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Drugs online bestellen, maar ouderwets
laten bezorgen. Het is een groeiende
business. Post.nl heeft echter geen trek te
fungeren als drugskoerier. In samenwerking
met de politie probeert het postbedrijf
verdachte pakketjes tijdig te onderscheppen.
Een reconstructie van het onderzoek
26Grambling.
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e politiehond snuffelt
er op los in een loods
vol postpakketten. Het
is november 2016 en
het dier is dan al een
tijdje stamgast van het sorteercentrum van Post.nl in Dordrecht. Regelmatig slaat de op het opsporen
van drugs getrainde hond aan.
Weer een verdacht pakketje dat
niet bij de geadresseerde terechtkomt, maar op het bureau van een
medewerker van het dan nog prille
Post/Pakket Interventieteam. Het
voor Engeland bestemde pakketje
bevat MDMA-pillen en is ingeleverd
bij een Post.nl-agentschap in Maastricht. En dat geldt die novembermaand voor meer onderschepte
pakketjes. De beheerders van de
agentschappen in de regio wordt
gevraagd alert te zijn.
Dat verzoek is niet aan dovemansoren gericht. In december is een
werkneemster van boekhandel Primera de politiehond voor met de
melding dat bij haar een verdacht
pakje is ingeleverd. Bijna 600
MDMA-pillen - groengeel met Fer-

rari-logo - blijken er in te zitten.
Voor het Post/Pakket Interventieteam reden om alle in beslag genomen pakjes vanuit het diepe zuiden
nader te onderzoeken.

Keurig
De modus operandus blijkt steeds
dezelfde. De pakketjes zijn bestemd
voor het buitenland. Ze worden
keurig online voor bezorging aangemeld en daags erna afgegeven bij
agentschappen in Zuid-Limburg.
De afzender - meestal een vrouw
met een korte voornaam - woont
veelal noordelijker in de provincie.
De adressen horen bij panden die ofwel te koop ofwel te huur staan. Als

er al vrouwen met korte voornamen
wonen betreft het niet de afzender
van het pakketje. Voor politie en justitie aanleiding begin dit jaar een
onderzoek met codenaam 26Grambling te starten. De online aanmeldingen van pakjes worden vanaf
dan gescreend, zo leert het onderzoeksdossier dat deze krant heeft
ingezien.
In april stuiten de speurders op vier
verdachte pakjes. Drie blijken al te
zijn ingeleverd. Het vierde moet nog
worden afgegeven, bij handwerkzaak ’t Stubke in Wijnandsrade. En
dat is pech voor een 22-jarige Belg
uit Houthalen. Postende agenten
zien hoe hij een pakket afgeeft in de

winkel. De aanhouding (zie kader)
verloopt niet naar wens, maar uiteindelijk belandt hij toch achter de
tralies. Het door hem ingeleverde
et bevat een fikse partij
pakket
MDMA-pillen (afzender: ene Pien
Makers uit Siebengewald).

Onderzoek
De verdachte zwijgt volgens zijn advocaat Peer Szymkowiak. Zeker is
dat niet alle verdachte pakjes door
hem zijn ingeleverd. Op camerabeelden van andere agentschappen
duikt iemand anders op. De vraag is
dan ook of de politie meer dan een
kleine vis te pakken heeft. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Aan Post.nl aangeboden pakketjes
worden in het
sorteercentrum
gecontroleerd door
een drugshond.
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