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De man, afkomstig uit de Domini-
caanse Republiek, wordt onder
meer beschuldigd van deelname aan
een criminele organisatie, het wit-
wassen van meer dan vier ton, vuur-
wapenbezit en het bezit van ruim
vijftien kilo aan xtc-tabletten. Juan

Miquel G. woonde met zijn vrouw
en vier kinderen in een simpel rij-
tjeshuis in Hoofddorp.

De officier van justitie sprak van
een crimineel samenwerkingsver-
band dat zich bezighield met of het
opzetten van handel in MDMA,
LSD, cocaïne en fentanyl. Dat laatste
is een sterke en zeer verslavende
pijnstiller. Tegen Dominicaan Ru-
ben G. M. en Spakenburger Sander
K. eiste de aanklager gisteren gevan-
genisstraffen van respectievelijk vijf
en zes jaar.

De zaak kwam aan het rollen toen
in april 2018 op Schiphol in de baga-
ge van G. M. (46) meer dan vijftig-
duizend euro bleek te zitten. Op een
smartphone werd een afbeelding
met het adres van de Hoofddorpse
Dominicaan aangetroffen. 

Bij hem in huis lagen onder meer
een geladen vuurwapen en veertig-
duizend euro. Ook werden aan-
koopfacturen van veelal luxe spul-
len van meer dan drie ton aangetrof-
fen, terwijl G. geen legaal inkomen
had. In een auto werd ruim vijftien
kilo xtc gevonden. De ongeveer
46.000 pillen zaten in een koffer
met dubbele bodem. Zelfs toen hij
in de cel zat, probeerde verdachte G.
zijn ’criminele praktijken’ voort te
zetten, aldus de officier van justitie
gisteren.

Corrupte douanier
Volgens de aanklager hadden de
mannen een koerier vier kilo
MDMA, de grondstof voor xtc, laten
uitvoeren via het vliegveld van het
Duitse Frankfurt. Ook waren de ver-

dachten bezig de smokkel van fenta-
nylpleisters op te zetten, aldus de of-
ficier van justitie. K. had belangrijke
contacten, zoals een corrupte dou-
anier op het vliegveld van het Cana-
dese Toronto, zei de aanklager.

’Onrechtmatig’
De advocaat van Hoofddorper G.,
Jill Verstegen, stelde dat de doorzoe-
kingen van diens woning en smart-
phone onrechtmatig waren. Het
daarmee verkregen bewijs moest
daarom worden ’uitgesloten’, aldus
de raadsvrouw in haar pleidooi. Ze
vond de eis van tien jaar ’zeer fors’.

Volgens Verstegen en de twee ad-
vocaten van de andere verdachten
ging het niet om een criminele orga-
nisatie die nauw samenwerkte. ,,Van
optreden als een drie-eenheid was

geen sprake’’, aldus raadsman Klaas
Arjen Krikke. Zijn cliënt K. had
hoogstens bemiddeld tussen kopers
en verkopers, beweerde de advocaat.
Dat de Spakenburger veel commu-
niceerde via pgp-telefoons, waar-
mee versleutelde berichten kunnen
worden verstuurd, had volgens de
strafpleiter te maken met zijn han-
del in bitcoins. 

Kate Lans, raadsvrouw van G. M.,
zag ook niet genoeg bewijs voor een
intensieve samenwerking van het
trio verdachten. Haar cliënt was niet
bij de rechtszaak aanwezig. De Do-
minicaan verblijft vermoedelijk in
het buitenland. De andere twee ver-
dachten beriepen zich tijdens de
rechtszaak, die ook op dinsdag dien-
de, vooral op hun zwijgrecht. 

Uitspraak is op 4 oktober. 

Man (40) hoort gevangenisstraf van tien jaar tegen zich eisen

’Hoofddorper lid drugsbende’
Haarlem/Hoofddorp ■ Tegen een
40-jarige Hoofddorper die vol-
gens het Openbaar Ministerie
een belangrijke rol speelde bin-
nen een internationaal opereren-
de drugsbende, is gisteren een
gevangenisstraf van tien jaar ge-
eist. 

Wessel Mekking 
w.mekking@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ■ Het was een gek gezicht, donderdag-
ochtend op de rotonde bij de Pijlslaan in Haarlem.
Een vrachtwagenchauffeur zag zijn aanhanger met
steigeronderdelen plotseling kantelen. 
Tijdens het nemen van de bocht begon de lading te

schuiven, waardoor het evenwicht van het voertuig
werd verstoord. 
De vracht - een flink aantal palen en platen - kwam
vervolgens voor een goed deel op het wegdek te-
recht.

Bij het ongeluk, dat gebeurde rond kwart voor ne-
gen ’s morgens, raakte niemand gewond. 
De weg was een tijd lang geblokkeerd vanwege het
gekantelde gevaarte. 
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Gekanteld Vrachtwagen met lading op z’n kant bij rotonde

ABI is nu gehuisvest in twee panden
in de Waarderpolder. Het meest in
het oog springt het pand bij de Ikea,
aan het begin van de Hofmanweg.
Maar de huidige huisvesting is niet
geschikt om de verdere groei van het
bedrijf op te vangen.

Het gaat om een kavel van bijna
tienduizend vierkante meter ten
noorden van het PostNL-pand. Hier
stond ooit een gashouder, de ver-
vuilde grond is inmiddels gesa-
neerd, maar in de grond zitten nog
wel oude funderingspalen waar re-
kening mee moet worden gehouden
bij de nieuwbouw. De grond wordt
tegen een marktconforme prijs ver-
kocht.

ABI is een echt Haarlems familie-
bedrijf, opgericht in 1922, en heeft
zich ontwikkeld tot een toonaange-
vende internationaal opererende
specialist op het gebied van aan-
drijftechniek, robotics en bestu-
ringsoplossingen. Het bouwt onder
meer eigen robotlijnen voor de voe-
dingsmiddelenindustrie. Het perso-
neelsbestand kan in de nieuwbouw
doorgroeien van 75 werknemers nu
naar meer dan honderd mensen.

De gemeenteraad moet nog in-
stemmen met de verkoop van de
grond. In de loop van volgend jaar
moet de bouw dan beginnen. De
huidige twee panden worden na op-
levering van de nieuwbouw afgesto-
ten.

ABI bouwt
nieuw pand in
Waarderpolder
Henk Geist

Haarlem ■ Het Haarlemse bedrijf
ABI gaat verhuizen binnen de Waar-
derpolder. De gemeente gaat een
groot stuk grond aan de Minckelers-
weg verkopen aan ABI om de bouw
van een nieuw bedrijfspand moge-
lijk te maken.

’Tekenen veegt
mijn hoofd leeg’
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