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‘Leugens bedoeld om van
schuldeisers af te komen’
‘Leugens bedoeld om van
JUSTITIE Uitspraken in zaak Roermondse drugsbende in mei verwacht

‘Kletsverhalen’ noemt advo-
caat Peer Szymkowiak de
verklaringen waarin zijn
cliënt Tamer T. wordt afge-
schilderd als bendeleider.
‘Het bewijs is onvoldoende.’

door Remco Koumans

II s Tamer T. (32) leider van een
Roermondse drugsbende of
vooral het slachtoffer van een
belastende verklaring geba-

seerd op leugens? Daar waar het
Openbaar Ministerie (OM) uitgaat
van het eerste en woensdag zes jaar
celstraf eiste, daar gaat advocaat
Peer Szymkowiak uit van het twee-
de, zo betoogde hij gisteren voor de

rechtbank in Roermond.
De verklaringen waarin medever-
dachte Faruk U. Tamer T. aanwijst
als bendeleider noemt Szymko-
wiak ‘kletsverhalen’. „Faruk U. had
meerdere redenen om te liegen. Hij
had schulden bij mijn cliënt, bij
kampers, en volgens anderen ook
bij een motorbendelid. De politie-
bescherming die hij nu geniet in
ruil voor een belastende verklaring
kwam hem dus goed uit. Hij wist
ook dat het meteen zou betekenen
dat mijn cliënt zich voorlopig niet
bij hem zou melden om het bedrag
terug te vragen. Allemaal wel erg
handig natuurlijk, vooral als hij
zijn eigen rol daarbij kan bagatellise-
ren.”
Volgens Szymkowiak was een bijko-
mend motief om te liegen een mo-
gelijke deal die hij kon sluiten met
justitie. Informatie in ruil voor

strafvermindering. Een deal werd
uiteindelijk nooit gesloten.
Szymkowiak vond dat zonder de
verklaring van U. de bewijzen voor
betrokkenheid van T. bij hennep-
kwekerijen en het witwassen van
geld onvoldoende waren. Dat het
Openbaar Ministerie hem ziet als
leider van een bende bevreemdt
hem. „Vreemd omdat je dat ie-
mand apart ten laste kan leggen,
maar dat heeft het Openbaar Minis-
terie niet gedaan.”
Mocht de rechtbank de verklaring
van U. toch betrouwbaar genoeg
vinden, dan vindt Szymkowiak een
straf van zes jaar veel te hoog. Voor-
al gelet op het grote tijdsverloop
van vijf jaar, dat er zat tussen het
aanhanging maken van de zaak en
de uiteindelijke behandeling ervan.
Een uitspraak in de zaak wordt in
mei verwacht.


