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maandag 25 februari 2008

Nabestaanden Bindi geschokt door blunder
NFI
Door RAYMOND BOERE
UTRECHT - De nabestaanden van de vermoorde Ger Bindi (91) hebben steeds minder
vertrouwen in het politieonderzoek na de blunder van het Nederlands Forensisch Instituut.
Een patholoog stelde aanvankelijk de verkeerde doodsoorzaak vast, waardoor de politie op een
verkeerd spoor werd gezet.
Kleindochter Sandra Bindi was verbijsterd toen ze afgelopen weekend hoorde hoe de patholoog en
rechercheurs - zonder dat ze het wisten - van mening verschilden over de doodsoorzaak. Pas na
twee contra-expertises stelde de patholoog haar conclusie bij en oordeelde dat Bindi niet door een
schotwond om het leven was gekomen, maar was dood gestoken.
Het nieuws komt extra hard aan omdat de familie nota bene onlangs aan de officier van justitie
vroeg of er niet opnieuw sporenonderzoek gedaan zou kunnen worden. In juni is het drie jaar
geleden dat Bindi om het leven kwam en de familie ziet graag dat de zaak nu eindelijk wordt
opgelost. Maar volgens Bindi zag de officier daarvoor geen aanleiding. Het onderzoek zou gedegen
zijn uitgevoerd. ,,Het is ongelooflijk dat je dan binnen een week hoort dat er achter de schermen
toch vanalles fout is gegaan. Elke keer denk je weer het kan niet erger en dan blijkt het toch te
kunnen.
Het steekt Bindi dat de familie altijd hun best heeft gedaan om mee te werken de zaak op te
lossen. De familie loofde bovenop het tipgeld van justitie zelfs twintigduizend euro uit om cruciale
informatie binnen te krijgen. De familie beraadt zich nog op hoe nu verder. ,,We gaan zeker actie
ondernemen, maar willen nu eerst opheldering van politie en justitie.
Het is niet de eerste keer dat het verloop van het onderzoek naar de moord in opspraak komt. De
dochter en schoonzoon van Ger Bindi werden ten onrechte opgepakt omdat ze zouden zijn
betrokken bij haar dood. Justitie moest ze echter vrijlaten en seponeerde later de zaak tegen hen.
Het echtpaar kreeg een fors hogere schadevergoeding uitgekeerd dan normaal gebruikelijk. Ook
deze familie noemt de manier waarop het NFI onderzoek heeft gedaan naar de doodsoorzaak
schokkend en klungelig, zo laten ze via advocaat Tieman weten. ,,Er is kennelijk nog meer
geblunderd dan ze al dachten. Bovendien zien ze door de publiciteit nu alles weer als een film aan
zich voorbij trekken.
Nu de gang van zaken bij het NFI aan het licht is gekomen, vragen ze zich volgens Tieman
vertwijfeld af of ze wel als verdachte waren aangemerkt als de patholoog beter zijn werk had
gedaan. Wat Tieman betreft is hier dan ook het laatste woord nog niet over gezegd. Zeker als de
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zaak niet wordt opgelost, wordt het volgens hem interessant om te kijken in hoeverre het handelen
van het NFI heeft geleid tot het niet oplossen van de zaak.
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