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Justitie wil broers
Van D. ruim vier
miljoen ontnemen

Justitie wil broers
DRUGSHANDEL Advocaat: ‘Nattevingerwerk’

door Annelies Hendrikx en
Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Het openbaar minis-
terie (OM) wil de wegens onder
meer drugshandel veroordeelde ge-
broeders Van D. in totaal ruim 4,3
miljoen euro afpakken.

Het gaat om geld dat zij zouden
hebben verdiend met hun crimine-
le activiteiten.

Drugsbaron Peter van D. (53) uit
Schinveld zit een gevangenisstraf
uit van tien jaar wegens leiding ge-
ven aan een criminele organisatie,
die zich jarenlang bezighield met
de fabricage van en handel in syn-
thetische drugs, zoals xtc en amfeta-
mine. Zelfs vanuit de gevangenis in
België - waar hij vastzat wegens
drugshandel en ontvoering - is
Peter van D. zijn bende blijven lei-
den, al had hij de dagelijkse leiding
‘buiten’ uitbesteed aan zijn broer
Harry (46) uit Heerlen. Harry
kreeg acht jaar cel.

Het openbaar ministerie gaat nu
proberen de broers hun crimineel
verdiende geld te ontnemen. Voor
een ontnemingsvordering hoeft

het OM niet te bewijzen dat een be-
paald bedrag zou zijn verdiend,
maar dient dat wel ‘aannemelijk’ te
maken.

Volgens het OM hebben Peter en
Harry van D. enorme bedragen ver-
diend met onder meer de handel
in xtc-pillen plus diverse zendingen
van miljoenen MDMA-pillen naar
Australië, zo blijkt uit de vordering.
Omdat Peter van D. de onbetwiste
leider van de criminele organisatie
zou zijn geweest, moet hij zeventig
procent van de 4,3 miljoen betalen
en Harry de resterende dertig.
Raadsman Rob Zilver, die Peter
van D. bijstaat in de ontnemings-
zaak, noemt het gevorderde bedrag
„absurd hoog”. Het openbaar minis-
terie „doet schattingen op basis van
aannames en dan zie je vaker dit
soort absurde bedragen. Ze zetten
hoog in.”

Advocaat Arthur Vonken van Ha-
ry van D. noemt de hele ontne-
mingsvordering „nattevingerwerk”:
„Bijvoorbeeld die verdeling van
70-30 procent is totaal niet onder-
bouwd. Waarom is het niet 80-20
of 60-40? Geen idee.”


