Nieuw
spoor van
vermiste
vrouw
Peter R. de Vries duikt in
verdwijningszaak Ilham
Benchelh uit Siddeburen
3 Kasem M. dumpte stuk
laken met bloed van zijn
vermiste vrouw
3
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Kasem M.
M.
uit Siddeburen dumpte kort na de
verdwijning van zijn echtgenote Ilham Benchelh een stuk laken met
bloedsporen van zijn vrouw. Ook
gebruikte hij een dag nadat ze verdween een groot aantal plastic zakken.
Deze en andere verdachte zaken
komen zondag aan bod in een uitzending van Peter R. De Vries over
de vermissing van Ilham Benchelh
(36). Benchelh’s man Kasem M.
wordt verdacht van betrokkenheid
bij de verdwijning van zijn vrouw.
Er zijn tal van aanwijzingen die
duiden op betrokkenheid van M. bij
haar dood, maar het lichaam van
Benchelh is nooit gevonden. Daarom is er officieel sprake van vermissing. De vrouw verdween in januari vorig jaar.
Nadat M. bij de politie melding
had gemaakt van de vermissing van
zijn vrouw, werd hij vanaf eind januari door de politie geobserveerd.
Die zag dat hij in Appingedam iets
weggooide in een prullenbak. Het
bleek te gaan om een gewassen
stuk laken met bloedsporen. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wees uit
dat het bloed van Benchelh is.
Kasem M. heeft een dag na de
verdwijning van zijn vrouw, zo
komt naar voren in de uitzending
van zondag, twee pakken vuilniszakken gekocht. De Vries: "Daarvan
heeft hij er meteen twaalf gebruikt.
Dat is nogal wat." Dagblad van het
Noorden meldde eerder al dat M.
kort na de verdwijning van zijn
vrouw de tweepersoonsmatras van

¬ Peter R. de Vries
het echtpaar verving door een ander matras. Op de rand van het bed
van de twee werden bloedsporen
gevonden.
De Vries heeft inzage gekregen in
het dossier Benchelh. Daaruit blijkt
ook dat in een prullenbak in de
badkamer van de woning van het
echtpaar, een grote hoeveelheid
haar is gevonden van de vrouw.
De Vries heeft M. thuis opgezocht. Die wilde hem aanvankelijk
niet binnenlaten, maar deed dat
uiteindelijk toch. Tijdens het gesprek zegt M. dat Benchelh op 10 januari om negen uur ’s avonds de
woning verliet. De Vries: "Uit bestudering van het telefoonverkeer
van Ilham blijkt dat ze om vijf over
halftien nog heeft gebeld. Dat is
vreemd."
Advocaat
De advocaat van Kasem M.,
Fred Kappelhof, wil niet reageren op de feiten die aan bod
komen in de uitzending. "Mijn
cliënt is niet voor niets door de
rechtbank vrijgelaten. Er lagen
onvoldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te
houden." Justitie heeft nog
geen beslissing genomen over
verdere vervolging van Kasem
M. Die is nog steeds verdachte.

