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Celstraffen geëist
in zaak-drugslabs
Zuid-Limburg

Celstraffen geëist
JUSTITIE ‘Verdachte werkte met tijdbom’

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Het openbaar minis-
terie (OM) heeft gisteren voor de
rechtbank in Maastricht in de zaak
rond twee drugslaboratoria in
Zuid-Limburg forse celstraffen en
een werkstraf geëist tegen de vijf
verdachten uit Vijlen (2), Lemiers,
Heerlen en Jabeek.

De drugslabs werden in aange-
troffen in een schuur boven een ca-
fé in Vijlen en in een loods aan de
Bart van Slobbestraat in Eygelsho-
ven. Hierbij werden grote hoeveel-
heden grondstoffen gevonden voor
de productie van amfetamine.

Officier van justitie Heemskerk
betitelde de verdachten tijdens zijn
requisitoir als ‘zeker geen kleine vis-
sen’. De 49-jarige Pedro V., kaste-
lein van het café in Vijlen, kreeg de
hoogste eis te horen: 5,5 jaar gevan-
genisstraf. „Verdachte is in 2003 al
eens gepakt met een drugslab en
werkte nu weer met zo’n tijdbom”,
aldus de officier.

Zijn echtgenote Marleen V. hoor-
de wegens een ‘nauwe en bewuste
samenwerking’ met haar man een

werkstraf van 240 uur en zes maan-
den voorwaardelijk cel tegen zich
eisen. Heerlenaar Tim K. (29) moet
volgens het OM drie jaar achter de
tralies, omdat hij onder andere de
grondstoffen voor de productie van
harddrugs regelde in België.

De 47-jarige Paul G. uit Lemiers
(jaar cel, waarvan zeven voorwaar-
delijk, geëist) zou een kleinere rol
rond het Vijlense drugslab hebben
gespeeld. Omdat Jo E. (53) uit Ja-
beek de eigenaar was van het drugs-
lab in Eygelshoven, moet hij als het
aan het OM ligt vijf jaar de gevange-
nis in.

Volgens E.’s raadsman Peer
Szymkowiak hebben in deze zaak
doorzoekingen van panden plaats-
gevonden en zijn telefoons getapt
zónder dat hiervoor enige aanlei-
ding was. „Er is te veel uitgegaan
van aannames. Als mijn cliënt zijn
overall afklopt, volgt een bestor-
ming door de politie.”

Ook advocaat Bart Nijsten van
Pedro V. en Tim K., heeft geen
goed woord over voor de handel-
wijze van het OM. De rechtbank
doet over twee weken uitspraak.


