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Meisje niet gedwongen tot seksMeisje niet gedwongen tot seks
VALKENBURGSE ZEDENZAAK Openbaar Ministerie schrapt drie van de vier beschuldigingen aan ‘loverboy’ Armin A.

door Jos Emonts/Marco van Kampen

MAASTRICHT – Armin A. heeft het
zestienjarige meisje in de Valken-
burgse zedenzaak niet gedwon-
gen om zichzelf te prostitueren.
Het Openbaar Ministerie (OM)
heeft de verwijten aan het adres
van vermeende loverboy Armin
A. daarom flink aangepast.

Hij wordt nu alleen nog maar ver-
volgd voor het aanzetten van een
minderjarige tot prostitutie. In juri-

dische zin betreft dat ook seksuele
uitbuiting, aldus het OM.

Zodoende blijft er van de vier be-
schuldigingen in de eerste dagvaar-
ding nog maar één over. Het OM
legde A. eerder ook ten laste dat hij
het meisje onder dwang of dreiging
met geweld tot prostitutie heeft ge-
dwongen. Daar is nu dus geen spra-
ke meer van. De aanklager zal de
21-jarige A. ook niet vervolgen voor
het opzettelijk aanwezig zijn bij de
ontucht van volwassen mannen
met een minderjarige. Tevens is het

huisvesten van het meisje en het
onttrekken van haar aan het ouder-
lijk gezag geschrapt van de dagvaar-
ding. „Tijdens de zitting zal de offi-
cier van justitie, daar waar nodig,
een toelichting geven op de aange-
paste tenlastelegging”, zegt een
woordvoerster van het OM.

A. werd op 14 oktober 2014 opge-
pakt in hotel Botterweck in Valken-
burg. Hij zat op het toilet in een ap-
partement waar het meisje op dat
moment seks had met een klant
die via een website met haar in con-

tact was gekomen. Justitie en poli-
tie vermoeden dat ze vanaf 29 sep-
tember tientallen mannen heeft
ontvangen in meerdere hotels.

De Kerkradenaar zit sindsdien in
voorlopige hechtenis. Zijn advocaat
Arthur Vonken zal de rechtbank
maandag vragen zijn cliënt op vrije
voeten te stellen. Volgens de raads-
man zijn met name drie verklarin-
gen van het slachtoffer doorslagge-
vend geweest voor de koerswijzi-
ging van het OM. „Ze zegt vrijwil-
lig gehandeld te hebben. Ze vertel-

de dat ze geheel over haar inkom-
sten kon beschikken. Het meisje
heeft haar vriend wel regelmatig
iets toegeschoven. Ze hield zelf ook
geld of besteedde de inkomsten
aan gezamenlijke inkopen, kosten
en boodschappen.”

Volgens Vonken blijkt ook uit de
verklaringen van de meeste cliën-
ten die het meisje hebben bezocht
niet dat ze onder dwang of tegen
haar zin aan het werk was. „Slechts
een enkeling heeft daar anders over
verklaard.”


