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RECHTSZAAK Tweedracht tussen verdachten van vermeende criminele organisatie die in Midden-Limburg werkte

Drugsverdachte Faruk U. vreest voor zijn leven
door Jos Emonts
ROERMOND – Faruk U. (31), een van

de hoofdverdachten in een omvangrijk proces tegen een vermeende
drugsbende uit Roermond, vreest
voor zijn leven.
Zijn medeverdachte en voormalige partner Tamer T. (32) zou een
van de mensen zijn die het op hem
hebben gemunt. U. werd gisteren
onder strenge bewaking naar de
zwaar beveiligde rechtbank in Roermond gebracht. Daar moest hij getuigen in het strafproces tegen zijn
voormalige criminele vrienden, onder wie Tamer T.
Advocaat Peer Szymkowiak van
T. is ervan overtuigd dat U. eind

2013 een deal - bijvoorbeeld strafvermindering in ruil voor informatie - heeft willen sluiten met justitie. Hij zou zijn eigen rol in de bende hebben afgezwakt en Tamer T.
zwaar hebben belast.
De criminele bende waar T. en
U. leiding aan zouden hebben gegeven, wordt verdacht van de teelt en
verkoop van hennep, oplichting,
vervalsing en witwaspraktijen. De
bende zou jarenlang wiethokken
hebben gehad in Horn, Haelen,
Echt, Susteren, Sint Odiliënberg,
Roermond en Maasbree.
De organisatie zou met het
drugsgeld panden hebben gekocht
in Roermond en Horn. Justitie
denkt dat de zus en de vader van

Tamer T. een belangrijke rol hebben gespeeld in de witwaspraktijken door bijvoorbeeld huizen op
hun naam te zetten. Zij en drie anderen staan nu ook in Roermond
terecht. In april 2013 werd een begin gemaakt met strafproces tegen
de vermeende criminele organisatie. Toen stonden nog negentien
verdachten op de lijst. Een aantal
mensen met een kleinere rol in de

! Voor proces tegen Tamer T.
en medeverdachten heeft
rechtbank tot 11 maart nog
vijf dagen uitgetrokken.

organisatie is al veroordeeld.
Faruk U. zat destijds nog samen
met Tamer T. in de rechtszaal in
Roermond. U. ging een half jaar later naar de politie om aangifte te
doen tegen T. Hij zei zich zwaar bedreigd te voelen. Faruk U. zit inmiddels in een zwaar bewakings- en beschermingsprogramma. Hij heeft
een geheim adres.
Zijn oude maat en diens raadsman denken dat U. naar de politie
is gegaan nadat hij zichzelf in het
nauw had gebracht door mensen te
bedreigen, afpersingen en oplichtingen. Zelfs een beruchte motorbende zou hem op de korrel hebben.
Een deal met justitie zou zijn enige
uitweg zijn geweest.

Volgens officier van justitie Moniek Smits heeft justitie geen deal
gesloten met U. en heeft de verdachte ook geen geheime verklaringen afgelegd.
De spanningen in de Turkse gemeenschap in Roermond, waar U.
en T. beiden deel van uitmaken
zijn blijkbaar zo hoog opgelopen
dat vanwege de veiligheid is besloten de rechtszaken tegen hen te
splitsen. U. stond afgelopen maandag al voor de rechtbank in Maastricht. Daar hoorde hij een eis van
vier jaar gevangenisstraf.
Voor het proces tegen Tamer T.
en zijn medeverdachten heeft de
rechtbank Roermond tot 11 maart
nog vijf dagen uitgetrokken.

