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RECHTBANK OM: Moord kan niet bewezen worden, gekwalificeerde doodslag wel

Eis 13 jaar in zaak-Mullens
door Annelies Hendrikx
MAASTRICHT – Omdat moord op

Marie-José Mullens (56) uit Spaubeek volgens het openbaar ministerie (OM) niet bewezen kan worden, moet Rahali K. (42) uit Geleen
tot dertien jaar cel worden veroordeeld wegens het medeplegen van
doodslag.
Maar dan wel een verzwaarde
vorm van doodslag, namelijk de ‘gekwalificeerde’ variant: vergezeld
gaand van andere strafbare feiten,
in dit geval inbraak en diefstal. Volgens officier van justitie Anneke
Rogier is het scenario dat K. maandag schetste - dat over de onbekende mededader die Marie-José Mullens zwaar mishandelde - „volkomen onaannemelijk”.

„Dit verhaal komt na anderhalf
jaar opeens uit de hoge hoed. Het
enige dat wel aannemelijk is, is dat
hij niet alleen was”, hield ze de
rechtbank in Maastricht gisteren
voor. „Dit is een leugenachtige verdachte, die vijf uiteenlopende, ongeloofwaardige verklaringen aflegde bij de politie.” Ook memoreerde
zij dat K. in totaal 28 keer eerder is
veroordeeld voor uiteenlopende delicten, waaronder geweldplegingen.
Hij zat ook vast toen hij eind maart
niet terugkeerde van een dag verlof. In de zomer werd hij per toeval
aangehouden in Duitsland.
Het lichaam van lerares Marie-José Mullens werd 15 mei vorig
jaar verminkt en verbrand aangetroffen in haar eigen badkuip. Ze
bleek geslagen op hoofd en

lichaam, waarna haar bed in brand
zou zijn gestoken. Haar auto was
weg. K. heeft inmiddels toegegeven
dat hij in de woning was die nacht.
Er waren geen ooggetuigen; de verdachte ontkent en het slachtoffer is
overleden. Dan moeten technische
sporen wijzen in de richting van
een mogelijke dader. Bloed van het
slachtoffer is gevonden op een
breekijzer, schoenen en handschoenen van K., die elke betrokkenheid
bij de dood van Mullens ontkent.
Wel geeft hij toe de autosleutel te
hebben meegenomen. Wie zijn mededader zou zijn geweest, wil hij
niet zeggen.
Zijn raadsman Peer Szymkowiak
stelde dat zijn cliënt niet veroordeeld kan worden voor moord,
doodslag of diefstal met geweld

met de dood tot gevolg, maar hooguit voor diefstal van een autosleutel. Volgens hem kan niet bewezen
worden dat K. degene is geweest
die het breekijzer hanteerde waarmee het slachtoffer is geslagen.
Ook staat niet vast dat hij de brand
heeft gesticht, zelfs staat niet onomstotelijk vast dat die met opzet is
aangestoken, aldus Szymkowiak,
die eraan hechtte te zeggen „dat
ook de verdediging dit een gruwelijke zaak vindt”.
Nabestaanden van Marie-José
Mullens toonden zich verbijsterd:
in hun ogen is de eis van 13 jaar
veel te laag. Dat de verdachte de
rechtszaal met een grijns verliet,
zette ook veel kwaad bloed.
De rechtbank doet 23 november
uitspraak.

