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Eis: tbs met verpleging
voor reeks overvallen
Eis: tbs met verpleging
JUSTITIE Maastrichtenaar mishandelde man

door Job Tiems

MAASTRICHT – De 24-jarige Oscar
H. uit Maastricht hoorde gisteren
tbs met verpleging tegen zich eisen.
De Maastrichtenaar wordt verdacht
van een aantal gewelddadige
roofovervallen en zware mishande-
ling. H. zou samen met twee ande-
re verdachten op 12 april 2012 een
woning aan het Aartshertogen-
plein in Maastricht zijn binnenge-
drongen en de bewoner meermaals
met een staaf hebben geslagen. Ver-
volgens zou hij de televisie hebben
meegenomen. „Ik ben er geweest,
maar niet voor een overval. Ik
kwam er voor mijn wiet”, verklaar-
de de Maastrichtenaar gisteroch-
tend. „Ik had voor 300 euro wiet
bij hem gekocht, maar niet gekre-
gen. Ik ging verhaal halen en dit is
uit de hand gelopen.” Volgens H.
werd toen de afspraak gemaakt om
de televisie mee te nemen.

Daarnaast wordt H. verdacht van
het mishandelen van drie mannen
aan het Kardinaal van Rossum-
plein. Hier zou hij een scooter heb-
ben gestolen.

Volgens de officier van justitie
vragen de feiten om een zware cel-
straf. De twee andere verdachten
kregen zes en acht maanden cel-
straf. „Maar gevangenisstraf lost
niks op. Hij heeft een klinische be-
handeling nodig. Volgens deskundi-
gen werkt een ambulante behande-
ling, gezien het recidivegevaar, in
het geval van H. niet.”

De raadsman van H., Peer Szym-
kowiak, vindt tbs ‘een ver-van-
mijn-bedshow’. „Hij moet eerst
een ambulante behandeling krij-
gen. Dat wil hij ook. Pas als hij die
heeft gehad en die mislukt, kan tbs
worden opgelegd. Het lijkt haast
wel of reclassering per se een klini-
sche behandeling wil.”

Uitspraak op 12 februari.


