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Eis: jaar cel voor
bedreigen agenten
Eis: jaar cel voor
RECHTBANK Drugsdealer bijt agent in hand

door Job Tiems

MAASTRICHT – De 19-jarige Abdel el
K. uit Maastricht heeft gistermid-
dag voor de rechtbank in zijn
woonplaats een jaar gevangenis-
straf tegen zich horen eisen vanwe-
ge het met de dood bedreigen van
twee agenten.

Zij hadden El K. op heterdaad be-
trapt op handel in harddrugs. Daar-
naast zou El K., zo eist de officier
van justitie, de politieagenten een
schadevergoeding van 276 euro per
persoon moeten betalen.

De Maastrichtenaar werd 10 juli
vorig jaar betrapt toen hij in Maas-
tricht dealde in harddrugs. De poli-
tieagenten reden hem van zijn scoo-
ter en spoten direct met pepper-
spray. El K. probeerde alsnog te ont-
komen en hij verzette zich hevig,
maar de twee agenten wisten hem
toch te overmeesteren. Hierbij beet
hij een van de agenten in zijn
hand.

De 19-jarige drugsdealer zei nog
wel af te zullen rekenen met de
agenten en hij zou zijn neefjes bij
hen thuis langs sturen. „Ik had die

dingen niet moeten zeggen, maar
ik was heel kwaad”, zei El K. gister-
middag. „Ze begonnen direct met
pepperspray te spuiten en me te
slaan. Toen zeiden ze pas dat ze
van de politie waren.” Achteraf
bleek dat El K. die dag 112 gram he-
roïne en 17 gram cocaïne op zak
had en dat hij een hamer en een
mes bij zich droeg.

De officier van justitie noemde
de combinatie van de jeugdige leef-
tijd van de verdachte, de hoeveel-
heid harddrugs die hij bij zich had
en zijn houding tegenover de poli-
tie een ongelukkige. „Neem daarbij
de heftige bedreigingen dan vol-
staat een taakstraf hier absoluut
niet. Hij had het gemakkelijker kun-
nen maken door zich niet te verzet-
ten. Hij pleegt strafbare feiten en
verwacht dan met fluwelen hand-
schoenen behandeld te worden.”

Peer Szymkowiak, de raadsman
van El K., is van mening dat zijn
cliënt meer baat heeft bij een stevi-
ge taakstraf. „In februari wil hij
zich inschrijven voor een oplei-
ding. Hij heeft zijn lesje wel ge-
leerd.” Uitspraak op 4 februari.


