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PROCES-VERBAAL M.B.T. Telecommunicatie op 13 mei 2000
 
 
 

Door mij, Jurgen KUKLER, brigadier van de Regiopolitie Twente, misdaadanalist 
bij  de Divisie Recherche, wordt het volgende gerelateerd:
 

Naar aanleiding van het gebruik in het rampgebied op 13 mei 2000, mogelijk door verdachte 
A. de VRIES, van het GSM-toestel met het telefoonnummer 0620-279987, alsmede naar 
aanleiding van het aantreffen van andere telefoonnummers in de woning van genoemde 
verdachte, heb ik een schema gemaakt, waarin weergegeven de meest relevante 
beschikbare historische printgegevens, afkomstig van mastgegevens uit het rampgebied, 
alsmede van gegevens van de 112-centrale. Dit schema wordt bijgevoegd, zie resultprint1.xls.
 
Enige opmerkingen hieromtrent:
•         De mastgegevens zijn afkomstig van de providers Libertel en PTT
•         Bij de providers streeft men naar 100% registratie van telefooncontacten, doch dit is 

door omstandigheden (nog) niet haalbaar. Er kunnen dus gesprekken zijn gevoerd dan 
wel zijn getracht te voeren, welke niet geregistreerd zijn en aldus niet bekend geworden.

•         Er was op 13 mei 2000 ten tijde en kort na de ontploffingen sprake van een overbezet 
telefoonnetwerk

•         Het is mogelijk dat in verband met de drukte op een GSM-mast de gesprekken lopen via 
een nevengelegen GSM-mast. (zie de cell-id’s in het schema)

•         Het schema is gevuld met tenaamstellingen dan wel namen van gebruikers dan wel ex-
gebruikers.

Het schema dient te worden gelezen in samenhang met het eveneens bijgevoegde schema 
betreffende samenvattingen van relevante mij tot op heden beschikbaar gestelde afgelegde 
verklaringen van een groep personen, geselecteerd aan de hand van het sociale netwerk 
van verdachte A. DE VRIES, alsmede aan de hand van tenaamstellingen dan wel bekend 
geworden mogelijke gebruikers van de aangetroffen telefoonnummers. Dit schema van 
samenvattingen van afgelegde verklaringen is bijgevoegd als alibi 620279987 13-05-00.xls
 
 
Conclusies
Concluderend kan op basis van de mij tot op heden beschikbare onderzoeksgegevens 
gezegd worden:
1.      Verdachte A. DE VRIES is in bezit geweest van de GSM-telefoon met het nummer 0620-

279987
2.      De GSM-telefoon met het nummer 0620-279987 maakt op 13 mei 2000 gebruik van 

GSM-masten in dan wel in de directe omgeving van het rampgebied en heeft op 13 mei 
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2000 te 15:08 uur (doorverbonden door 112-centrale naar Brandweer, geregistreerd 
contact 49 sec), 15:55 uur (doorverbonden van 112-centrale naar politie, contact 0 sec) 
en 15:59 uur (doorverbonden van 112-centrale naar politie, geregistreerd contact 34 sec) 
vanaf onbekende locaties contact gezocht dan wel gehad met het alarmnummer 112, 
terwijl te 15:10 op de GSM-mast aan de Voortsweg 104 te Enschede (omgeving ramp) 
een registratie plaatsvindt van een contact van 0620-279987 met alarmnummer 112 
(duur 76 sec)

3.      Het is niet aannemelijk is dat verdachte A. DE VRIES op 13 mei 2000 gebruikt heeft 
gemaakt van dan wel onder zich heeft gehad de GSM-telefoon met het nummer 0620-
279987

4.      Het is aannemelijk dat verdachte A. DE VRIES op 13 mei 2000 gebruikt heeft gemaakt 
van de GSM-telefoon met het nummer 0616-274859

5.      de GSM-telefoon met het nummer 0616-274859 maakt op 13 mei 2000 te 17:58 uur en 
te 19:13 uur gebruik van diverse GSM-masten in Enschede.

