
   

Een 28-jarige man uit de omgeving van Maastricht wordt in de zaak van de overle-
den Macedoniër Bekim Hasani verdacht van dood door schuld. Op 18 december ging
Hasani in de Brusselse Poort door het lint toen een marechaussee hem naar zijn
identiteitsbewijs vroeg.

De 28-jarige man zou als eerste omstander een agent, een marechaussee en een poli-
tieman in burger te hulp zijn geschoten om Hasani te overmeesteren in het winkel-
centrum. Vervolgens zouden ook andere voorbijgangers zich in de worsteling met de
Macedoniër hebben gemengd.

De verdachte heeft zich dinsdag vrijwillig gemeld in het politiebureau van Maas-
tricht. Zijn advocaat, Peer Szymkowiak, bevestigt dat over die datum eerder een af-
spraak was gemaakt. De 28-jarige is niet gearresteerd. Het Openbaar Ministerie wil
niets zeggen over deze nieuwe ontwikkelingen.

Volgens Szymkowiak heeft zijn cliënt de politie, naar beste eer en geweten, willen
helpen. „Hij was ervan overtuigd dat assistentie nodig was bij de arrestatie van de
man. De beelden die de politie heeft veiliggesteld, maken dat ook duidelijk. Het is
dan uiterst pijnlijk om te horen dat politie en justitie je achteraf als verdachte van
dood door schuld zien.”

Volgens andere bronnen zijn de betrokken politiemannen en de marechaussee tot
nu toe als getuigen gehoord en niet als verdachten.

Het slachtoffer Bekim Hasani was bij de poging om hem te arresteren op 18 decem-
ber net op vrije voeten. Hij was in de cel beland nadat hij zijn vrouw had bedreigd.
Advocaat Bjorn Jegers, die de man juridisch bijstond toen hij in de dagen voor zijn
dood in een cel in het politiebureau van Maastricht zat, en de weduwe van de Mace-
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doniër spraken na diens overlijden hun verbazing uit over dat de man op straat is
gezet en niet is opgenomen. Hij had zware psychische problemen en leed aan waan-
beelden. De weduwe heeft tegen enkele politiemensen en andere betrokkenen aan-
gifte gedaan wegens moord dan wel doodslag.


