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‘Verkrachting? Ze is alleen maar
uit op een verblijfsvergunning’
‘Verkrachting? Ze is alleen maar
RECHTBANK ‘Ik was bang voor mijn vader’

door Stefan Gillissen

W

De 25-jarige Armeniër Ru-
bik S. stond gisteren voor de
rechtbank in Maastricht.
Wegens verkrachting van
een asielzoekster. „Ik ben er
ingeluisd. Dat is alles.”

W at heeft zich 3 no-
vember 2011 afge-
speeld in het asiel-
zoekerscentrum aan

de Imstenraderweg in Heerlen? Is
een vrouw verkracht, of de verdach-
te het slachtoffer geworden van
een uitgekiend plan? Met die vra-
gen is de rechtbank Maastricht gis-
teren aan het werk gezet.
Volgens het Openbaar Ministerie
(OM) heeft de 25-jarige Armeniër
Rubik S. zich vergrepen aan een

asielzoekster. Hij drong haar kamer
binnen, dwong een bezoeker de ka-
mer te verlaten, zette haar een mes
op de keel en verkrachtte de
vrouw. Daarna ging hij een sigaret-
je roken.
Bewezen, geen vinger tussen te krij-
gen, vindt de officier van justitie.
„De verdachte heeft tal van verkla-
ringen afgelegd, waarbij de waar-
heid nooit naar boven kwam. Op
en in het lichaam van het slachtof-
fer is sperma van de verdachte aan-
getroffen. Het OM eist onvoorwaar-
delijk drie jaar cel.”
Gita Biesmans, advocate van S.,
vindt dat die moet worden vrijge-
sproken. Volgens haar was er spra-
ke van geslachtsgemeenschap met
wederzijdse toestemming. Het mes
zou S. nooit hebben gebruikt.
Waarom heeft S. dan zo lang gelo-
gen, wilden de rechters weten.
„Schaamte”, aldus Biesmans. „Mijn
cliënt is opgegroeid in een streng
christelijk gezin. Seks voor het hu-

welijk is taboe. Seks met een oude-
re vrouw al helemaal. Hij was bang
voor de reactie van zijn ouders. Hij
heeft gelogen, tot hij met het DNA-
bewijs werd geconfronteerd.”
Probleem in de zaak lijkt het mes
waarmee S. zou hebben gedreigd.
Dat werd tijdens een tweede onder-
zoek onder het bed gevonden. Er
zaten geen bruikbare sporen op.
Daarbij komt dat asielzoekster B.
volgens advocate Biesmans warrige
verklaringen heeft afgelegd en het
land heeft verlaten.
Zo kan B. zich niet verweren tegen
het verhaal dat S. voor de recht-
bank afsteekt. „Ze heeft het mes
zelf onder het bed gelegd en is ver-
volgens naar de beveiliging gegaan.
Daar zei ze verkracht te zijn. Waar-
schijnlijk omdat ze gehoord had
dat een asielzoeker meer kans
maakt op een verblijfsvergunning
als je in Nederland slachtoffer
wordt van een misdrijf.”
Uitspraak woensdag 4 juli.


