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Vijf jaar cel overvallers griffierVijf jaar cel overvallers
RECHTBANK Halvering straf voor inwoners Brunssum en Heerlen

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT/ANTWERPEN – De
rechtbank in Maastricht heeft Yo-
nas M. (41) uit Brunssum en
Heerlenaar Pascal D. (38) veroor-
deeld tot ieder vijf jaar cel voor
het op brute wijze overvallen en
knevelen van een griffier van de
rechtbank in Antwerpen.

Het tweetal werd eerder voor dit

ernstige vergrijp uit 2007, samen
met (de voortvluchtige) Josef K.
(40) uit Landgraaf en een 47-jarige
man uit Terneuzen, door de Bel-
gische rechter veroordeeld tot tien
jaar gevangenisstraf. Yonas M. en
Pascal D. zijn daarna uitgeleverd
aan Nederland en in het kader van
de Wet Overdracht Tenuitvoerleg-
ging Strafvonnissen moesten zij
zich daarom verantwoorden voor
hun daden bij de Maastrichtse

rechtbank. De inwoner van Terneu-
zen zal daarom in een later sta-
dium voor de rechtbank in Middel-
burg moeten verschijnen.

De drie Limburgers en hun kom-
paan uit Zeeland overmeesterden
en knevelden in april 2007 een grif-
fier van de Antwerpse rechtbank in
zijn woning. De man, die peper-
spray in zijn ogen kreeg gespoten,
werd gedwongen de beveiligingsco-
de en de sleutels van de dienst

Overtuigingsstukken in het ge-
rechtsgebouw af te staan.

Daarop verdwenen de overval-
lers naar de rechtbank, waar ze een
grote chaos achterlieten, maar naar
alle waarschijnlijkheid niets meena-
men. De griffier en zijn eveneens
overvallen buurman konden pas
acht uur na de overval door de Bel-
gische politie worden bevrijd. De
Limburgers werden gearresteerd
aan de hand van telefoonverkeer.

De vier mannen hebben altijd ie-
dere betrokkenheid bij deze zaak
ontkend. Arthur Vonken, advocaat
van Yonas M. en Pascal D., zegt
‘niet optimaal tevreden’ te zijn met
het vonnis van de Maastrichtse
rechtbank. ,,Er is überhaupt name-
lijk weinig direct bewijs tegen mijn
cliënten. Bovendien vind ik een cel-
straf van vijf jaar nog veel, want in
vergelijkbare zaken wordt vaker
minder opgelegd.”


