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‘Pooierboy’ hoort drie jaar cel eisen
MAASTRICHT – Het Openbaar Mi-
nisterie vindt dat ‘pooierboy’ Ar-
min (21) 2,5 jaar de cel in moet. Als
stok achter de deur zou de Heerle-
naar daarna drie jaar nog zes maan-
den gevangenisstraf boven het
hoofd moeten hangen voor het ge-
val hij opnieuw in de fout zou
gaan.

Volgens het Openbaar Ministe-
rie heeft Armin A. een meisje van
zestien uit Heerlen aangezet tot
seks tegen betaling met misschien
wel tachtig mannen. Dat zou van-

af eind september tot medio okto-
ber zijn gebeurd in hotels in Val-
kenburg. Op 14 oktober arresteer-
de de politie Armin A. in een Val-
kenburgs hotelappartement. Het
slachtoffer had toen in een belen-
dende kamer seks met een klant.
Sindsdien werden zestig vermeen-
de klanten verhoord. Twee man-
nen pleegden zelfmoord. Minstens
29 mannen worden gedagvaard
voor seks met een minderjarige.

Advocaat Arthur Vonken van
Armin A. vindt de eis van het OM

van 36 maanden, waarvan zes
voorwaardelijk, buitensporig
hoog. Volgens hem heeft zijn
cliënt, die sinds 14 oktober opgeslo-
ten zit, zijn verdiende straf wel uit-
gezeten. Vonken verwijt het OM
dat het A. een veel te grote rol toe-
bedeelt in de zedenzaak. Het meis-
je zou zelf het initiatief hebben ge-
nomen zich te laten prostitueren.
A. zou haar hebben willen bescher-
men bij dit werk en slechts een be-
perkte, ondersteunende rol heb-
ben gehad.

De visie van de twee officieren
van justitie is heel anders. „Een
meisje van 16 doet zoiets niet uit
zichzelf.” Het was A. die de ka-
mer huurde. De ‘pooierboy’ on-
derhield de contacten met de
klanten. Hij liet ze binnen in het
hotel en begeleidde ze naar bo-
ven. A. nam de betalingen in ont-
vangst en ging met het geld naar
het casino. „Hij heeft de persoon-
lijke vrijheid, de lichamelijke en
geestelijke integriteit van dit
meisje ernstig geschonden.”


