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‘Gijzeling’ kwam voort uit
conflict schadevergoeding
‘Gijzeling’ kwam voort uit
RECHTSZAAK Brunssumer meegenomen naar bos en geïntimideerd

door Niki van der Naald

MAASTRICHT – Ruzie over het wel
of niet meebetalen van een schade-
vergoeding die door een rechter
was opgelegd, was de aanleiding
voor de gijzeling van een 29-jarige
man uit Brunssum.

Dat bleek gisteren tijdens de pro
forma zitting tegen vier mannen
uit de omgeving van Heerlen.
Allen worden ze ervan verdacht
dat ze in oktober vorig jaar de 29-ja-
rige Mike T. uit Brunssum naar een
park in zijn woonplaats lokten.
Daar zou hij klappen hebben gekre-
gen en waardevolle spullen hebben
moeten afstaan. Vervolgens zou hij
naar Kerkrade zijn vervoerd, waar

hij onder dwang naar een ‘enge
film’ moest kijken en hij naar eigen
zeggen mishandeld werd.

Dat gebeurde volgens het slacht-
offer op initiatief van hoofdverdach-
te Rocky V., die samen met Mike T.
in een andere strafzaak terecht had
gestaan. T. werd vrijgesproken, ter-
wijl de overige verdachten in die
zaak wél veroordeeld werden en
een schadevergoeding van enkele
duizenden euro’s moesten betalen.

V. vond dat T. toch zijn aandeel
moest betalen en eiste alsnog een
bedrag op. Na de nacht in Kerkrade
zijn enkele van de verdachten met
T. naar het kantoor van diens advo-
caat gereden omdat de 29-jarige
had verteld dat hij zelf juist een

schadevergoeding tegoed had. Toen
bleek dat dat niet zo was, is de
Brunssumer naar een bos in België
vervoerd. Daar werd hem bevolen
zich te ontkleden. Ook sneed een
van de verdachten met een mes het
haar van het slachtoffer af. Dat is
op beeld vastgelegd.

De rechtszaak is gisteren aange-
houden omdat T. niet voor zijn ge-
tuigeverhoor verscheen. Bovendien
moet V. in het Pieter Baan Cen-
trum onderzocht worden. Volgens
Arthur Vonken, advocaat van mede-
verdachte Mischa D., is de rol van
zijn cliënt beperkter geweest dan
justitie tot nu toe voorstelt. De
voorlopige hechtenis van D. werd
gisteren geschorst.


