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Rol voor ‘flitsfoto’
in rechtszaak
Rol voor ‘flitsfoto’
RECHTBANK Vier jaar geëist voor overvallen

Een in Duitsland gemaakte
‘flitsfoto’ lijkt een cruciale
rol te spelen in de rechts-
zaak tegen verdachten van
een serie inbraken en over-
vallen in Zuid-Limburg.

door Annelies Hendrikx

BB raaf doet de 26-jarige ver-
dachte Mike B. uit Bruns-
sum wat de Maastrichtse
rechtbank hem deze dins-

dagochtend opdraagt: hij posteert
zich naast de foto die levensgroot
wordt vertoond op een scherm in
zittingzaal A. „Nee, ja zo, iets naar
links nog, een beetje meer en profil,
graag.” De vraag die de rechtbank
zichzelf hierbij stelt: is deze ver-
dachte dezelfde als de persoon die
als bijrijder in de auto op de Duitse
flitsfoto zit? Een in Nederland ge-
stolen auto, waarmee diverse ram-
kraken zijn gepleegd? Nee hoor,
zegt de verdachte stellig, dat ben ik
niet. Maar rechtbankvoorzitter Kus-
ter ziet wel degelijk een grote gelij-
kenis. „Die kaaklijn, die neus...”
Ook de nogal opvallende neus van
een tweede Brunssumse verdachte,

die eveneens naast de foto moet
gaan staan, vertoont grote overeen-
komsten met de neus van de man
die op de flitsfoto het stuur han-
teert, vindt de rechtbank. Toch kan
na dit vergelijkend neuzenonder-
zoekje niet met zekerheid worden
vastgesteld dat het Mustapha Z.
(29) is die achter dat stuur zit.
Z. en B. staan, samen met twee an-
deren, terecht op verdenking van
een serie woninginbraken in 2009
in Zuid-Limburg, ramkraken op
winkels en gewapende overvallen
op onder meer een speelhal in
Schinveld en een hotel in Valken-
burg. Tevens zijn ze in beeld ge-
weest als verdachten van woningin-
braken in Noord-Limburg.
Ze ontkennen alles, maar officier
van justitie Bernice de Ruijter heeft
het vermoeden dat de ten laste ge-
legde feiten het topje van de ijsberg
zijn: „Hoogstwaarschijnlijk zijn de-
ze mannen betrokken geweest bij
veel meer misdrijven.”
Ze eiste vier jaar celstraf tegen B.,
Z. en de 32-jarige Roger H. uit
Brunssum. Advocaten Bart Nijsten,
Arthur Vonken en Phil Boonen
vroegen (grotendeels) vrijspraak
wegens gebrek aan bewijs. De recht-
bank doet 1 juni uitspraak. De zaak
tegen Wendell M. (31) uit Land-
graaf werd aangehouden.


