
   

Drie hoofdverdachten van xtc-handel uit Landgraaf en drie medeverdachten uit
Maastricht, Geleen en Brussel - in leeftijd variërend van 37 tot 71 jaar - konden
gisteren zonder veroordeling de rechtbank in Roermond verlaten. Daarmee kwam
een abrupt eind aan een negen jaar slepende zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) is op verzoek van vier advocaten niet-ontvankelijk
verklaard, onder meer omdat de termijn voor vervolging meer dan zes jaar is
overschreden.

Een man uit Landgraaf en zijn voormalige schoonvader werden verdacht van handel
in harddrugs, deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en
witwassen. Van die laatste drie feiten werd ook zijn ex-vrouw verdacht.

Vijftig getuigen

De feiten hebben meer dan tien jaar geleden plaatsgevonden, sommige al in 2001. De
drie andere verdachten zouden hand-en-spandiensten hebben verricht, waaronder
witwassen en valsheid in geschrifte. De rechter-commissaris heeft in deze zaak liefst
vijftig getuigen gehoord. Naar nu blijkt tevergeefs.

Wisselingen

Het ingewikkelde dossier vergde volgens officier van justitie Wil Peute veel
onderzoek. Bovendien vonden bij het OM veel wisselingen plaats. Dat leverde zoveel
vertraging op dat Peute, de zevende officier van justitie die op de zaak was gezet, de
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eisen tegen de verdachten al bij aanvang van de zitting aanzienlijk afzwakte. Hij trok
die voor het lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van 1,5 miljoen
xtc-pillen in. Dat waren de zwaarste verdenkingen. De rechtbank oordeelde daarop
dat een van de voorgangers van de officier van justitie ook bij de regiezitting in 2014
tot die conclusie had kunnen komen. In dat geval hadden de handlangers al drie jaar
geleden berecht kunnen worden voor de overblijvende verdenkingen. Als gevolg van
de grote termijnoverschrijding is er nu voor de resterende strafbare feiten die het
OM denkt te kunnen bewijzen nauwelijks nog ruimte voor bestraffing. De rechtbank
concludeert daaruit dat er geen belang meer is bij vervolging van de zaak.


