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Vermeende
cocaïnedealer
vrijgesproken

Vermeende
HERKEND Rechter sluit vergissing niet uit

door Roel Ophelders

MAASTRICHT/ROTTERDAM – Een ver-
meende cokedealer uit Rotterdam
is vrijgesproken omdat de recht-
bank twijfels heeft bij een verkla-
ring van twee medewerkers van de
Marechaussee.

Ze stelden Mohamed H. (25)
honderd procent zeker te herken-
nen van een mislukte arrestatie in
Maastricht, maar de rechter vindt
dat niet voldoende. H. gaat daarom
vrijuit, nadat hem door justitie het
dealen en bezitten van cocaïne ten
laste was gelegd.

Twee marechaussees hielden in
februari dit jaar in Maastricht een
bestuurder van een Volvo aan. Dit
nadat ze hadden gezien dat deze
een zak met 275 gram cocaïne uit
zijn wagen had gekieperd toen hij
in de gaten kreeg dat ze achter hem
reden. Eenmaal in de boeien gesla-
gen wist de man alsnog te voet te
ontkomen. Het kenteken van de au-
to bleek op naam te staan van H.
Deze H. was ook daadwerkelijk de
bestuurder die zojuist was ont-

snapt, concludeerde de marechaus-
sees na het bekijken van een opge-
vraagde foto. Rotterdammer H.
meldde zich echter twee uur en
acht minuten later bij een politiebu-
reau in zijn woonplaats, om daar
aangifte te doen van diefstal van
zijn Volvo. Hij houdt vol niet in
Maastricht te zijn geweest en even-
min iets met drugs te maken te heb-
ben. Hij zegt dat hij in de uren
voorafgaand met zijn neef is opge-
trokken. Justitie vermoedt dat deze
aangifte een afleidingsmanoeuvre
is geweest en wijst erop dat het qua
tijd goed mogelijk is geweest dat hij
zijn boeien heeft afgedaan en met
een andere auto snel naar Rotter-
dam is gereden. De rechtbank
vindt deze theorie ondanks de her-
kenning door de marechaussees
niet waterdicht, temeer omdat H.
ook nog enige tijd in het politiebu-
reau heeft moeten wachten alvo-
rens hij uiteindelijk aangifte kon
doen. „Niet valt uit te sluiten dat
de verbalisanten zich bij de fotoher-
kenning hebben vergist”, motiveer-
de de rechter de vrijspraak.


