Eis van 14 jaar tegen hoofdverdachte

Professionele drugsbende reed in Ferrari en Skoda
Haarlems Dagblad, 25 maart 2009
HAARLEM - Het openbaar ministerie in Haarlem heeft celstraffen geëist tot veertien
jaar tegen leden van een vermeende drugsbende die vooral opereerde vanuit
Zandvoort. De 38-jarige hoofdverdachte reed in een Ferrari, maar de groep had ook
een Skoda met een geheime opbergruimte die alleen met een afstandsbediening kon
worden geopend.
Justitie ziet de 38-jarige Zandvoorter als de leider van een zeer professionele
criminele organisatie. Hij handelde via zijn bedrijf in auto’s, maar die activiteiten
kunnen volgens justitie niet de enorme bedragen hebben opgebracht waarmee onder
meer huizen in de badplaats werden bekostigd.
Volgens officier van justitie Van de Riviere hield de organisatie zich bezig met
grootschalige im- en export van cocaïne, waarbij loodsen in Hoofddorp en
Zwanenburg werden gebruikt. Er was sprake van klassieke witwasoperaties van
crimineel geld via Spanje, Luxemburg en Panama, stelde hij gisteren voor de
rechtbank in Haarlem. De acht hoofdverdachten uit Amsterdam en Zandvoort hielden
er volgens het OM een luxueuze levensstijl op na, met dikke auto’s en een dikke boot
van 1,4 miljoen euro in de Middellandse Zee.
Bij huiszoekingen werden achttien kilo cocaïne en vijftien vuurwapens in beslag
genomen. De hoofdverdachte en zijn 61-jarige vader werden later in Spanje
aangehouden en uitgeleverd. Volgens justitie werd in een caravan op een camping in
Zandvoort 943.000 euro aan contanten gevonden. Het geld zat in kastjes en onder
plinten. In de caravan werden ook wapens en geluiddempers aangetroffen, evenals
in een vrachtwagen in Hoofddorp en adressen in Haarlem en Amsterdam.
De aanwezigheid van geluiddempers noemde de officier ‘helemaal griezelig’. Dat
duidt er volgens hem op dat er sprake is van een ‘snoeihard crimineel milieu’.
Volgens hem ging het niet om vuurwapens om zich te verdedigen, maar om
‘aanvalswapens’. Hij verweet een van de mannen te handelen in kant en klare
‘liquidatiepakketten’. Hij eiste tegen deze 61-jarige Amsterdammer twaalf jaar cel.
Het OM eiste tegen de andere mannelijke verdachten straffen van tussen de drie en
9,5 jaar. Twee zussen hoorden voor hun rol een half jaar cel respectievelijk 240 uur
werkstraf tegen zich eisen. De bende kreeg volgens de officier ook informatie van
een politieagent, die later terecht staat.
Enkele verdachten voerden aan dat het geld werd verdiend met legale handel in
auto’s, huizen en horloges, maar justitie gelooft daar niets van. Volgens de officier
werden er opvallend veel auto’s aan vrienden verkocht en teruggekocht. Auto’s
werden ‘rondgepompt’.

In de vele afgeluisterde telefoongesprekken spraken de groepsleden nooit over
cocaïne. Volgens het OM werden er altijd verhullende woorden gebruikt, zoals
‘auto’s’ en ‘meisjes’.
Uit de taps bleek volgens de officier ook dat de Zandvoorter niet onverdeeld tevreden
was over de Ferrari. Hij bleef met de bolide enkele malen steken op een
verkeersdrempel. Erg comfortabel vond hij de sportwagen niet. “Je hebt een zere
reet voordat je in België bent”, zou hij over de telefoon hebben gezegd.
De komende dagen houden de advocaten hun pleidooien, de Haarlemse rechtbank
doet later uitspraak.

