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‘Limburger
leidt grote
drugsbende’

‘Limburger
DRUGS ‘Handel met Spanje en Duitsland’

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Het openbaar mi-
nisterie in Maastricht verdenkt
een inwoner van Landgraaf (40)
van het leiding geven aan een in-
ternationale drugsbende die on-
der andere opereert in Spanje en
Duitsland. Het onderzoek naar
de man, die niet vastzit, loopt
nog.

Justitie in Maastricht kreeg enige
tijd geleden informatie van de Cri-
minele Inlichtingen Eenheid (CIE)
waaruit zou blijken dat de Landgra-
venaar aan het hoofd zou staan van
een criminele organisatie. Deze or-
ganisatie zou zich bezighouden
met de grootschalige handel in
grondstoffen voor drugs en verdo-
vende middelen, zo blijkt uit het
politiedossier.

De grondstoffen (amfetamine-
olie, -pasta en -poeder) zou hij vol-
gens de CIE krijgen via de eigenaar
van een eetzaak in Heerlen. De
Landgravenaar zou aan derden de
opdracht geven om van de grond-

stoffen amfetamine en xtc-pillen te
produceren. De grondstoffen en pil-
len zou hij alleen in grote hoeveel-
heden verkopen aan grote afne-
mers.

Bij de uitvoer van harddrugs
naar onder andere Duitsland, waar
hij volgens de CIE-informanten
een groot marktaandeel heeft op
het gebied van handel in amfetami-
ne, zou de Landgravenaar samen-
werken met een plaatsgenoot en
een Gelener.

De Landgravenaar, op wiens pan-
den beslag is gelegd, zou zich sa-
men met een Heerlenaar ook bezig-
houden met de handel in hasj van-
uit Spanje.

Zijn advocaat Peer Szymkowiak
vindt dat het onderzoek tot nu toe
louter is gebaseerd op ‘zachte info’.
,,Het gaat alleen maar om tips die
politie en justitie hebben gekregen.
Niet meer en niet minder. Over ver-
volging moet nog beslist worden.
Mocht de rechter ooit een vonnis
hierover uitspreken, dan weten we
pas of er iets van de info van CIE
klopt”, aldus de raadsman.


