
© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 19 november 2014

Eis: 12 jaar celstraf
in zaak-Meskine
Eis: 12 jaar celstraf
DRUGS Deal mislukte in appartement slachtoffer

door onze verslaggever

GELEEN/MAASTRICHT – Het Open-
baar Ministerie heeft gisteren
voor de rechtbank in Maastricht
twaalf jaar celstraf geëist tegen
de Fransman Nordin O. (47) voor
gekwalificeerde doodslag op Ra-
chid Meskine uit Geleen.

Meskine (33) is volgens justitie
door Nordin O. doodgeschoten tij-
dens een drugsdeal op 2 augustus
2012 in Geleen. De deal vond plaats
in het appartement van het slacht-
offer aan de Mesdagstraat. Het
moordwapen is niet gevonden.

Nordin O. was op 2 augustus
met twee Fransen in Geleen. Ze wa-
ren daar om drugs te kopen. Het la-
tere slachtoffer was er met zijn
neef B.

De twee Fransen hebben vol-
gens het Openbaar Ministerie

(OM) een verklaring afgelegd waar-
in ze stellen naar buiten te zijn ge-
gaan op het moment dat O. een wa-
pen trok. Volgens het OM vond tus-
sen Meskine en O. een worsteling
plaats. De verdachte zou daarna tot
vier schoten op Meskine hebben ge-
lost. B. is kroongetuige: hij stelde ge-
tuige te zijn geweest van de fatale
schoten.

Het OM heeft bewijs dat Nordin
O. in de ruimte was. Zo is DNA op
een joint gevonden en lagen een
jas en een bril van O. in het appar-
tement. Samen met de verklarin-
gen van de kroongetuige, de twee
Fransen en van buurtbewoners is
dat volgens het OM genoeg om ge-
kwalificeerde doodslag te bewijzen.

O. is meerdere keren veroor-
deeld voor geweld, drugshandel en
wapenbezit. Hij zit sinds 2012 vast.

Gita Biesmans, raadsvrouw van
O., vraagt de rechtbank haar cliënt

vrij te spreken. Grootste probleem
is dat de kroongetuige spoorloos is
en niet door de verdediging ge-
hoord kan worden.

B. kon zich destijds bij de politie
niet identificeren. „Het is zelfs on-
duidelijk of hij is voor wie hij zich
uitgeeft”, zegt Biesmans. „Mijn
cliënt geeft toe in de woning aanwe-
zig te zijn geweest en dat hij verdo-
vende middelen heeft gekocht. Hij
heeft echter niet geschoten. Ondui-
delijk is of een zesde persoon in de
woning van Meskine was. Getui-
gen hebben verder de kroongetuige
vlak na de schoten buiten de wo-
ning gezien. Ook staat niet vast dat
Nordin O. op het moment dat ge-
schoten werd in de woning was.”

Meskine laat twee dochters en
een partner achter. De laatste legde
een emotionele verklaring af.

Uitspraak over twee weken.


