
Twintig maanden celstraf voor 
mensenhandel 
 
Peggy A. (29) uit Meerssen moet 20 maanden de cel in wegens mensenhandel. Dat heeft de 

rechtbank in Maastricht woensdagmiddag geoordeeld. Twee weken geleden stond A. terecht 

als hoofdverdachte in de mensenhandelzaak Krokodilvis. A. zou jarenlang stelselmatig op 

grote schaal Nigeriaanse meisjes en vrouwen naar Nederland hebben gesmokkeld om hen hier 

onder dwang in de prostitutie te laten werken. Mede middels voodoorituelen zouden de 

vrouwen gedwongen zijn. Justitie had hiervoor zes jaar en vijf maanden tegen A. geëist. Maar 
volgens de rechtbank kan enkel bij twee slachtoffers bewezen worden dat er sprake was van 

mensenhandel en bij een ander slachtoffer is smokkel bewezen. 
 
door Judith Houben 

Tevens stonden twee medeverdachten terecht. Blessing I. (27) uit Riemst zou in haar kapsalon Mama 

Bee aan de Boschstraat in Maastricht paspoorten hebben geregeld zodat de slachtoffers 'legaal' in 

bordelen en seksclubs konden werken. De rechtbank haar volledig vrijgesproken omdat niet bewezen kan 

worden dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel of -smokkel. Justitie had tegen haar drie 

jaar en negen maanden geëist. De tweede medeverdachte is Johan M. uit Eindhoven zou betrokken zijn 

bij de handel en smokkel van één meisje, een minderjarige. Hem werd aanvankelijk ook het seksueel 

binnendringen verweten omdat ze tussen de twaalf en zestien jaar zou zijn geweest, maar omdat dit niet 

onomstotelijk vaststaat, vroeg justitie op dit punt vrijspraak. De eis tegen hem luidde één jaar en tien 

maanden cel, de rechter vindt dat hij twee maanden vast moet zitten enkel wegens mensensmokkel 

omdat hij haar van Duitsland naar Nederland heeft vervoerd. Mensenhandel en ontucht zijn niet 

bewezen. Zijn advocaat overweegt nog in hoger beroep te gaan. 

Officier van justitie Anneke Rogier had aanvankelijk nog hogere straffen willen eisen. Maar omdat het 

onderzoek langer dan de daarvoor geldende 24 maanden heeft geduurd, had ze haar strafeis aangepast. 

Het onderzoek nam zoveel tijd in beslag omdat de nodige getuigen in het buitenland, onder meer in 

Nigeria gehoord moesten worden.  

Rogier noemde A. tijdens de zitting een kille, berekenende vrouw die alleen bezig is met haar eigen 

economisch gewin en ook de rechtbank noemde A . gisteren medogenloos. Vooral omdat ze de meisjes 

hetzelfde heeft aangedaan als wat haar is overkomen. De vrouwen hadden bij A. schulden van zo'n 

50.000 euro. "Dat is drie tot vier maal de werkelijke kosten”, zei Rogier.  

"Zonder A.'s zakentalent en haar oog voor goede handelswaar - want zo zag ze de jonge Nigeriaanse 

meisjes - zou deze mensenhandel en mensensmokkel minder gesmeerd zijn verlopen”, aldus de officier 

van justitie.  

Justitie en de verdachten kunnen binnen twee weken hoger beroep aantekenen. 
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