnieuw bekeken en geanalyseerd. Zo is
onder andere het omvangrijke dossier volledig gedigitaliseerd, hetgeen nieuwe vormen van
analyseren mogelijk maakte en alle informatie en verklaringen werden nogmaals grondig bekeken.
Sindsdien is er door een nieuw onderzoeksteam onophoudelijk in stilte aan het onderzoek gewerkt.
Van 2015 tot 2017 is het onderzoeksteam bezig geweest om het grootschalig
verwantschapsonderzoek juridisch en forensisch mogelijk te maken. Het onderzoeksteam besluit dan
om de verdachte aan te merken als persoon die in aanmerking komt voor grootschalig DNAonderzoek. Op dat moment is er nog niet besloten in welk gebied het grootschalige
verwantschapsonderzoek zal gaan plaatsvinden, maar omdat het team zowel autosomaal DNAonderzoek als verwantschapsonderzoek in een bepaald gebied wil gaan uitvoeren komt zijn naam
wel op een lijst.
Op 23 mei 2017 hebben wij het verwantschapsonderzoek aangekondigd en eind oktober 2017 tijdens
het tweede persmoment is uitgelegd op welke manieren er DNA-onderzoek gaat plaatsvinden. In
oktober 2017 is gestart met het autosomale DNA-onderzoek.
De 1.500 mannen die voor het autosomale DNA-onderzoek zijn geselecteerd, hebben een brief
gekregen waarin gevraagd is of zij vrijwillig DNA af willen staan. Onze verdachte heeft deze brieven
ook toegestuurd gekregen, dat gebeurde in november. De brieven zijn op het laatst bekende
woonadres in Nederland bezorgd en toen daar geen gehoor op kwam, zijn de agenten uit het
onderzoeksteam bij de verdachte aan de deur geweest. De eerste keer dat zij daar waren, werd de
deur niet geoepend. Toen zij een week later terugkeerden, werd er weer niet open gedaan.
Vervolgens hebben zij een uitnodigingsbrief met contactgegevens in de brievenbus gestopt in de
hoop dat er contact opgenomen zou worden.
Dat gebeurt ook. Enkele weken later neemt een familielid van de verdachte telefonisch contact op
met de politie. Er wordt aangegeven dat de man reizende is in Frankrijk. Vanwege zijn werk als
organisator van bushcrafttochten verblijft hij regelmatig buiten Nederland. Zijn familie geeft aan dat
hij in maart 2018 naar Nederland zal komen én dan ook vrijwillig DNA komt afstaan.
Dat is niet gebeurd. De verdachte is, voor zover wij weten, niet meer teruggekomen naar Nederland.
En nadat personen in zijn omgeving eerder in het jaar nog wel contact met hem wist te krijgen, lukt
dat sinds medio februari 2018 niet meer. Hij heeft toen aangegeven een wandeltocht te gaan maken
door de Vogezen. Ieder spoor en elk teken van leven ontbreekt sindsdien. In april wordt er daarom
aangifte gedaan van vermissing. Zijn laatst bekende verblijfplaats is op dat moment een chalet in de
Franse Vogezen.
Een ander politieteam start in april 2018 een onderzoek naar de vermissing van de man. Op dat
moment is hij nog geen verdachte in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Het team
dat onderzoek doet naar de dood van Nicky is inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat er
een vermissingsonderzoek loopt naar de man. De twee onderzoeksteams staan in nauw contact met
elkaar, maar opereren wel los van elkaar.

De twee onderzoeken kwamen samen toen bleek dat het DNA-profiel dat in het kader van de
vermissingszaak was opgesteld overeenkwam met de sporen op de kleding van Nicky Verstappen.

