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OM eist lage straffen in afpersingszaak
RECHTSZAAK Sittardenaar Sydney S. hoort vier maanden voorwaardelijk eisen

door Bjorn Thimister

SITTARD/MAASTRICHT – Het open-
baar ministerie (OM) heeft vrijdag
voor de rechtbank in Maastricht
vier maanden voorwaardelijke cel-
straf geëist tegen Sittardenaar Syd-
ney S. en Roermondenaar Roy P.
Beiden is afpersing en diefstal met
geweld ten laste gelegd.

Een derde verdachte in deze
zaak, de twintigjarige in Heerlen
woonachtige Joegoslaaf Denis S.,
kwam zonder opgaaf van reden
niet opdagen bij de rechtszitting.

Tegen hem is daarom door het OM
nog geen straf geëist.

Volgens het OM hebben Sydney
S. en Roy P. op 11 november van
het afgelopen jaar in de Anjelier-
straat in Heerlerheide een Heerle-
naar onder dreiging van een vuur-
wapen geld en een mobiele tele-
foon afgepakt.

,,Beiden hebben op een geweld-
dadige manier geld afgedwongen
van het slachtoffer”, aldus officier
van justitie Bart Janssen. ,,Zij wis-
ten heel goed waarmee ze bezig wa-
ren.”

Verdachte Roy P. was het echter
niet met die mening eens. ,,We wil-
den niemand overvallen. Ik ging
met de intentie naar de Anjelier-
straat om een telefoon te kopen.”

Medeverdachte Sydney S. voeg-
de daar het volgende nog aan toe:
,,Roy heeft een klap gekregen, waar-
na ik een wapen heb gepakt. Het
geld dat we van het slachtoffer heb-
ben afgepakt, heb ik met Denis ge-
deeld.”

Omdat de twee verdachten S. en
P. de komende tijd sowieso nog in
het huis van bewaring een straf

moeten uitzitten voor vier overval-
len in de omgeving van Roermond,
eiste officier Janssen voor beiden in
deze zaak een voorwaardelijke ge-
vangenisstraf van vier maanden
met een proeftijd van twee jaar.

Peer Szymkowiak, advocaat van
Sydney S. uit Sittard, was hier niet
ontevreden mee.

,,Mijn cliënt heeft namelijk een
bekentenis afgelegd, omdat hij
schoon schip wilde maken”, zo be-
toogde hij voor de rechtbank. ,,Bo-
vendien was hij niet de initiatiefne-
mer in deze kwestie.”


