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: Proces-verbaa1 van verhoor J.D'M' Akerboom

van de Regiopol-itie A^tt::?:T
Ik, Hans HaIi, inspecteur bij
het Bureau Ondersteuntng
AmsteIIand, Oienstàoende
Leijenberghlaan'
aan het 5e district, Politiébureau van
verklaar het volgende:
uur hocrcie ik in
december 2OO2 te 11 ' 15
Op woensdag 18
- -,*
een
Lei j enberghlaan te Amsterdam
politieb,rt.",i
Lát"ig. die oP gaf te zijn genaamd:

t

november J.945, domicilie
Geboren te Hazerswoude op 05
kiezende Oude Tielseweg 1 te TieI van de verklaring
Akerboom werd gehoord naa,r aanleid'ing
w5le3schappen
zl)n
zeqt'.
hij
van Martin Akkerman tu"tt"H;9"{t"l
te hebben
Louis
met betrekking tot
1":.vérteld
Alcerboom en
in midden iarén .go aan de iiii.=t""hercheurs
Lentink.
verklaarde hij:
Nadat ik hem ter zake had ingelicht
ben
ik ben benaderd' Ïk kwam
"Ik begrijp heel goed .waarover
j de Ri j ksrecherche. rkbij de
sinds 197 9 ;";krá;* biDen
Haag en werd. gepraatst
vanuit de poritieregio
Ríjksrecherche te Amsterdam'

Ikhebinmid'delseenaantalmalentelefonischcontact
mijn collega
mer u gehad--;; ik heb ;;k- gesproken met
Henk Lentink
ver de hele zaak
:'
Ik heb inmiddels lang : n6gPdacht
betreffende ll"tti" Akkeiman en Louis Hagernan'
opgefrist "1 alles
rk heb met u zojuist mijn geheugen
ï"tvolgens heb ik met ir rla
wat ik *og *""t'Ëe"prok"1'
verkl-aring n.JÈi"rtt" ïan Henk Lentink '

a
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Ik kan mij
steilen. Ik

zi-jn verklar!-ng
in grote Iijnen acht-er
enkeie
zal echrer op een aên-uêf punten

toevoegingen doen.

De Haan en
Met name in Groningen waren de polit'iemensen
Martin Akkerman' Dit was
Dijkema erg blij.met de e5i=o"t
vonden hem 'een
aan i;; qed-rae'--?')gaf
duidelijk te merken hen
'
veel informatie
innr-rimineel
die aan
uvuv!
j k om de zaak af te

?^

oo-X- *""ili
Het was voor hen dan
;;; stioef en na gesprekken
verliep
staan. Het overleg
hadden
dat zL) informatie
van
met Akkerman bieek
dagboek
het
-^} f or]'rnttdan Het ging dan met name over
acnlerrrLruusrrlij;fideravandecorrega's
Akkerman, dat al gerurme
'hebben, zij het aan ons overhandigd'
Iag. Uiteinc"f if
Hiermee was de toon gezeE'
dagboek
tijd ""1 kopie van dit
Ik heb zeLf nog geruime
Ik
foto's'
aantal
in mijn bezrt gehad,- tezamén met een-bij
.::l^^",-"tlt:t:]i:
heb aIles een aantaL r";";"gàieaen
l-n ml-ln
onderzoek
het
van
meer
niets
heb
en
vernietigd
bezit.
vormen van
Het betrof in mijn herinnering een tweetal
i-nformatie
is door ?ls
fencie cle corruptie is
'
AlIe informatie betrefoverige.informatie
naar m:.ln
afgehandeld en alte
f ende
betref
het
mening door Groningen nes'proken .met
korps.Ikdach|dat-er"u""it'Gron.ingenookcontact-wa.S
-

geweest met Amsteroam'

bij mijn weten uiteindelijk
Ik heb van Groninqenverhoor
'
van Akkerman gekregen
van
-àoo,
Drocessen-verbaal
van
verhoor
nadere
mij q"ur,.,1ïl bij het
;";:";11,
Akkerman.

meer in het
Ik heb alles nagezocht' maar ik ben niet
bezit van deze stukken'
Ikkanmijnietherinnerenofertoenisgesprokenover
Louis Hagemann'
niet
-oehelemaar
''i!"ti"'r.mij e.igenlijk
De naam Louis Hagemann sprak
en
wel
naam
kánde
aan. Mi j n collega ii".rt
met
dan
was
Dit
Akkerman.
sprak daar wel eens overïet
momenten'
tijdens informele
"á*"
ik de contacten had met
Viat ik nog kan opmerken is dat
te Amsterdam'
la"ti' Mr' Korvinus bespr'oken'
de Advocaat Generaal,
Het
destijds
ïk heb met haar de zaak-Átr"r*un
voor
ruil
in
informatie
ging dan met name o.,u'...;i;
étrafvermindering '
UiteindelijkheeftditvoorAkkermanni'etsopgeleverden
wel goed
ik vond dat op dat moment eigenlij'k
in dê sesprekkenlmet
íL
rk kan mil' ;Ï";*;";r;;;;.í'a"t
-àiJ-daadwerkelijk bij mij bekend
deAGhebgesproken-overeenmeervoudigelnoordzaak.Ik
.noem dit zo omdat af"

t
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iiStJ
ongetwi:|.1lj^- t?, de
geweest, ik- dathebben
zou zijn
meegenornen' lK zoY
zou
onderhandelr"ËE""iËi'a. ïcmeer
achter hebben gestaan om
er dan persoónlijk o9k
haar te aavisei","t"t lagere straf te eisen '
mening over de
U vraagt mij naar mijn persoonlijke
wit
menins yan Henk Lenrink en
ffi'==ïï1.*ï"ï".*-;iï.ïg
hebben kunnen
feitán die lij
Eoevoegen oaJ-'-.iié
van het
controleren ni"r.* te klop-pán'
T:!
*uitzondering
uitweiden'
zaL
corruptieverhaal h/aarovet iÏ verder niet
Ikvraagmijnuafvanwiehetinítiatiefisgekomenom
het
de AG' Ik denk dat
te gaan onderhandelenaf- *tt
zodanig
Akkerman
gêo**'- omdat
van mij is
initiatief
milieu en hij zijn
was ingeschoten in het Ëi*i".r.
extra zetje nodig was
medewerking Iiet blijken' àrteeen
kri;gen mbt corruptieom daadwerkelijk al_res eruii
in houding
de AG heeft geen-verschil
De afwijzrng van
wi j er
-u"tlit'
hebben
nadien
en
Akkerman
.,..,
opgeleverd
over g"=pto\l-l:niet veel meer met hemmet
ons meewerKen'
riii-nr-""r dus normaal
IkhebnaafsluitingVanhetcorruptieonderzoeknooit
meer contact gehad mel Martin Akkerman'
meer toe te voegen' maar
Verder weet ik momenteel niets
indien u nadere
q-cnleten
als mij zaken te binnen
nader toe te
dit
vragen heeft b; ir.- ".:r-=jJ- lrereio
\..
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heb
Nadat ik mijn verkla ing
"
deze.
daarbij en ,onderteken
rl,'

ezen blij f
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