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JUSTITIE Baarlonaar zou samen met zijn vriendin als koerier hebben opgetreden bij uitvoer naar Duitsland

door Bjorn Thimister

In dit land worden ook meerdere
mensen als verdachten aange-

MAASTRICHT – Het openbaar mi-
nisterie in Maastricht verdenkt
drie mannen en een vrouw uit
Vaals, Baarlo en Hoensbroek van
betrokkenheid bij de levering
van partijen cocaïne, amfetami-
ne en heroïne aan Duitsland.

merkt, zo blijkt uit het politiedos-
sier.

Het onderzoek kwam aan het rol-
len nadat in Koblenz in januari
2009 een man werd aangehouden.
Tijdens de politieverhoren legde hij
uitvoerige verklaringen af over leve-
ringen van in totaal vijftig kilo am-
fetamine, 25 kilo marihuana, zeven
kilo hasj en 55 duizend xtc-pillen.
Deze zouden volgens de aangehou-
den verdachte zijn uitgevoerd in op-

dracht van de inwoner van Vaals.
Justitie in Trier besloot daarop een
onderzoek naar de man te openen,
waarbij bleek dat zijn naam veelvul-
dig genoemd werd bij verschillen-
de (onderschepte) drugstranspor-
ten in Duitsland.

Het openbaar ministerie besloot,
mede aan de hand van de verkre-
gen informatie van de Duitse colle-
ga’s, in maart van dit jaar de han-
delwijze van de 52-jarige man Vaal-

senaar onder de loep te gaan ne-
men. Korte tijd later werd tijdens
een inval in zijn woning coke, he-
roïne, hennep, amfetaminepasta en
dik duizend euro aan contant geld
aangetroffen.

Volgens justitie in Duitsland en
Nederland kan de Vaalsenaar ge-
zien worden als opdrachtgever van
een groot aantal drugstransporten.
De man zelf heeft tegenover politie
verklaard ‘van niks te weten’.

Een 41-jarige man en zijn vrien-
din (55) uit Baarlo, als ook een
38-jarige inwoner van Hoensbroek
zouden als koerier hebben gewerkt.

Advocaat Arthur Vonken van de
man uit Vaals laat weten de verho-
ren van een aantal getuigen te wil-
len afwachten. „Mijn cliënt ont-
kent namelijk elke betrokkenheid,
dus ik wil graag weten waarom er
zoveel verklaringen tegen hem zijn
afgelegd.”


