
   

De Maastrichtse rechtbank acht bewezen dat Mike D. op ‘abonnementsbasis’ geheime

politiegegevens verkocht aan criminelen. Daarmee heeft hij niet alleen het vertrouwen van

de maatschappij in de politie beschaamd, maar ook dat van zijn oud-collega’s, aldus de

rechtbank, die voor D. een celstraf van 2,5 jaar in petto had. Ook moet hij de 37.000 euro

terugbetalen, die hij tussen 2010 en 2015 heeft verdiend met de verkoop van

vertrouwelijke info.

D. verstrekte de gegevens onder anderen aan zijn neef Coen D. en Kerkradenaar Marc I,

beiden actief in de drugshandel. Coen D. kreeg een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, I. twee

jaar. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de schending van het

ambtsgeheim. Ook drugsbezit en -handel achtte de rechtbank bewezen. Het tweetal kreeg

ook een geldboete.

Hand-en-spandiensten

De ouders van Coen D., beiden de 70 al gepasseerd, moeten eveneens de cel in. Zij

verrichtten hand-en-spandiensten bij de handel met drugs. Het echtpaar fungeerde onder

meer als drugskoerier. Ook had het een verboden wapen in huis.

Volgens raadsman Wouter Smeets ging het om „rechtschapen mensen die in een foute

film” waren beland in een poging hun zoon van het verkeerde pad af te helpen. De

rechtbank verwierp dat verweer: „Wij zien niet hoe ze hem door het meeplegen van

strafbare feiten weer op het juiste spoor wilden krijgen. Ze wisten wat ze deden.” Vader D.

moet negen maanden de cel in, zijn echtgenote twee weken korter.

Rechtbank

Oud-rechercheur Mike D.
moet de cel in
Een wolf in schaapskleren. Zo omschreef de rechtbank
gisteren oud-rechercheur Mike D. De Kerkradenaar moet 2,5
jaar de cel in voor het lekken van geheime politie-info.

HANS GOOSSEN



Een zesde verdachte, een man uit Sittard, kreeg een taakstraf van veertig uur voor het

aannemen van geheime informatie. Mike D. liep in 2015 tegen de lamp door de inzet van

undercoveragenten. Ook aan hen verkocht hij informatie.

Hoger beroep

D.’s raadsman Peer Szymkowiak kondigde hoger beroep aan tegen de „overtrokken” straf.

Hij toonde zich verbaasd dat de rechter meeging in de stelling van de officier van Justitie

dat Mike D. samen met neef, oom en tante en Marc I. een criminele organisatie vormde.


