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Vier broers verdacht in drugszaakVier broers verdacht in drugszaak
JUSTITIE � In totaal zijn dertien verdachten opgepakt � In vijf panden werden huiszoekingen verricht

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Vier broers uit Maas-
tricht en Meerssen worden ver-
dacht van deelname aan een crimi-
nele organisatie, grootschalige han-
del in harddrugs, afpersing, diefstal
met geweld en verboden wapenbe-
zit.

In deze zaak zijn nog zeven
mannen en twee vrouwen als ver-
dachten aangemerkt., zo blijkt uit
het officiële politiedossier.

Een en ander zou hebben
plaatsgevonden van half juli 2009
tot begin dit jaar. De zaak kwam
aan het rollen toen op 12 juli 2009
een aangifte wegens diefstal met
geweld binnenkwam bij de poli-
tie. Vijf Fransen verklaarden toen
dat zij mishandeld, bedreigd en be-
roofd waren door een bende over-
vallers bij een tankstation in Eijs-
den. Een kleine maand later kreeg
de Criminele Inlichtingen Een-
heid informatie binnen dat de eer-

dergenoemde broers betrokken
zouden zijn geweest bij deze bru-
te overval.

Justitie besloot daarop tot een
uitgebreid onderzoek, inclusief te-
lefoontaps en observaties van di-
verse panden in Maastricht.

De officier van justitie van het
Landelijk Parket in Den Bosch be-
sloot eind oktober afgelopen jaar
de praktijken en vermoedelijke le-
den van de verdachte bende nauw-
keurig onder de loep te gaan ne-

men middels een uitgebreid on-
derzoek.

De Nationale Recherche legde
in samenwerking met de politie
Limburg Zuid onder andere meer-
dere telefoontaps aan en startte
met het observeren van meerdere
verdachte panden in onder andere
Maastricht. Zo kwamen diverse
drugsdeals aan het licht. Deze on-
derzoekshandelingen lieten zien
en horen dat op verschillende
plekken drugsdeals plaatsvonden,

waarbij een ruim aantal personen
betrokken was.

De afgelopen tijd zijn dertien
verdachten uit Maastricht, Meers-
sen, Rotterdam en Dordrecht aan-
gehouden. Ook werden huiszoe-
kingen verricht in vijf panden in
Maastricht en Meerssen. Hier
werd onder andere drugs aange-
troffen. Peer Szymkowiak, advo-
caat van twee van de verdachte
broers, wilde gisteren geen com-
mentaar geven op deze zaak.


