
 
 

 
  
  
  
  
  
    

Ministerie van Defensie 
 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Telefoon (070) 318 81 88 
Fax (070) 318 78 88 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Plein 2 
2511 CR Den Haag 

Datum 4 mei 2007 

Ons kenmerk D/2007013490 

Onderwerp Schriftelijke vragen over de onder druk afgelegde valse 
verklaringen van Mariniers in het onderzoek tegen Erik O. 
 

 

 

In bijlage bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Knops en 

Eijsink inzake de onder druk afgelegde valse verklaringen van Mariniers in het onderzoek 

tegen Erik O., ingezonden op 6 april 2007 (met kenmerk 2060711680).  
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  Ministerie van Defensie 

2060711680 
 
Vragen van de leden Knops (CDA) en Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over de 
onder druk afgelegde valse verklaringen van Mariniers in het onderzoek tegen Erik O. 
ingezonden op 6 april 2007. 
 
1 
Wat is uw opvatting over de recente tv-uitzending inzake het onderzoek tegen Erik O.? 
1) 
 
2                                                                                                                                                          
Bent u geschrokken van de verklaringen van de mariniers in de uitzending? 
 
3                                                                                                                                                            
Wat gaat u na aanleiding van deze tv-uitzending ondernemen en in hoeverre betrekt u 
het Openbaar Ministerie hierbij? 
 
Door één marinier is aangifte gedaan van het achterhouden van bewijs, beïnvloeden van 
getuigen en intimidatie tijdens het onderzoek naar de zaak Erik O. Twee andere (oud-) 
mariniers hebben verklaringen afgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten een 
onderzoek in te stellen. Het is niet opportuun uitlatingen te doen of reacties te geven zolang 
het onderzoek loopt. 
 
4                                                                                                                                                         
Vormt de tv-uitzending tevens aanleiding voor u om een nader onderzoek te doen 
binnen het Korps Mariniers? 
 
Zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt is het voor mij niet opportuun zelf 
een nader onderzoek te laten uitvoeren. Vanzelfsprekend zal Defensie volledige 
medewerking verlenen aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie. 
 
1) NOVA, 29 maart 2007 
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