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Maastrichtse ‘loverboy’ gepaktMaastrichtse ‘lo
JUSTITIE Verdachte zou vriendin jarenlang uitgebuit hebben

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Een 26-jarige Maas-
trichtenaar wordt verdacht van
het langdurig plegen van lover-
boypraktijken met zijn vriendin.
Hij zou de vrouw in een periode
van vier jaar op meerdere vlak-
ken uitgebuit hebben.

De man zit op dit moment vast.
Hem is mensenhandel ten laste ge-
legd, zo blijkt uit het officiële poli-

tiedossier. Uit onderzoek is geble-
ken dat er sinds 2005 een ‘afhanke-
lijkheidsrelatie’ heeft bestaan tus-
sen de verdachte inwoner van
Maastricht en de 23-jarige vrouw.
‘Het heeft er alle schijn van dat ver-
dachte een relatie met de vrouw is
aangegaan, teneinde haar aan te zet-
ten tot het plegen van strafbare fei-
ten en het verlenen van diensten’,
concludeert de Nationale Recher-
che.

Hierbij betrof het onder andere

het verrichtten van zeker vijftien
transporten van harddrugs vanuit
onder andere Dordrecht naar Maas-
tricht, het op haar naam zetten van
huizen (voor de teelt van hennep),
meerdere personenauto’s en mobie-
le telefoons. Dit alles zou de vrouw
onder dwang hebben gedaan van
de man.

In het politiedossier staat dat de
verdachte Maastrichtenaar tegen
derden heeft verklaard dat het ver-
meende slachtoffer van zijn lover-

boypraktijken een ‘gebruiksvoor-
werp’ was. De vrouw, die op haar
beurt ontkent te zijn uitgebuit
door de Maastrichtse man, liet al in
2005 een tatoeage met de namen
van betrokkenen op haar lichaam
zetten.

Ook werden er vijf dagboeken
van de vrouw gevonden, waarin zij
onder andere haar gevoel beschreef
met de woorden ‘komt het houden
van elkaar wel van twee kanten?’
en ‘ik wil en kan niet zonder jou’.

De moeder van de vrouw en haar
vriendin hebben belastende verkla-
ringen tegen de verdachte man afge-
legd.

De verdachte Maastrichtenaar
zelf ontkent alle aantijgingen aan
zijn adres. Volgens zijn advocaat
Peer Szymkowiak is er geen sprake
geweest van uitbuiting. „Dat er
door dat meisje is gehandeld uit
liefde voor mijn cliënt, wil nog niet
zeggen dat er dan over loverboy-
praktijken gesproken kan worden.”


