Drugsverdachte in
beroep voo r z'n vrijheid
{

SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM I Drugsverdachte

Dennis van den B. (441uit Berket en Rodenrijs, die ruim een
hatf jaar vast zit op verdenking
van de invoer van 300 kito co.
caihe, pikt het niet dat de rechtbank hem gevangen houdt.
De Berkelaar ontkent ook maar
iets met drugshandel te makén te
hebben. Hij is daarom in hoger beroep gega¿n tegen het besluit zijn
voorlopige hechtenis niet te schorsen.

Het is voor Van den B. onverteerba¿r dat in de onderzoeken
rond de corrupte douanier Gerrit
G. (55) meerdere personen wél
voorlopig in wijheid zijn gesteld.
G. wordt door justitie gezien als
spin in een omvangrijk drugsweb,
die cocainetransporten faciliteerde, maar werd onlangs in wijheid gesteld om bij zijn zieke
vrouw te kunnen zÍrjn. Een andere
verdachtg Utrechter A. van der H.
(56), mocht naar huis om zijn
kwakkelende moeder van g3 te
helpen. ,,Het gaat bij die verdachten om duizenden kilo's eocaîne,
bij mijn cliënt om 800 kilo en hem
houden ze vast. Datzit mijn cliënt
behoorlijk dwars," zegt zijn advocaat Sanne Schuurman.

De raadsman ondernam tot nu
toe twee vergeefse pogingen de
Berkelaar uit zijn voorlopige hechtenis te krijgen. De rechtbank

Dennis
van den B.
wil geen
balkje voor
zijn ogen.'lk
heb niks te
verbergen.'
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vindt de verdenkingen tegen Van
den B. tßzwaax omhem invri:"heid
te stellen. \{'anneer het hoger beroep dient, is nog onduidetijk
Justitie doet nog steeds onderzoek naar Dennis van den B. Vorige week werd bü zijn schoonvader een Jagpar een beslag genomen. ,,fn verband met de verdenking op witwassen, maar die man
heeft die auto zelf van zijn zuurverdiende centen gekochti zegt
Angelique, Van den B.'s partner,

woedend.

'Pesterij'
Afgelopen week kreeg ook zij de
politie op bezoek. ,,Mljn zoon van
V werd ineens opgehaald. Hij zou
de officieren van justitie hebben
bedreigd nadatzezich hadden uitgesproken tegen de schorsing van
Dennis' voorlopige hechtenis. Een
jongen van 171Het lijkt wel of ze
Dennis zo pakken, omdat hü niks
wil verkla¡en. Mijn zoon gaat echter op zijn beurt aangifte doen
tegen het OM. Want dit is pesterij,
pure pesterij."

