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‘Bordeelbaas plande brand’‘Bordeelbaas plande brand’
RECHTBANK Justitie denkt dat B. opdracht gaf tot brandstichting bij oud-werkneemster

door Emil Visser

MAASTRICHT/SUSTEREN – Het Open-
baar Ministerie denkt dat bor-
deelhouder Raymond B. in 2012
opdracht gaf tot het in brand ste-
ken van seksclub 4youprive aan
de Oude Rijksweg in Susteren.

Dat kwam gisteren naar voren tij-
dens een zitting in de Maastrichtse
rechtbank.

Justitie zegt dat de 47-jarige
man, woonachtig in het Belgische
Kinrooi, zo wraak wilde nemen op
de eigenaresse van 4youprive, die
uit zijn bordeel was vertrokken en

voor zichzelf was begonnen. Offi-
cier van justitie Karin Janssen ver-
wees naar criminele inlichtingen
die binnenkwamen bij de Bel-
gische federale politie en naar ver-
klaringen van getuigen.

De Belgen doen onderzoek naar
mensenhandel bij het bordeel van
B. Tijdens dit onderzoek kwam
ook de rol van de bordeelbaas bij
de brand in Susteren aan het licht.
B. wordt ook verdacht van witwas-
sen en van bedreiging, eveneens fei-
ten die naar boven kwamen in het
Belgische onderzoek.

Janssen laat weten dat B. voor de
mensenhandel zal worden ver-

volgd door de Belgische autoritei-
ten.

B. zou aan Henk van der H. (37)
500 euro hebben beloofd als hij de
Susterense privéclub in brand zou
steken.

De zaak brandde op 9 september
2012 uit. De eigenaresse liet daags
na de brand al weten haar ex-werk-
gever te verdenken. Honderd meter
van het afgebrande pand werd een
jerrycan gevonden met daarop het
DNA van Van der H.

Beide mannen ontkennen be-
trokkenheid bij de brand in de
club. Advocaten Peer Szymkowiak
en Arthur Vonken van respectieve-

lijk Van der H. en B. claimen dat de
belangrijkste getuige L. in deze
zaak het verhaal verzint. Zij zou op
deze manier wraak willen nemen
op B. voor het verbreken van hun
relatie.

De zaak wordt later dit jaar
voortgezet. Er moeten nog zeven-
tien getuigen worden gehoord en
diverse rapporten moeten nog wor-
den opgesteld.

Hierdoor, en ook omdat de
brand al zo lang geleden heeft
plaatsgevonden, mogen beide ver-
dachten de rest van hun proces in
vrijheid afwachten. Ze zaten sinds
augustus van 2014 vast.


