© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 24 februari 2015

OPLUCHTING ‘Ik verwachtte dit, maar ik had het natuurlijk niet in eigen hand’

‘Lekkende’ Leers vrijuit
door Bas Dingemanse
MAASTRICHT/HEERLEN – Vrijspraak,
omdat het ten laste gelegde niet
bewijsbaar is. Dat is het vonnis
van de rechtbank in Maastricht
inzake Roel Leers (39). Het raadslid van de gemeente Heerlen zou
geheime gemeentelijke informatie hebben gelekt. „Dit is het einde van een lijdensweg.”

Werkvoorzieningschap WOZL betaalt 55 euro per vierkante meter
voor het huren van het CBS-complex in Heerlen. Dat staat in stukken die het stadsbestuur liever geheim had gehouden. Maar ook op

de website van raadslid Roel Leers.
En dat is lekken, stelt het Openbaar
Ministerie (OM).
De rechtbank beaamt dat nu.
„Verdachte heeft in zijn hoedanigheid als raadslid de opgelegde geheimhoudingsplicht geschonden.”
Maar Leers heeft de betreffende
stukken nooit ingezien. En daar zit
de crux in deze zaak. Het OM heeft
Leers immers ten laste gelegd dat
hij een geheim heeft geschonden,
‘afkomstig uit de bijlagen bij de
raadsinformatiebrief van februari
2013’. De rechtbank is daardoor
met handen en voeten gebonden.
„Dit noopt ons om de verdachte
vrij te spreken, aangezien de tenlas-

telegging in de huidige vorm niet
bewijsbaar is.”
Leers is er uiteraard niet rouwig
om. „Mijn advocaat belde om te
vertellen dat ik ben vrijgesproken.
Natuurlijk, ik ben opgelucht. Je
hebt het niet in eigen hand, de
rechter bepaalt. Maar dit was eerlijk gezegd het enige dat ik had verwacht. Ik ga er immers van uit dat
je in Nederland alleen berecht
wordt als je schuldig bent. En dat
ben ik in mijn ogen nog steeds
niet”, klinkt het stellig.
De bravoure is terug bij Leers,
waar hij twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling
van de zaak even emotioneel werd.

„Dat was niet omdat ik er geen vertrouwen in had, maar omdat ik zoveel te lijden heb gehad door deze
kwestie. En mijn naasten ook. Ik
kan er nog steeds met mijn verstand niet bij dat er zo’n spel op de
wagen is gebracht.”
Leers gaat zich in alle rust beraden over welke stappen volgen.
„Als die al volgen, heet dat. Ik moet
alles nog bespreken met mijn advocaat, heb het vonnis nog niet gezien. Het nieuws over de aanklacht
is destijds (juni 2013, red.) gepubliceerd door een persbericht van het
OM. Vlak voor de verkiezingen.
Die schade, die verloren stemmen,
die is niet meer te herstellen.”

