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OM eist zes jaar
cel voor schutter
uit Roermond

OM eist zes jaar
CONFRONTATIE Schietpartij in wijk Maasniel

door Jos Emonts

ROERMOND – Het Openbaar Minis-
terie heeft gisteren voor de recht-
bank in Roermond wegens een po-
ging tot doodslag zes jaar celstraf
geëist tegen Youssef B. (27) uit Roer-
mond.

Officier van justitie Dave Mathijs
verwijt de verdachte dat hij op 26
maart bij een friture aan de Marij-
kelaan in de wijk Maasniel met
twee gerichte pistoolschoten een
27-jarige plaatsgenoot levensgevaar-
lijk heeft gewond. Volgens Mathijs
heeft B. bewust de confrontatie
met het slachtoffer gezocht. Een ko-
gel doorboorde de maag en een
long van de Roermondenaar. Zijn
leven kon gered worden door een
spoedoperatie in het AZM in Maas-
tricht. Hij wil 15.000 euro smarten-
geld van de schutter. Verdachte
Youssouf B. en twee neven, die in
zijn gezelschap waren, vluchtten
en meldden zich later bij de politie.
Het pistool is nooit teruggevonden.

Advocaat Arthur Vonken vindt
dat de rechtbank zijn cliënt geen
straf kan opleggen, omdat hij uit
noodweer gehandeld zou hebben.
Volgens de raadsman had B. pas
naar zijn wapen gegrepen, toen
zijn opponent hem met een mes te
lijf had willen gaan. Hij wilde als af-

schrikking een waarschuwings-
schot lossen. „Ik heb nooit bewust
de trekker overgehaald”, beweert
de verdachte. De aanleiding voor
de schietpartij is nooit helder ge-
worden. Het slachtoffer zegt dat
die avond gesproken zou worden
over de afhandeling van een schuld
met een van de neven van Youssef
B. De verdachte daarentegen be-
weert dat hij die avond voor de vei-
ligheid van een neef, met wie het
slachtoffer een ontmoeting had ge-
regeld, zou zijn meegegaan. De
man zou bekendstaan als geweldda-
dig en als afperser. Uit het dossier
met wisselende verklaringen van
slachtoffer, verdachte en getuigen
doemt een beeld op van vermeen-
de criminele gebeurtenissen als ge-
volg van een slepend conflict tus-
sen de partijen van Albanese en
Marokkaanse afkomst. Daarbij zou
ook het slachtoffer zich, zoals de of-
ficier van justitie het zei, „niet hele-
maal correct hebben gedragen.”
„Mijn eis was anders wellicht nog
hoger dan die zes jaar geweest.” De
man zit momenteel in België vast
op verdenking van het plegen van
drugsdelicten. Hij en de verdachte
hebben in Nederland een flink
strafblad. De rechtbank doet op
woensdag 2 december uitspraak in
de zaak van Youssouf B.


