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Eis: 18 maanden cel voor
woningoverval met zwaard
Eis: 18 maanden cel voor
JUSTITIE Eysdenaar ging ervandoor met zakje wiet en telefoons

door onze verslaggever

MAASTRICHT – De officier van justi-
tie heeft een celstraf van 18 maan-
den, waarvan negen maanden voor-
waardelijk, geëist tegen de 29-jarige
Maurice F. uit Eys.

F., die zich gisteren moest verant-
woorden voor de rechtbank in
Maastricht, heeft bekend dat hij op
13 maart vorig jaar, samen met zijn
drie jaar jongere neef, een woning
in Wittem heeft overvallen met
een zwaard. Zijn 26-jarige neef had
een mes bij zich.

De Eysdenaar verklaarde dat hij
bij het plegen van de overval voor-

al „zijn neef volgde”. En dat hij het
zwaard „had gekregen”, en niet in
bezit had om daarmee een overval
te plegen. Het was, volgens F.’s ad-
vocaat Peer Szymkowiak, een „vrij
knullige overval”. De neven liepen
‘gewoon’ de woning in Wittem bin-
nen en dwongen hun buit af: een
zakje wiet en twee mobiele tele-
foons.

Het zwaard en het mes gebruik-
ten de verdachten naar eigen zeg-
gen niet om de twee bewoners
mee te bedreigen. Er zouden ook
geen stekende bewegingen mee ge-
maakt zijn, en het is tijdens de over-
val niet tot fysiek contact gekomen.

Maar, zo concludeerde de officier
van justitie, dat doet niets af aan
het feit dat er een zeer dreigende
werking vanuit is gegaan. Boven-
dien heeft F. al het nodige op zijn
kerfstok. Volgens zijn advocaat be-
stond F.’s leven uit „in bed liggen,
veel blowen en drinken en zich ver-
volgens afvragen welke criminele
zaken er opgepakt konden wor-
den”. Momenteel zit F. een celstraf
uit voor een ander vergrijp. De offi-
cier van justitie wil dat daar nog
een celstraf en een uitgebreid hulp-
verleningstraject bovenop komen.

De rechter doet over twee we-
ken uitspraak.