 
 
Toelichting op bovenstaande conclusies
 
Conclusie 1
 
Verdachte A. DE VRIES verklaart dat hij een toestel met dit nummer heeft gekocht, doch dat 
hij ruim voor de ramp dit toestel weer heeft verkocht. Uit meerdere verklaringen is gebleken 
dat verdachte A. DE VRIES vóór de ramp in bezit is geweest van dit GSM-telefoonnummer; 
o.a. zijn broer Bert DE VRIES verklaart hierover, alsmede de moeder van Astrid R.M. 
MADLENER (Astrid is de ex-vriendin van verdachte A. DE VRIES). Zie hiervoor de verklaring 
van Astrid R.M. MADLENER. Tevens is bij een onderzoek in de woning van verdachte A. DE 
VRIES de verpakking van de SIM-kaart met het telefoonnummer 0620-279987 aangetroffen
 
Conclusie 2
 
De geregistreerde tijden en locaties van gebruikte GSM-masten van het gebruik van de 
GSM-telefoon met het nummer 0620-279987 zijn weergegeven in eerder vermeld bestand 
resultprint1.xls
 
Conclusie 3
 
Op 13 mei 2000 te 09:30 uur wordt 0620-279987 ingebeld door 053-4340264 (op 
naam van J.W.M. VAN KLINGEREN, Renbaanstr 25 te Enschede) De duur van het 
contact is 25 sec;
Betreffende de aanwezigheid van personen in perceel Renbaanstr 25 te Enschede 
op zaterdagmorgen 13 mei 2000 te 09:30 uur kunnen de volgende opmerkingen 
relevant zijn:
•         Renbaanstraat 25 is op 13 mei 2000 de verblijfplaats van Bennie VAN 

KLINGEREN en Stientje BAKKER
•         Van telefoonnummer 053-4340264 (Renbaanstr 25 te Enschede) is geen historisch 

printbestand beschikbaar
•         Anita LUNDING en Gerrit VAN ENGELEN zijn die ochtend in perceel Renbaanstr 

25 geweest (volgens verklaringen van Anita LUNDING, Gerrit VAN ENGELEN, 
Stientje BAKKER en Bennie VAN KLINGEREN

•         Stientje BAKKER verklaart dat “ze die ochtend naar Dave (LUNDING) en 
Danielle (GORKINK) hebben gebeld om ze uit te nodigen”. Ook staat het Stientje 
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bij dat Anita LUNDING en Gerrit VAN ENGELEN die ochtend rond 09:30 uur 
kwamen en dat Anita vanaf de vaste lijn gebeld heeft.

•         Anita LUNDING verklaart dat het mogelijk is dat ze die ochtend naar Dave (LUNDING) 
of Danielle (GORKINK) heeft gebeld, doch geeft aan dat ze twee andere 
telefoonnummers van hen heeft. Anita LUNDING en Gerrit VAN ENGELEN verklaren 
dat ze verdachte A. DE VRIES niet kennen

•         0620-279987 maakt tijdens het contact te 09:30 uur gebruik van de GSM-mast aan de 
Westerstraat 2-308 te Enschede. Dave LUNDING en Danielle GORKINK zijn te 09:30 
uur volgens hun verklaringen bij Humanitas aan de Oldenzaalsestraat te Enschede. 
Danielle GORKINK verklaart echter dat ze die ochtend is gebeld door Bennie VAN 
KLINGEREN  dan wel Stientje BAKKER, die vragen of ze koffie komen drinken (wordt 
bevestigd door Dave LUNDING, die echter niet bij het bewuste telefoongesprek 
aanwezig was, hij stond onder de douche). Hierbij zou ze echter op een ander 
telefoonnummer gebeld zijn, te weten op 0621-960704 (komt niet voor op mastgegevens 
PTT en Libertel) of op 0626-766205 (komt voor te 12:30 uur en 19:46 uur)

•         Bennie VAN KLINGEREN verklaart dat hij ’s morgens op 13 mei 2000 tussen 09:00 en 
09:30 uur vanaf de vaste lijn van de Renbaanstr 25 te Enschede een aantal keren belt 
naar Jacob KNOL om hem uit te nodigen. Nadat hij van de politie heeft gehoord dat er 
vanaf de vaste aansluiting is gebeld naar de GSM, eindigende op 9987, concludeert 
Bennie VAN KLINGEREN dat dit het nummer moet zijn van Jacob KNOL op het moment 
dat Bennie belt. Bennie VAN KLINGEREN kent verdachte A. DE VRIES.

