Toelichting ter zitting 1 juni 2021

Uitgesproken op de zitting van de meervoudige strafkamer van de Rechtbank
Midden-Nederland zitting houdende te Amsterdam.

Datum
Zaak

: 1 juni 2021
: Eris

Verdachten
Reaginon A.
Willem B.
Feno D.
Ferman D.
Gwensly
Moriën J.
Orhan P.
Greg R.
Ryan K.

parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.
parketnr.

16/659097-19
16/659122-19
16/659121-19
16/706535-19
16/659096-19
16/659123-19
16/659124-19
16/659033-19
16/659006-21
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Inleiding
Deze zitting is de laatste pro forma zitting voordat de inhoudelijke behandeling
van de zaak eind augustus van start gaat. Het OM zal de rechtbank en de
verdediging meenemen in de ontwikkelingen sinds de vorige PF zitting op 15 en
16 maart 2021.
Voortgang Onderzoek
Charlie17
Aan de hand van de ooggetuigen op de PD en de verklaringen van Tony de G.
wist de politie dat de chauffeur van de auto met de daders van de liquidatie van
Souhali een forsere Antilliaanse man van rond de 30 moest zijn, vermoedelijk
iemand uit de kring van medeverdachten Gwensly G. en Reaginon A. Het
onderzoek leverde niets op totdat de vluchtgegevens van Turkish Airlines binnen
kwamen.
Ryan K. is op 20 april 2021 aangehouden en op 22 april voorgeleiding bij de
rechter-commissaris. Op 30 april heeft de Raadkamer van de rechtbank MiddenNederland 60 dagen gevangenhouding bevolen.
Voordracht
Ryan K. wordt verweten dat hij samen met anderen op 17 april 2017 in Den
Haag Farid Souhali al dan niet met voorbedachte rade om het leven heeft
gebracht. Subsidiair dat hij aan deze moord medeplichtig is geweest, door als
chauffeur op te treden. Daarnaast wordt hem verweten dat hij lid is geweest van
de criminele organisatie zoals beschreven in het 140 Sr dossier in de periode van
1 januari 2017 tot en met 21 november 2018.
Ernstige bezwaren
De RC en de raadkamer hebben ernstige bezwaren aangenomen voor de
betrokkenheid bij de moord op Souhali. Deze komen er kort gezegd op neer dat
Ryan K. in beeld is gekomen naar aanleiding van de vluchtgegevens van Turkish
Airlines. Ryan K. bleek met M. en Gwensly G. in Turkije te zijn geweest. Dat dit
naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van de organisatie is geweest, valt op te
maken uit een PGP chat van 21 april 2017 waarin Jermaine B. (The Wizzard) een
bericht van Feno D. (BIG) doorstuurt aan Delano R. (C-murder) dat er snel
tickets en een hotel geboekt zullen worden en dat voor vertrek geld gegeven
wordt.
Het uiterlijk van Ryan K. voldoet aan het signalement van de chauffeur (PD
getuigen) / 3e man (kroongetuige) bij de liquidatie van Souhali. Nadat Ryan K.
door de politie was benaderd als getuige deed hij in tapgesprekken uitspraken
waaruit kan worden opgemaakt dat hij met Gwensly G. en Reaginon A.
betrokken is geweest bij de liquidatie. Daarnaast bleek uit zijn telefoon en uit zijn
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eigen verklaring dat hij (Ryan K.) in het paasweekeinde in 2017 met en bij
Reaginon A. was in Den Haag. Ryan K. kan geen sluitend alibi geven voor de
datum 17 april 2017 en overigens geeft Ryan K. in de verhoren geen uitleg over
de belastende telefoongesprekken.
140 Sr
Het verwijt deelname aan de criminele organisatie (de 140) staat nu op de
dagvaarding, maar stond nog niet op de vordering gevangenhouding. Voor dit
feit vraagt het OM de rechtbank de gevangenneming te bevelen, zoals ook bij de
overige verdachten is gebeurd na de totstandkoming van het 140 dossier in
oktober 2020.
Ernstige bezwaren bij de 140 SR
Zoals zojuist betoogd verdenkt het OM Ryan K. ervan de chauffeur geweest te
zijn bij de liquidatie van Farid Souhali. Uit onderzoek is voorts gebleken dat Ryan
K. vijf dagen na die liquidatie – vermoedelijk in opdracht van de organisatie 
naar Turkije is gereisd met Gwensly G. en M., voor een onbekend gebleven klus.
Tot slot is uit de telefoon van Ryan K. duidelijk geworden dat hij zich de
afgelopen jaren (waaronder in 2017/2018) met de handel in wapens heeft bezig
gehouden en daarover onder meer contacten heeft met Reaginon A. en dat hij in
een (verwijderde) WhatsApp-groep zat met onder meer medeverdachten
Gwensly G. en Delano R..
Wat betreft het OM levert het bovenstaande voldoende ernstige bezwaren op
voor de verdenking van de deelname van Ryan K. aan de criminele organisatie
zoals die beschreven is in het 140 Sr-dossier.
Gronden:
De RC en de raadkamer hebben aan de voorlopige hechtenis de 12 jaarsgrond en
recidivegrond ten grondslag gelegd. Deze hebben onverkort te gelden.
Onderzoekswensen OM in Chalie17
Het OM wenst in het belang van de waarheidsvinding - en om onnodige
vertraging van het proces te voorkomen - nu alvast te horen als getuigen:
mevrouw C., de partner van Ryan K. en de heer P., een neef van Ryan K.. Uit de
tapgesprekken bestaat het vermoeden dat zij meer wetenschap hebben van de
betrokkenheid van Ryan K. bij de liquidatie en hierover willen zij tot op heden
niet in gesprek met de politie. De RC heeft aangegeven deze twee getuigen in de
komende periode te kunnen inplannen.
Indien en voor zover de verdediging van Ryan K. dan wel een van de overige
verdachten in Charlie17 (Reaginon A., Gwensly G. of Feno D.) zelfstandige
onderzoekswensen hebben, zoals het horen van medeverdachte Ryan K., dan
verzoekt het OM dit zo snel mogelijk kenbaar te maken in verband met de
planning van de RC en de rechtbank.
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Dossier
vordering art. 149b Sv
Op 11 mei is een aanvullende vordering permanente onthouding ex art. 149b Sv
voor het 226g Sv dossier ingediend bij de rechter-commissaris. Na ontvangst van
de beslissing van de RC zullen de relevante stukken verspreid worden.
Dossier verificatie/falsificatie, aanvulling 2
Een groot aantal van de aanvullende stukken betreft het dossier
verificatie/falsificatie. Dit dossier is nu afgerond, alle verklaringen van Tony de G.
zijn geverifieerd/gefalsificeerd. Er zijn geen bijzondere bevindingen gedaan.
Uitvoering onderzoekswensen verdediging
Alle onderzoekswensen van de verdediging die zijn gehonoreerd door de
rechtbank, zijn in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn inmiddels
(ter inzage) verstrekt aan de verdediging, behoudens aan een van de advocaten
die de overeenkomst nog niet heeft getekend. Naar aanleiding van de ter inzage
verstrekte gegevens zijn tot op heden door mr. Weski (inzake Jermaine B.) en
door mr. Schuurman (inzake Y) verzoeken gedaan om stukken of gegevens toe
te voegen aan het dossier. Aan deze verzoeken heeft het OM niet voldaan omdat
de relevantie van de gevraagde stukken door de verdediging onvoldoende is
onderbouwd. Mr. Weski en mr. Schuurman zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Op 23 maart heeft uw rechtbank een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die
betrekking hebben op telecomgegevens uit onderzoek Charon1. Deze vragen zijn
beantwoord in een separaat hiertoe opgemaakt PV. In het relaas van de
aanvullende dossierstukken is hiervan de kern verwoord.
Verklaring Delano R.
Op 5 februari 2021 is Delano R. gehoord door de RC. Daar heeft Delano R.
aangegeven op dat moment niet te willen verklaren over de documentaires,
maar dat in een later stadium te willen doen bij de politie. Delano R. is sindsdien
herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te leggen. Op 20
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april jl. heeft Delano R. de afspraak weer afgezegd en heeft hij definitief
aangegeven niets meer te willen verklaren2.

