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13 feb 2008, 02:51 - BEST - De villa van de Romafamilie Moro aan de Bosseweg in Best is voor 1,9 miljoen euro gekocht 
door de gemeente Best. 

De Moro's hebben de gemeente benaderd met het voorstel hun woning te kopen. "In overleg met politie en justitie hebben we 
daar gehoor aan gegeven", vertelt een gemeentewoordvoerster.  
 
Om vervolging te voorkomen ontvluchtte de statenloze familie jaren geleden de Verenigde Staten. Lange tijd wilde Amerika de 
Moro's uitgeleverd zien. In 2003 zagen de VS daar van af. Twee jaar later zijn zes familieleden en twee schoonzoons in 
Nederland veroordeeld. Tijdens strooptochten in Nederland en Duitsland pleegden zij winkeldiefstallen en inbraken.  
 
Waar de familie zich nu bevindt, is onduidelijk. De acht verdachte familieleden worden bijgestaan door acht verschillende 
advocaten. Twee van hen, B. Tieman en R. Zilver, willen desgevraagd niets kwijt over de verblijfsplaats van hun cliënten. 
"Vanwege de problemen van de afgelopen jaren vinden ze het minder aangenaam om in Best te verblijven", stelt Zilver, die 
Angelo Moro bijstaat. Dit 'familiehoofd' kocht de woning, op een perceel van 4.500 vierkante meter, in 2000 zonder hypotheek 
voor 1,9 miljoen gulden. De gemeente heeft dat bedrag nu in euro's betaald.  
 
Volgens de zegsvrouw is dat de taxatiewaarde van de woning. Wat de gemeente met de villa gaat doen, wordt momenteel 
onderzocht. Interim Vastgoedbeheer uit Geldrop heeft de woning tijdelijk in beheer. Volgens een woordvoerster is het slechts een 
kwestie van dagen voordat de villa wordt bewoond. "Om krakers buiten de deur te houden."  
 
Volgens advocaat Zilver loopt er nog één procedure tegen de familie. In een zogenaamde 'pluk-ze vordering' probeert de staat 
(een deel van) de criminele winst te incasseren die de familie heeft geboekt. Het gaat om een bedrag van 169.000 euro. Zilver 
vindt dat te veel en pleit voor een 'beduidend lager' bedrag. In april of mei komt er een zitting bij de rechtbank in Den Bosch.   
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