•         Stientje BAKKER verklaart dat Jacob KNOL en Johan BOS die morgen/middag 
langskomen en niet zo lang blijven.
Jacob KNOL verklaart dat hij op 13 mei 2000 niet in het bezit is van de GSM-telefoon 
met nummer 0620-279987. Hij verklaart tevens dat hij op die dag niet bij Bennie VAN 
KLINGEREN aan de Renbaanstr 25 te Enschede is geweest
Johan BOS verklaart eerst dat hij op 13 mei 2000, mogelijk samen met Bennie VAN 
KLINGEREN, naar de verjaardag van Stientje aan de Renbaanstr 25 te Enschede gaat, 
doch komt daar even later weer op terug en weet dan bijna zeker dat de verjaardag op 
vrijdagavond 12 mei 2000 werd gevierd en hij aldus op 13 mei 2000 niet in het 
rampgebied is geweest. Johan BOS kent verdachte A. DE VRIES.

 
Resumerend kan betreffende conclusie 3 worden gesteld dat volgens de hieromtrent 
afgelegde relevante verklaringen vanaf perceel Renbaanstr 25 te Enschede te 
omstreeks 09:30 uur geen contact is geweest met verdachte A. DE VRIES, zodat 
iemand anders op dat moment gebruik heeft gemaakt van het GSM-telefoonnummer 
0620-279987. Tevens gelet op het contact die dag te 12:30 uur van dit GSM-
telefoonnummer 0620-279987 met 0626-766205 (in gebruik bij Danielle GORKINK 
danwel Dave LUNDING) is het aannemelijk dat het GSM-telefoonnummer 0620-
279987 te 09:30 uur in gebruik is geweest bij Dave LUNDING en Danielle GORKINK 
en te 12:30 uur in gebruik is geweest bij Dave LUNDING (die op dat moment bij Giel 
MENKENS is (volgens zowel Dave als Giel), die dan voor Dave naar Danielle belt)
 
Conclusie 4 en conclusie 5
 
Het GSM-telefoonnummer 0616-274859 is volgens Astrid R.M. MADLENER (Astrid is de ex-
vriendin van verdachte A. DE VRIES) het prive-nummer van verdachte A. DE VRIES. Bert 
DE VRIES verklaart dat hij op 13 mei 2000 na de ramp naar zijn broer (verdachte A. DE 
VRIES) belt op ditzelfde GSM-telefoonnummer.
 
De GSM met telefoonnummer 0616-274859 belt op 13 mei 2000 vanaf 17:58 (90 sec) uur 
vanuit het gebied onder het bereik van de GSM-mast Drienerlolaan en onder het bereik van 
de GSM-mast Geessinkweg te Enschede naar een GSM-telefoon, welke op dat moment 



conform afgelegde relevante verklaringen in bezit is van Arie DROST dan wel Jacob KNOL 
dan wel Bennie VAN KLINGEREN. Tevens bevindt de GSM met telefoonnummer 0616-
274859 zich tijdens een gesprek, startend te 19:13 uur (duur 31 sec) onder bereik van de 
GSM-mast op het Dish hotel aan de Boulevard te Enschede en de GSM mast op de 
Geesinkweg te Enschede.
 
Te 21:50 uur die dag wordt er vanaf 0625-502233 (op 13 mei 2000 in gebruik bij Murat 
UGURLU) gebeld naar het bewuste GSM-telefoonnummer 0616-274859. Volgens 
verklaringen is het goed mogelijk dat Astrid MADLENER op dat moment gebeld heeft met het 
GSM-toestel van Murat UGURLU naar verdachte A. DE VRIES
 
 
Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, gesloten 
en getekend te Enschede, op 26 april 2001.
 
 

De verbalisant:
 

J. Kukler.
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