
NIET-ALLEDAAGS

Officier moet getuigen in zaak
Parkstadbende
De rechtbank in Maastricht nam gisteren een niet-
alledaagse beslissing. In de strafzaak tegen één van
de vermeende leden van de Parkstadbende moet een
officier van justitie komen getuigen.

DOOR ANNELIES HENDRIKX

Ze voert een preliminair verweer tijdens deze regiezitting: nog vo-
ordat officier van justitie Wim Smits kan voordragen waar hij haar
cliënt Yarmi D. (29) uit Kerkrade van verdenkt, vraagt advocate
Gita Biesmans het woord. Ze wil dat het Openbaar Ministerie niet-
ontvankelijk wordt verklaard in zijn vervolging, omdat het
vertrouwensbeginsel zou zijn geschaad.
Haar cliënt zit in voorarrest wegens vermeende betrokkenheid bij
een andere zaak: een gewelddadige woningoverval in Landgraaf,
begin mei 2016. Die zaak wordt behandeld door officier van justitie
Henk Peters. Bij de raadkamer gevangenhouding, die gaat over ver-
lenging van voorarresten, komen Peters en Biesmans elkaar der-
halve met enige regelmaat tegen. Bij één van die gelegenheden
heeft Peters Biesmans verteld dat haar cliënt niet vervolgd zou wor-
den in de zaak tegen de Parkstadbende, zo houdt de advocate de
rechtbank voor. Haar verbazing was dan ook groot toen D. in febru-
ari toch een dagvaarding ontving.
Officier van justitie Wim Smits noemt het „curieus” dat zijn collega
zich zou hebben uitgelaten over zíjn zaak. „Ik heb daar nooit met
hem over gesproken.” In opdracht van de rechtbank zoekt hij con-
tact en Peters verzekert hem dat hij niets van dien aard heeft
gezegd. Gita Biesmans valt zowat van haar stoel. „Ik laat me niet
wegzetten als leugenaar. Dit verzin ik toch niet?” Daarop vindt de
rechtbank het „noodzakelijk” Peters als getuige te horen. Of dat in
het openbaar gebeurt, beslist de rechtbank.
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Yarmi D. is één van de veertien verdachten die terecht staan in de
‘Parkstadbende-zaak’. Deze veertien worden door justitie gezien als
de top van de bende, die bestond uit zo’n 75 vooral jonge mensen
en die in januari vorig jaar werd opgerold. De bende zou in wisse-
lende samenstelling in de Euregio onder meer woninginbraken
hebben gepleegd, auto’s hebben gestolen en spullen hebben
geheeld.
Twaalf verdachten die voor de rechter zijn gebracht, worden tevens
verdacht van deelname aan een criminele organisatie; vader en
zoon Pascal (44) en Romano (21) M. zouden leiding hebben
gegeven aan die organisatie.
Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is onduidelijk.


