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Drie verdachten afpersing vrij tot rechtszaak
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door Stefan Gillissen

ROERMOND/HEERLEN – Drie verdach-
ten van afpersing in Roermond mo-
gen de inhoudelijke behandeling
van hun zaak in vrijheid afwach-
ten. Dat heeft de rechtbank beslo-
ten. Twee minderjarige meisjes uit
Heerlen moeten zich voor hun rol
in de zaak voor de kinderrechter
verantwoorden.

De meisjes (13 en 14 jaar) zou-
den er in december 2014 aan mee
hebben gewerkt om een man uit

Helmond (68) naar Roermond te
lokken. De man dacht in een appar-
tement aan de Kapellerlaan tegen
betaling seks te hebben met een
18-jarige vrouw.

Eenmaal daar aangekomen, werd
hij volgens het Openbaar Ministe-
rie (OM) door de tienermeisjes op-
gevangen. Toen hij op een badka-
mer zijn shirt uittrok, kwamen ook
Roermondenaar Jimmy D. (51) en
het Hongaarse echtpaar Gabor R.
(35) en Lila H. (33) de ruimte in.

Er zouden onder meer foto’s

zijn gemaakt waar de Helmonde-
naar met de meisjes op stond. Hij
werd volgens het OM ook geslagen
en bedreigd. Als het slachtoffer niet
zou betalen, zouden de foto’s naar
zijn vrouw worden gestuurd. Hij
stond bijna 4500 euro af. De meis-
jes zouden voor hun rol samen
1000 euro hebben gekregen.

De advocaten Arthur Vonken
(Gabor R.), Gita Biesmans (Lila H.)
en Sjoerd van Berge Henegouwen
(Jimmy D.) bepleitten gisteren met
succes dat de drie verdachten na

zes maanden in voorlopige hechte-
nis onder voorwaarden moeten
vrijkomen. Dat gebeurt vandaag.

Officier van justitie Martin Scha-
renborg had verzocht de voorlopi-
ge hechtenis te verlengen, in het bij-
zonder omdat de maatschappij niet
zou begrijpen dat de verdachten
hun proces in vrijheid mogen af-
wachten. Die zogenoemde schok-
grond is volgens de Roermondse
rechtbank aanwezig, maar is niet
voldoende om de verdachten lan-
ger vast te houden.

Zo dreigt inhoudelijke behande-
ling van de zaak nog lang te duren,
onder meer omdat drie getuigen
(de meisjes en het slachtoffer) nog
gehoord moeten horen. De Heer-
lense meisjes kwamen daarvoor
eerder niet opdagen.

De schorsing van de voorlopige
hechtenis is aan voorwaarden ver-
bonden. Zo mogen de verdachten
geen contact hebben met elkaar.
Het is nog niet bekend wanneer in-
houdelijke behandeling van de
zaak zal plaatsvinden.


