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Zes leden Syrische familie
cel in voor mensensmokkel

▼

150

Martin Menger

HP-printers onveilig
Meer dan 150 verschillende printers van het merk HP hebben
een groot gat in hun beveiliging. Daardoor kunnen kwaadwillenden binnendringen in het apparaat. Ze kunnen gegevens van
de printer zelf lezen, maar ze kunnen ook via de printer toegang
krijgen tot het netwerk van de gebruiker.

▲

Zwolle ■ De Rechtbank in Zwolle heeft zes leden van een Syrische familie tot celstraffen veroordeeld voor hun aandeel in een
mensensmokkel. Het netwerk
opereerde drie jaar lang vanuit
Stede Broec en Den Helder.
Vader J.A. (63) en zoon S. A. (31) gaan
beiden voor dertig maanden de cel
in, omdat zij worden gezien als de
kopstukken die leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie.
De familieleden, allemaal van Syrische komaf, zorgden in wisselend
verband dat vluchtelingen tegen betaling van vele duizenden euro’s
naar Nederland konden komen.
Dat gebeurde aan de hand van vervalste documenten, waarbij sommige mensen op zogenaamde Bulgaarse paspoorten op reis werden meegenomen. In andere gevallen kon-

Na de inzet van marine mogen nu ook particulieren beveiligers de
koopvaardij beschermen.
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den de vluchtelingen de identiteit
van familieleden uit Stede Broec
aannemen en zo door de douane komen. Ware het niet dat het Landelijke Parket namens het OM de smokkeloperatie ontdekte. Onder andere
middels een veelvoud aan afgeluisterde telefoongesprekken kon het
familienetwerk worden opgerold.

Vluchtelingen
betaalden
duizenden euro’s
Volgens de rechters staat vast dat
de Syriërs doelgericht en met een
crimineel oogmerk hebben gehandeld. De mensensmokkel was een
verdienmodel geworden, waarbij
zeker vijf leden van dit gezin betrokken zijn geweest.

De verdediging voerde aan dat
humanitaire redenen de echte drijfveer zijn geweest voor het gezin. De
rechtbank veegt dat van tafel en oordeelt dat het gezin uitsluitend uit
winstbejag handelde.
Moeder K.A. (55) gaat vijftien
maanden de cel in. Ook zij heeft in
de ogen van de rechters een voorname rol gespeeld in de smokkel.
Zoon A. A. (30) moet 26 maanden
achter slot en grendel. Familielid N.
A. (33) werd twee jaar geleden al in
zijn woonplaats Den Helder betrapt
met vervalste paspoorten. Hij regelde de smokkel van personen via
Athene. Hij moet nu vijftien maanden de cel in en raakt bijna acht mille kwijt aan geld dat in beslag genomen is.
Het aandeel van zoon I. A. (30) is
veel lager en wordt bestraft met drie
maanden. De dochter van het gezin
was ook verdachte in dit onderzoek,
maar is vrijgesproken.

WOON H U IS Koningin Máxima opent nieuwe ’vleugel’ Teylers

Particuliere beveiligers mogen
mee om piraten af te schrikken
Den Haag
■ Nederlandse
koopvaardijschepen
mogen
binnenkort tegen piraterij beveiligd worden door gewapende particuliere beveiligers. De
Eerste Kamer stemde dinsdag
in met het initiatiefvoorstel van
CDA en VVD.
Schepen die beschermd moeten worden tegen piraten, bijvoorbeeld in de wateren nabij
Somalië, krijgen nu teams mariniers mee, zogeheten Vessel
Protection
Detachments
(VPD’s). Reders vinden dit een

dure en trage oplossing.
De wet staat onder voorwaarden toe particuliere beveiligers aan boord te nemen. Reders moeten wel eerst kijken of
een VPD kan worden ingezet.
Als dat te lang duurt, te veel
kost of een schip moet te ver
omvaren, dan kan toestemming worden gegeven voor
particuliere beveiliging.
De Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders (KVNR)
pleit al lang voor deze oplossing.

