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Verdachten in grote wietzaak vrijVerdachten in grote wietzaak
RECHTBANK Advocaten: te weinig bewijs voor lidmaatschap van een criminele organisatie

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT – Vier mannen uit
de regio Parkstad die door justi-
tie verdacht worden van groot-
schalige wietteelt, zijn sinds gis-
teren op vrije voeten. De recht-
bank heeft daartoe besloten.

Wesly P. (36), Dave D. (31), Franky
K. (35) en Patrick P. (33) wordt
door het Openbaar Ministerie
(OM) lidmaatschap van een crimi-

nele organisatie ten laste gelegd.
Op locaties in Eijsden, Heerlen,
Hoensbroek en Landgraaf zijn on-
der meer 16.000 wietstekjes en hon-
derden planten gevonden. Op één
locatie troffen agenten 2 kilo wiet
aan, op een andere bijna 1700
xtc-tabletten.

Volgens het Openbaar Ministerie
is sprake van de organisatiestruc-
tuur met duidelijke taken, hadden
de verdachten geregeld onderling
contact en zijn ze familie van el-

kaar. Dat is volgens de officier van
justitie voldoende om van een cri-
minele organisatie te spreken.

Advocaten Wouter Smeets, Theo
Boumans, Gita Biesmans en Björn
Jegers vielen dat laatste gegeven tij-
dens een pro-formazitting in Maas-
tricht aan. Met name het feit dat de
familieband wordt opgevoerd om
lidmaatschap van een criminele or-
ganisatie te bewijzen. „Als je door
familie te zijn in de problemen
komt, moet iedereen oppassen.”

De advocaten hielden de recht-
bank voor dat er te weinig bewijs
wordt geleverd en bekritiseerden
het OM omdat het dossier nog niet
compleet is. „Het onderzoek is in
september 2014 begonnen. Nu krij-
gen we te horen dat het over een
week klaar zal zijn. Daar bestaat
weinig vertrouwen in.”

Het verzoek om opheffing van
de voorlopige hechtenis of schor-
sing werd door de rechtbank deels
gehonoreerd. De vier mannen zijn

sinds gisteren op vrije voeten maar
gelden nog steeds als verdachte.

Het OM stelt dat lidmaatschap
van een criminele organisatie wel
degelijk te bewijzen valt. „Er werd
gedaan aan risicospreiding door op
verschillende adressen te werken,
er was een taakverdeling en het is
een fulltime bezigheid geweest. De
verdachten hadden ook geen legale
inkomsten.”

De zaak is door de rechtbank
voor onbepaalde tijd aangehouden.