Voortgang onderzoek RC
De verhoren bij de RC verlopen voorspoedig. De laatste verhoren staan gepland
in de week van 16 augustus. De RC houdt de rechtbank van de voortgang op de
hoogte.
Voorlopige hechtenis:
E.C. van M. en M.H.A. M.
Het Gerechtshof heeft op 28 april 2021 de beschikking van de rechtbank tot
gevangenhouding bevestigd.
Orhan P.
In de zaak tegen Orhan P. heeft het Hof op 04 mei jl. beslist dat de ernstige
bezwaren onverkort aanwezig zijn, en vervolgens de afwijzing van het verzoek
tot opheffing van de voorlopige hechtenis bevestigd. Een ter zitting gedaan
verzoek tot schorsing is eveneens door het Gerechtshof afgewezen.
Ferrel TNT
In de zaak tegen Ferrel TNT heeft het Gerechtshof op 28 april de opgelegde
gevangenneming bevestigd. Zijn zaak wordt door de andere MK-combinatie in
Charon behandeld, maar in verband met de verwevenheid met de overige zaken
en verdachten in Eris is deze beslissing van het Hof hier noemenswaardig.
Greg R.
Op 21 november 2018 is Greg R. aangehouden en in verzekering gesteld in Eris
(16/659033-19). Op 19 december 2019 is Greg R. geschorst om een straf van 17
maanden uit te zitten (23-001906-15). De einddatum van de executie van deze
straf was …………. (datum). Op 18 maart 2021 heeft deze rechtbank de schorsing
gewijzigd, in die zin dat Greg R. aansluitend de straf van 30 maanden (van de
zaak 22-002662-12) mocht uitzitten. De executie van deze straf is op ……….…
(datum) geëindigd, waardoor Greg R. sinds 23 april 2021 op de VH titel in Eris
vast zit.
Tot slot
planning
Op 8 april is een informele regiebijeenkomst geweest met alle procespartijen en
op 6 mei heeft de rechtbank alle procespartijen een nader ingevulde planning
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gestuurd voor de inhoudelijke behandeling. “Klein Charon” (verdachten Guyno O.
en Ferrel TNT is inmiddels gepland in de periode van 13 t/m 28 april 2022.

Conclusie
Het Openbaar Ministerie verzoekt uw Rechtbank te bepalen dat de zaak tegen de
verdachten wordt aangehouden tot 30 augustus 2021, de start van de
inhoudelijke behandeling.
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