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Proces No Surrender plat na
snoeiharde kritiek advocaten
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Na snoeiharde kritiek
van advocaten heeft de rechtbank
in Groningen het strafproces rond
afpersing en ontvoering bij motor-
club No Surrender stilgelegd.

Het vervolg van het proces waar vijf
dagen voor waren uitgetrokken laat
naar verwachting maanden op zich
wachten. Betrokkenen gaan ervan
uit dat het proces pas na de zomer
kan worden voortgezet. De recht-
bank noemde de gang van zaken
,,buitengewoon teleurstellend.’’

Volgens advocaten heeft de poli-
tie een sturende hand gehad in het
horen van het vermeende slachtof-
fer B. Hem zouden woorden in de
mond zijn gelegd. Bij het uitwerken
van de opnames van de verhoren
zou de politie ook andere dingen

hebben opgeschreven dan wat er is
gezegd. Volgens de advocaten is er
geen sprake van vergissingen of
foutjes, maar van bewuste manipu-
latie ten nadele van de verdachten.

Het Openbaar Ministerie (OM)
spreekt met klem tegen dat er is ge-
sjoemeld met de processen-verbaal
en daarmee met het bewijs. Kritiek
moeten de advocaten maar in hun
pleidooien uiten. Uitstel van het
proces zou zeer onwenselijk zijn,
vindt het OM.

Maar de rechtbank ging na de ver-
klaring van het OM mee met de ad-
vocaten. ,,De verklaring van het OM
laat teveel vragen onbeantwoord.
Misschien is het allemaal heel on-
schuldig gegaan. Maar we weten het
niet”, aldus de rechters.

Er komt nu op last van de recht-
bank een onderzoek naar de gang
van zaken omtrent de verhoren. De

drie betrokken verbalisanten (poli-
tiemensen) worden opgeroepen om
als getuigen te worden gehoord.

Ook krijgen de advocaten de gele-
genheid de opnames van de verho-
ren zelf te beluisteren. Dat moet
plaatsvinden op een politiebureau.
Het OM weigert de geluidsbestan-
den aan de raadslieden beschikbaar
te stellen.

De zaak draait onder meer om een
gewelddadige afpersing van een af-
vallig lid (B.) van No Surrender. De
man zou ernstig zijn mishandeld en

ontvoerd. Hij werd in november
2016 toegetakeld en ontkleed ach-
tergelaten in een bos bij Glimmen.
Na een verblijf in het ziekenhuis
werd hij thuis nog een keer mishan-
deld, aldus het OM. De man wordt op
dit moment beveiligd en woont met
zijn gezin in een zogenoemd safe-
house.

Er zijn zeven verdachten onder
wie zes (ex-)leden van No Surrender.
Een aantal van hen zegt de banden
met de motorclub te hebben verbro-
ken.

Voor het OM is het uitstel van het
proces een enorme domper. Politie
en justitie werken al anderhalf jaar
aan de zaak. Misdrijven waarbij een
link wordt gelegd met de motorclub
genieten hoge prioriteit bij het OM.
Geprobeerd wordt om de club te be-
stempelen als een criminele organi-
satie die moet worden verboden.
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