
© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Donderdag, 26 november 2015

3 jaar geëist
voor handel
in cocaïne

3 jaar geëist
RECHTBANK Hakim B. verhandelde 17 kilo

door Jos Emonts

MAASTRICHT – Het Openbaar Mi-
nisterie heeft gisteren voor de
rechtbank in Maastricht drie jaar
celstraf geëist tegen de 33-jarige
Hakim B. uit Roermond. De man
wordt ervan verdacht dat hij zelf
of via koeriers tussen 2011 en
2015 aan zeker 110 personen uit
Roermond en omliggende dor-
pen cocaïne heeft verkocht.

Daarbij zou hij in totaal meer dan
17 kilo hebben verhandeld voor
een bedrag van ruim 850.000 euro.
Het OM gaat ervan uit dat B. het
witte poeder voor 50 euro per
gram op de markt bracht. De helft
daarvan zou winst zijn.

Bij de aanhouding van B. in ja-
nuari van dit jaar werd in zijn wo-
ning aan de Schoolstraat in Roer-
mond 629 gram coke en 10.000 eu-
ro gevonden. De politie kwam de
verdachte op het spoor na een ano-
nieme tip. De recherche volgde zijn
gangen een paar dagen, luisterde
zijn telefoon af en pakte vervolgens
enkele afnemers van B. op die belas-

tend over hem verklaarden. Zijn
gsm werd in beslag genomen en
aan de hand van de historische tele-
foongegevens traceerde de politie
een aantal kopers. De verdachte be-
weert dat hij hooguit veertien
maanden gedeald heeft en dat hij
dat hoofdzakelijk in het weekeinde
heeft gedaan. Zijn klantenkring
zou ook veel minder omvangrijk
zijn dan het Openbaar Ministerie
veronderstelt. Veel meer wilde, en
durfde hij over zijn illegale praktij-
ken niet te zeggen met het oog op
zijn veiligheid. Hij vreest voor de
gevolgen als hij met namen uit het
drugscircuit op de proppen komt.

Advocaat Arthur Vonken ging in
zijn pleidooi uit van negen klanten
aan wie zijn cliënt „nog geen 10
procent” van de door het onder-
zoeksteam veronderstelde hoeveel-
heid verkocht zou hebben. De
raadsman vindt de strafeis van het
Openbaar Ministerie daarom veel
te hoog. Volgens hem zou zestien
maanden cel de maximale straf
moeten zijn. B. zit tien maanden
vast. De rechtbank doet op woens-
dag 9 december uitspraak.


