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BINNENLAND

Moord op advocaat kroongetuige
tart de Nederlandse rechtsstaat
Aan mocromaﬃa toegeschreven liquidatie plaatst Nederland in rijtje narcostaten
Rob de Lange en Joris Polman
Amsterdam

De moord op strafrechtadvocaat Derk
Wiersum (44) is naar alle waarschijnlijkheid het werk van de zogeheten mocromafﬁa. Daarmee heeft de criminele
organisatie opnieuw bewezen geen middel te schuwen om de rechtszaak tegen
een van zijn leiders op bloedige wijze te
frustreren. Na onder meer Italië, Albanië,
Mexico en Colombia lijkt nu ook Nederland te behoren tot het rijtje narcostaten.
De rechtsstaat staat door de aan de
mocromafﬁa toegeschreven golf van
terreur onder grote druk, en gemakkelijke oplossingen zijn niet voorhanden.
Deskundigen hebben hun hoop gevestigd op snellere afhandeling van rechtshulpverzoeken en het stilleggen van geldstromen.
Wiersum werd gisterochtend vroeg
bij zijn woning in Buitenveldert in Amsterdam-Zuid doodgeschoten. De strafrechtadvocaat was onder meer de raadsman van Nabil B., de kroongetuige in een
liquidatiezaak tegen de organisatie van
de voortvluchtige Ridouan T., de meest
gezochte crimineel van Nederland.
Ridouan T. en Saïd R. geven volgens het OM leiding aan een ‘geoliede
moordorganisatie’. Het OM verdenkt de
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groep in het zogeheten Marengo-proces
van vijf liquidaties. Eerder al werden in
dezelfde zaak onder andere een ofﬁcier
van justitie met de dood bedreigd en de
broer van de kroongetuige vermoord.
Justitieminister Ferdinand Grapperhaus heeft het onderzoek naar de moord
in handen gegeven van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In zijn ogen is de georganiseerde misdaad ‘weer een grens over
gegaan’. De minister heeft aangekondigd de beveiliging van advocaten, ofﬁcieren van justitie en rechters waar nodig
te versterken. Ze moeten ‘ongestoord en
veilig’ kunnen functioneren.
Bestuurders en politici spraken hun
afschuw uit. Premier Mark Rutte noemde de berichten over de moord gistermorgen ‘zeer verontrustend’. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema
sprak van ‘een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur en de rechtsstaat’.
Gisteravond was er opnieuw een
schietpartij in Amsterdam. Een voertuig werd beschoten, waarna twee verdachten vluchtten op een scooter. Er is
één gewonde, meldde de politie. Over de
achtergrond was bij het ter perse gaan
van het FD nog niets bekend.
Volgens Jan Struijs van de Nationale
Politiebond laat de aanslag op Wiersum
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zien dat ‘de georganiseerde misdaad totaal uit de hand is gelopen’.
Collega’s van Wiersum reageren eveneens geschokt. Simeon Burmeister,
waarnemend deken van de Orde van Advocaten, denkt dat het lastig zal worden
weer een advocaat te vinden voor deze
kroongetuige. ‘Dan merk je dat het systeem van bedreiging dus werkt.’
Volgens strafpleiter Marielle van Essen is het beter te stoppen met het werken met kroongetuigen. ‘Bij het OM willen ze graag scoren in de strijd tegen de
georganiseerde misdaad. Dat is begrijpelijk. Maar als je de veiligheid van een
kroongetuige en zijn omgeving niet kunt
garanderen, dan moet je acuut stoppen.
Er vallen onschuldige slachtoffers, terwijl er genoeg andere opsporingsmiddelen voorhanden zijn.’
Tom Blom, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, denkt ook dat het inzetten van
kroongetuigen moeilijker wordt. ‘Ze weten nu dat het hun het leven kan kosten.’
Daardoor zal het nog moeilijker worden
informatie te verzamelen. Op korte termijn ziet Blom weinig oplossingen. ‘Behalve de volle inzet van het strafrecht
hebben we er geen antwoord op.’
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