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Twee jaar geëist
tegen vluchtende
spookrijder (21)

Twee jaar geëist
RECHTBANK ‘Wilde agenten van weg rijden’

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT – Abdel el K. (21) moet
voor een dollemansrit tussen het
Belgische Moelingen en Maastricht
van het Openbaar Ministerie (OM)
24 maanden de cel in, waarvan 8
voorwaardelijk. Het OM eist dat de
rijbevoegdheid twee jaar wordt in-
getrokken en dat El K. een eerder
opgelegde voorwaardelijke straf
van twee maanden uitzit.

Volgens officier van justitie Syl-
via Kuipers staat vast dat de Maas-
trichtse verdachte op de vlucht
voor marechaussee en politie ge-
tracht heeft twee motoragenten
van de weg te rijden. „Hij heeft
daardoor bewust het risico geno-
men dat de agenten om het leven
zouden komen. Dat is poging tot
doodslag of poging tot het toebren-
gen van zwaar lichamelijk letsel.”

El K.’s raadsman Peer Szymko-
wiak stelt dat daar geen sprake van
is. „Dat hij voor gevaar op de weg
zorgde is duidelijk, maar hij wilde
niemand aanrijden. Mijn cliënt
maakte bewegingen om de motor-
agenten achter zich te houden. Die
bevonden zich niet naast de auto.”

Abdel el K. werd 26 september
2015 door de Belgische douane
staande gehouden voor een contro-
le. El K. volgde de aanwijzingen op
tot hij op een controleterrein
kwam. Een Belgisch lid van de ma-
rechaussee verklaarde gisteren dat
de verdachte plots keerde. El K.
reed volgens getuigen tegen het ver-

keer in de A2 op richting Maas-
tricht. Motoragenten en een poli-
tieauto zetten de achtervolging in.
Op de snelweg zouden meerdere
weggebruikers voor El K. zijn uitge-
weken. Die reed volgens het OM zo-
wel op de vluchtstrook als op beide
rijstroken met pieksnelheden van
150 kilometer per uur.

Bij Eijsden zou de verdachte de
afrit hebben genomen om via Rijck-
holt, Gronsveld en Heer naar Maas-
tricht te rijden. Ook daar reed hij
volgens agenten met hoge snelheid.
Op de Vijverdalseweg vloog El K.
van een talud. In zijn auto werd 114
gram heroïne gevonden.

Volgens Peer Szymkowiak was
het laatste de reden voor El K.’s
vluchtpoging. „Hij wilde niet in
België worden aangehouden.” De
raadsman pleit voor een gematigde
straf (gelijk aan het voorarrest),
maar kan zich vinden in een rijont-
zegging en het uitzitten van de
twee maanden voorwaardelijk.

Het OM stelt dat de maat vol is.
„De verdachte heeft veel potentie,
maar wendt die alleen aan voor de
criminaliteit. De kans op herhaling
is groot.”

Uitspraak over twee weken.

Cliënt sloeg op de vlucht.
Hij wilde niet in België
worden aangehouden.
Raadsman Peer Szymkowiak
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