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Arrestatiebevel lag
klaar voor mr. Dawes
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Robert Dawes (46) is
door de rechtbank in Parijs veroor-
deeld tot 22 jaar celstraf. De opge-
legde straf geeft het Openbaar Mi-
nisterie in Groningen wat lucht.

Dawes is veroordeeld wegens het
smokkelen van 1300 kilo cocaïne
(waarde op straat: ruim 200 miljoen
euro) van Venezuela naar Frankrijk,
Parijs. Daarnaast: het geven van lei-
ding aan een criminele organisatie,
actief in heel Europa. Robert Dawes
wordt gezien als een van de grootste
drugscriminelen van Europa. Sinds
2001 is hij in beeld bij de politie.

In de uitspraak van de Franse
rechters is opgenomen dat hij – hoe
goed zijn gedrag ook is – ten minste
twee derde deel van die opgelegde
straf daadwerkelijk op de blaren
moet zitten.

Komt hij vrij, op z’n vroegst dus in
2032, dan is Frans grondgebied voor

de rest van zijn leven verboden ter-
rein. Nog erger voor hem en familie:
al zijn bezittingen worden verbeurd
verklaard. Het gaat dan om vele mil-
joenen euro’s, inclusief het luxe res-
sort in Spanje waar hij met zijn gezin
woonde en waar hij in 2015 door een
elite-eenheid van de Spaanse politie
werd gearresteerd.

Vorige week maandag begon in
Parijs het strafproces. De strafeis (25
jaar) werd woensdag op tafel gelegd.
Donderdag pleitten strafrechtadvo-
caten, die beschouwd worden als de
beste van Frankrijk, voor vrijspraak.

In Nederland nemen rechters na
een proces twee weken de tijd (lan-
ger indien nodig) om tot een oordeel
te komen. De vijf Franse rechters
hadden slechts twee dagen nodig.

Naast de jarenlange celstraf zijn
Dawes en vijf medeverdachten (vijf
tot dertien jaar cel) veroordeeld tot
het betalen van een boete: 30 mil-
joen euro. Drie medeverdachten
zouden leden zijn van de Italiaanse
maffia in Napels.

In het geval Robert Dawes zou
worden vrijgesproken, lag er een
‘plan b’ op tafel. Bij vrijspraak zou
Dawes worden gearresteerd op basis
van een internationaal arrestatiebe-
vel, uitgevaardigd door het Open-
baar Ministerie in Groningen. In dit
‘plan b’ zou Dawes worden overge-
bracht naar een gevangenis in Ne-
derland.

Het onderzoek naar zijn rol bij de
liquidatie in Groningen wordt
voortgezet. Hoe lang dat nog gaat
duren, is niet bekend.

Onderzoek naar
rol bij liquidatie
in Groningen
wordt voortgezet