Zalffabrikant wil niet verder
met ’Meilandjes’ na islamrel
Hilversum ■ Meerdere bedrijven hebben de afgelopen
dagen de samenwerking opgezegd met de tv-familie Meiland. De aanleiding voor de
breuk zijn de uitspraken die Erica Meiland onlangs deed over
de islam in haar biografie.
Erica Meiland vergelijkt in haar
gelijknamige boek vrouwen in
boerka met pinguïns en noemt
hoofddoekjes ’niet normaal’.
Ook stelt ze dat de islam ’heel
veel ellende brengt’ en dat zij
dit wil tegenhouden.
Dinsdag liet Nivea, een van
de grootste producenten van
huidverzorgingsproducten, weten niet meer te willen werken
met de tv-familie. „Beiersdorf,
het moederbedrijf van Nivea,
omarmt inclusiviteit en diversiteit op alle gebieden. We zetten
ons in voor acceptatie en gelijkheid en zijn tegen elke vorm
van discriminatie”, meldt het
bedrijf.
Twee grote partners, kaartenbedrijf Hallmark en matrassenmerk Emma, verbraken eerder al het contact met de ’Meilandjes’ vanwege de islamuitspraken.

Haarlem ■ Koningin Máxima opende dinsdagochtend
een nieuw onderdeel van Teylers Museum in Haarlem. Het
is het voormalige woonhuis van Pieter Teyler van der Hulst
(1702-1778), de man die zijn vermogen, verzamelingen en
huis naliet aan een stichting die het leven van iedereen

moest verbeteren. Dat leidde onder meer tot Teylers Museum, dat in 1784 de eerste bezoekers verwelkomde. Vanaf 5
december kan het publiek het Pieter Teylers Huis bezoeken
als nieuwe ’vleugel’ van het museum.
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CAK met nepnota’s opgelicht
Van onze verslaggever

Erica (links) en Martien Meiland.
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De familie Meiland hoeft zich
vooralsnog geen zorgen te maken dat Talpa de samenwerking
stopt. SBS6, de zender die hun
realityserie ’Chateau Meiland’
uitzendt, wil verder niet reageren op de ’islamrel’ die is ontstaan en zegt dat zaken buiten
het programma om ’voor rekening van de familie zelf’ zijn.
PVV-leider Geert Wilders
heeft dinsdag laten weten wel
achter Erica Meiland te staan.
De familie Meiland heeft nog
niet gereageerd op de ophef.

Den Haag ■ Het Openbaar Ministerie verdenkt een 74-jarige
inwoner van Hoorn van oplichting van de zorginstantie CAK in
Den Haag. De man zou de instantie voor honderdduizend euro’s
zogenaamde spooknota’s verstuurd hebben voor diensten die
in werkelijkheid niet geleverd
zouden zijn. Hij zou dat samen
met een directeur van de instantie gedaan hebben.
Dinsdag moest bij de Haagse rechtbank alvast de directeur, een 60-jarige man uit Den Haag, verschijnen.
De inwoner van Hoorn komt pas later aan de beurt. Hij zou met zijn bedrijfje veertig facturen gestuurd
hebben naar het CAK in Den Haag
voor diensten die niet zijn geleverd.
Tijdens de zitting dinsdag toonde

de rechtbank de nota’s die waren
verstuurd vanuit Hoorn voor de levering van software aan CAK.

CAK-directeur
werkte samen met
man uit Hoorn (74)
Navraag bij de fabrikant van de
software, leerde CAK echter dat die
software nooit geleverd was aan de
verdachte uit Hoorn of een van zijn
bedrijfjes. In totaal zou de ondernemer tussen 2012 en 2014 ongeveer 4,5
ton gedeclareerd hebben. Hij verstuurde de facturen aan de 60-jarige
directeur van de zorginstantie die ze
liet uitbetalen.
De Rijksrecherche achterhaalde
dat de spooknota’s waren geschre-

ven door de CAK-directeur, voordat
de man uit Hoorn ze verstuurde. De
directeur ontkende dit dinsdag. Volgens de officier van justitie waren de
Hagenaar en zijn kompaan uit
Hoorn „twee handen op een buik.”
„Ze hadden het mooi bedacht allemaal, maar het zijn ernstige feiten.”
Hij eiste tegen de directeur van het
CAK twee jaar cel.
Volgens de officier van justitie
had de verdachte uit Hoorn „bewust
geen vragen gesteld” aan de directeur over de spooknota’s. De 74-jarige verdachte verklaarde bij de Rijksrecherche dat hij niet wist dat de verzonden facturen vals waren.
De inwoner van Hoorn hoort zijn
strafeis pas als hij bij de rechter moet
verschijnen. De officier van justitie
vindt dat hij in ieder geval, samen
met de ex-directeur van het CAK,
het bedrag van ruim 4,5 ton aan de
instantie moet terugbetalen.

