Persbericht
Rotterdam, 8 september 2015
Onderzoek Demmink na 18 maanden volledig vastgelopen
Onduidelijk welke rol Baybassin speelt in zaak Demmink
Het OM bevestigd desgevraagd aan We Are Change Rotterdam dat het strafrechtelijk
onderzoek naar Joris Demmink, de voormalig secretaris-generaal van het ministerie van
Justitie, in verband met vermeend kindermisbruik, na 18 maanden volledig is vastgelopen.
Het OM deed in januari 2014 inzake de zaak Demmink, een strafhulpverzoek aan de Turkse
autoriteiten. Ondanks het persoonlijk telefonisch contact van Justitie minister van der Steur
met zijn Turkse ambtgenoot in juli 2015, de bezoeken van rechter-commissaris Yolande
Wijnnobel aan Turkije en de verschillende Kamervragen wordt er volgens het OM door
Turkse zijde geen informatie verschaft. Persvoorlichter van het OM, Wim de Bruin, geeft aan
dat hierdoor het onderzoek is vastgelopen en dat er geen andere actieve onderzoekslijnen zijn.
Op de vraag of de zaak van de Turkse zakenman Baybassin mogelijk verband houdt met het
uitblijven van medewerking van Turkije antwoordde De Bruin dat Turkije dat zelf niet heeft
aangegeven. Van der Steur geeft desgevraagd aan dat het onderzoek ‘zeer zorgvuldig moet
gebeuren’ en ‘dat het nu goed is dat alle feiten boven tafel komen’.
De prognose van het OM, dat zij het
onderzoek in 2015 gaat afronden, blijft echter
gehandhaafd.
Onze videoreportage:
Onderzoek Demmink na 18 maanden
volledig vastgelopen
https://youtu.be/7l-SotUBrow
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde Persbericht
We Are Change Rotterdam maakt sinds 2012 onafhankelijke reportages en maakt deel uit van
een internationaal netwerk van grassroots mediamakers. U kunt een overzicht van onze
reportages vinden op ons YouTube Kanaal
https://www.youtube.com/user/WeAreChangeRotterdam
Op Prinsjesdag organiseert We Are Change Rotterdam samen met andere onafhankelijke
mediamakers een uniek event binnen het Nederlandse medialandschap: een 6 uur durende
live-uitzending op Prinsjesdag vanuit hartje Den Haag. Zie voor meer informatie hierover
https://www.facebook.com/events/564920303648662/
Wilt u meer informatie over bovenstaand persbericht of onze plannen rondom Prinsjesdag
neemt u dan contact op met Maria. E-mail: Maria@wearechangerotterdam.tv	
  

