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Eis: drie jaar gevangenis
voor inrijden op agenten

RECHTBANK Rotterdammer betuigt spijt van zijn daden

door Stephan van Appeven

MAASTRICHT – Tegen Bernard M.
uit Rotterdam, die in december vo-
rig jaar inreed op een politiebusje,
is gisteren drie jaar cel geëist in de
rechtbank in Maastricht. De 20-jari-
ge verdachte is onder meer poging
tot doodslag ten laste gelegd. Ook
verweet officier van justitie Bertine
Schmeets hem zware mishande-
ling, overtreding van de Opium-
wet, belediging en bedreiging.

Bernard M. wordt in de nacht 19
december 2010 na een avondje stap-
pen aangehouden in zijn Ford. De
politie doet dit ter controle, omdat
er die tijd veel gestolen auto’s van
dat merk worden opgegeven. In de
auto van M. bevinden zich op dat
moment zakjes met heroïnebolle-
tjes. De verdachte, die heeft bekend
drugskoerier te zijn, belandt via de

Noorderbrug op de Franciscus Ro-
manusweg. Hij wil koste wat kost
niet aangehouden worden met
drugs op zak. In zijn vlucht voor de
politie slipt zijn auto op de be-
sneeuwde weg tegen de rand van
de stoep en maakt vervolgens een
draai. Als hij de politie ziet naderen
drukt hij op het gaspedaal en rijdt
de agenten tegemoet. Het busje
kan de auto niet meer ontwijken
en het busje wordt geramd. Ber-
nard M. rijdt vervolgens weg en
laat het busje met twee gewonde
agenten achter.

Later die nacht wordt de verdach-
te opgepakt waarbij hij zich flink
verzet. Zowel bij de aanhouding en
als in de cel beledigt en bedreigt hij
politieagenten.

Arthur Vonken, advocaat van
Bernard M., zegt dat poging tot
doodslag niet aan de orde is. Vol-

gens de raadsman probeerde de ver-
dachte wel degelijk het politiebusje
te ontwijken, maar was de overge-
bleven ruimte op de weghelft te
smal. Voor de beledigende uitspra-
ken verwijst hij naar een emotione-
le bui waarin de verdachte zat toen
de agenten op zijn hoofd sloegen
bij de aanhouding. De politiebeam-
ten die werden geramd bij de aan-
rijding hebben fysieke maar ook
emotionele last van de gebeurtenis.
Een van hen is angstig om weer
achter het stuur te kruipen.

De agenten vragen een schade-
vergoeding van M., die naar eigen
zeggen bereid is een bedrag te beta-
len. De verdachte beweert spijt te
hebben van de gebeurtenis. Hij
zegt dat achteraf gezien wegrijden
niet de beste keuze was.

Over twee weken doet de recht-
bank uitspraak in de zaak.


