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Eis zes jaar tegen leider drugsbende
RECHTBANK OM ziet Tamer T. als de baas die vanachter de schermen anderen aanstuurde

door Jos Emonts

ROERMOND – Het Openbaar Ministe-
rie heeft gisteren voor de recht-
bank in Roermond zes jaar gevan-
genisstraf geëist tegen Tamer T.
(32) uit Roermond.

Hij wordt gezien als de leider
van een Roermondse drugsbende
die zich op grote schaal heeft bezig-
gehouden met onder andere hen-
nepteelt, het vervalsen van docu-
menten en witwassen van illegaal
verkregen geld.

Tamer T. zou ook diverse Mid-
den-Limburgse bedrijven hebben
opgelicht voor in totaal 66.000 eu-
ro. Hij betaalde niet voor werk dat
was verricht voor de renovatie van

een beoogd bedrijfspand, tevens
growshop, aan de Sportparklaan in
Horn.

In het onderzoek naar de handel
en wandel van de drugsbende pak-
te de politie in 2011 in totaal negen-
tien verdachten op, onder wie fami-
lieleden van de hoofdverdachten
Tamer T. en Faruk U.

Justitie ziet T. als de bendeleider
die probeerde zoveel mogelijk ach-
ter de schermen te werken. Faruk
U. was zijn rechterhand.

De 57-jarige vader van T. hoorde
gisteren dat justitie hem twee jaar
de cel in wil. T. senior zou niet
rechtstreeks betrokken zijn geweest
bij de hennepteelt. Hij heeft, denkt
justitie, wel een centrale rol ge-

speeld bij het witwassen van crimi-
neel geld. T. en zijn medeverdach-
ten kochten daarvan dure auto’s en
huizen in Roermond. Een 29-jarige
zus zou Tamer T. behulpzaam zijn
geweest door aangekochte panden
op haar naam te laten zetten. Offi-
cier van justitie Moniek Smits was
mild in haar eis tegen de vrouw.
Om de hoogopgeleide vrouw haar
toekomstperspectief niet te ontne-
men, luidde de eis: negen maanden
cel voorwaardelijk.

Vandaag komen in het proces de
advocaten aan het woord. Raads-
man Peer Szymkowiak van Tamer
T. heeft gisteren al aangekondigd
dat hij in een 2,5 uur durend plei-
dooi de onschuld van zijn cliënt zal

proberen aan de te tonen.
De rechtbank in Roermond was

gisteren, net als op de eerste proces-
dag woensdag, zwaar beveiligd. De
hoofdverdachten Faruk U. en Ta-
mer T. en hun families staan inmid-
dels op voet van oorlog met elkaar.
U. heeft in 2013 bij de politie zeer
belastend over zijn oude vriend T.
verklaard. Vanwege de veiligheid
werd de rechtszaak tegen U. afge-
splitst en in Maastricht gehouden.
Daar eiste het OM vorige week
maandag vier jaar celstraf tegen
hem.

Vorige week donderdag kwam
het in de rechtbank Roermond tot
een fikse verbale aanvaring tussen
familieleden van U. en T.


