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Eis: tbs voor
moord op vrouw
Eis: tbs voor
RECHTBANK Echtgenoot ontoerekeningsvatbaar

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – Het openbaar minis-
terie (OM) heeft gisteren voor de
rechtbank in Maastricht tbs met
dwangverpleging geëist tegen Nico
V. De 67-jarige man heeft bekend
dat hij zijn vrouw op 10 maart 2010
in hun woning aan het Dukaat-
plein in Maastricht heeft doodgesto-
ken.

Nico V. probeerde zijn echtgeno-
te eerst met een kussen te laten stik-
ken, waarna hij een poging deed
haar te wurgen. Toen dit niet lukte,
haalde hij een broodmes uit de keu-
ken en stak de vrouw in de slaapka-
mer dood.

De bedoeling van hem was om
hierna zelfmoord te plegen, maar
daarvan zag de inwoner van Maas-
tricht uiteindelijk af. ,,Ik wilde in to-
taliteit van alles af zijn”, vertelde
een geëmotioneerde Nico V. tegen
rechtbank. ,,Na het doden van mijn
vrouw, kwam ik weer bij mijn posi-
tieven. Nog steeds besef ik niet dat
dit allemaal gebeurd is.”

Het Pieter Baan Centrum (PBC)
concludeerde eerder dat V. ten tij-
de van de moord volledig ontoere-

keningsvatbaar was, omdat hij on-
der meer aan een ernstige depres-
sie leed en last had van stemmen
in zijn hoofd.

,,Er heeft bij deze man een hefti-
ge kortsluiting plaatsgevonden als
gevolg van zijn depressie met psy-
chotische kenmerken”, legde een
deskundige van het PBC op ver-
zoek van de rechtbank ter zitting
uit. ,,Dat uitte zich in een agressie-
ve ontlading door een gevoel van
onder meer kolkende paniek en
wanhoop. Een eenjarige behande-
ling in een psychiatrisch zieken-
huis is voldoende.”

Officier van justitie Leonard
Geuns sprak in zijn requisitoir over
gedeeltelijke toerekeningsvatbaar-
heid en eiste tbs met dwangverple-
ging. ,,Verdachte heeft de keuze ge-
maakt om iemand te vermoorden.
Dat vind ik vrij beredeneerd ge-
drag. Hij heeft een langere behande-
ling dan een jaar nodig.”

Nico V.’s advocaat Peer Szymko-
wiak ging wel mee met het advies
van het PBC. ,,Met behandeling en
medicatie moeten problemen van
cliënt binnen een jaar opgelost
zijn”, aldus de raadsman.


