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Twaalf jaar celstraf
voor doden van
Rachid Meskine

Twaalf jaar celstraf
RECHTBANK ‘Geen twijfel over kroongetuige’

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT-GELEEN – De Frans-
man Nordin O. (47) is gisteren
door de rechtbank in Maastricht
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van twaalf jaar wegens doodslag op
Rachid Meskine (33) uit Geleen.

De rechtbank acht bewezen dat
O. de Gelener in 2012 tijdens een
drugsdeal in zijn appartement aan
de Mesdagstraat heeft doodgescho-
ten. „Nordin O. heeft vervolgens
een plastic zak met een aanzienlij-
ke hoeveelheid cocaïne of heroïne
ontvreemd”, verklaart de rechter.

Een omstreden verklaring speelt
een grote rol in de zaak. De kroon-
getuige, B., is onvindbaar. Hij is de
enige die zag dat Meskine werd
doodgeschoten en wees O. aan als
de dader. B. heeft meerdere verkla-

Dat het moordwapen
nooit is gevonden,
vormt volgens de rechter
geen belemmering.

!

ringen afgelegd bij de politie, maar
zich daar nooit geïdentificeerd.

De verdediging van de Franse
veroordeelde heeft de kroongetuige
niet kunnen horen. Raadsvrouw Gi-
ta Biesmans heeft daar meerdere ke-
ren om verzocht.

De rechter vindt dat er geen rede-
nen zijn om te twijfelen aan de be-
trouwbaarheid van de verklaringen
van B.. Mede omdat twee Fransen
die O. vergezelden voor de deal in
Geleen onder ede verklaarden dat
de veroordeelde zijn daad aan hen
heeft opgebiecht.

Dat het moordwapen nooit is ge-
vonden, vormt volgens de rechter
geen belemmering. „De kogel die
in het lichaam van het slachtoffer
is gevonden, is volgens het Neder-
landse Forensisch Instituut (NFI)
afkomstig uit een .357 Magnum-re-
volver. Dat correspondeert met ver-
klaringen van de Franse metgezel-
len van O.” Die waren overigens op
het moment dat Meskine werd
doodgeschoten niet in het apparte-
ment.

Het is nog onbekend of O. in ho-
ger beroep gaat.


