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Busje met andere
arrestanten erin
kon niet wachten

Busje met andere
CEL Verdachten zaak-Loontjens ‘treuzelden’

door Ronald Colée

SITTARD – Het arrestantenbusje dat
woensdag Stephan P. en Gennaro
S. van De Geerhorst in Sittard naar
het gerechtshof in Den Bosch
moest brengen heeft twintig minu-
ten gewacht en is toen vertrokken.

P. en S., hoofdverdachten in de
Geleense carnavalsmoord waarbij
Fer Loontjens om het leven kwam,
zouden om 7.15 uur worden opge-
haald door de Dienst Vervoer en
Ondersteuning (DV&O). Een
stroomstoring in De Geerhorst, die
even voor zevenen begon en rond
half acht was afgehandeld, gooide
volgens directeur Ton Minkenberg
van de Sittardse gevangenis roet in
het eten. „Er gelden tot 7.30 uur,
door een beperktere personele be-
zetting, aparte procedures voor het
openen van celdeuren en het bege-
leiden van verdachten. Door deze
stroomstoring konden die procedu-
res pas bij het begin van de dag-
dienst gevolgd worden. Als toen de
vaart erin was gezet, hadden beide
mannen nog meegekund. Maar ze
maakten niet echt haast.” Uiteinde-
lijk vertrok het busje om 7.35 uur.

Volgens een woordvoerder van
DV&O is de standaard wachttijd
een kwartier. „Landelijk verzorgen

wij op een dag ongeveer 1200 tran-
sporten. Daarbij wachtten in dit
busje nog andere arrestanten om
op hun bestemming te komen. Een
grote vertraging had de rest van de
dag doorgewerkt. Toch hebben de
transportbegeleiders na hun rit nog
gevraagd of ze alsnog de verdach-
ten in Sittard moesten ophalen.
Maar die hadden toen al een af-
standsverklaring getekend.”

Advocaat Peer Szymkowiak van
P. vindt de lezingen van Minken-
berg en DV&O ‘een raar verhaal’.
„Waarom word ik dan om acht uur
en om half negen door mijn cliënt
gebeld dat hij naar de rechtszaak
wil, maar niet kan omdat het busje
al is vertrokken? En waarom treuze-
len? Als je niet mee wilt, kun je ge-
woon een verklaring van afstand te-
kenen. Dat heeft mijn cliënt uitein-
delijk tussen half negen en negen
uur gedaan, toen bleek dat er geen
busje meer komen zou. Dat was
woensdag tijdens de zitting ook de
lezing van advocaat-generaal Sta
van het gerechtshof in Den Bosch.
Op zijn vraag of er in heel Neder-
land niet één busje vrij was om de
mannen naar Den Bosch te breng-
en, luidde het antwoord ‘nee’. On-
begrijpelijk, omdat er in deze zaak
heel wat op het spel stond.”


