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Streep door bewijs
voor mishandeling

RECHTBANK ‘Bedreigde getuige’ niet gebruikt

door Annelies Hendrikx

MAASTRICHT – Het openbaar minis-
terie (OM) in Maastricht heeft giste-
ren een gevoelige nederlaag gele-
den in de strafzaak tegen zeven ver-
dachten van zware mishandeling
in juni 2007 in Geleen.

De rechtbank bepaalde dat de
verklaringen van een ‘bedreigde ge-
tuige’ niet als bewijs gebruikt mo-
gen worden. Deze getuige was de
enige die zeer belastend verklaarde
voor verschillende verdachten, on-
der wie Stephan P. (32). Zijn raads-
man Peer Szymkowiak heeft zich
van meet af aan verzet tegen het
verlenen van de status ‘bedreigde
getuige’.

P. werd in november vorig jaar
veroordeeld wegens medeplegen
van doodslag op Fer Loontjens. De-
ze overleed aan de gevolgen van
een geweldsexplosie in een Geleens
café tijdens carnaval vorig jaar.

Vier van de zeven verdachten in
die zaak (van wie er twee werden
vrijgesproken) staan nu ook terecht
voor de eerdere mishandeling op
de Markt in Geleen, samen met
weer drie anderen.

In de nacht van 9 op 10 juni
2007 werden twee mannen in de
buurt van de Hanenhof geslagen
en getrapt. Eén van hen moest met
ernstig hersenletsel en een schedel-

breuk naar het ziekenhuis worden
vervoerd, de tweede hield er een
verbrijzelde schouder aan over. Vol-
gens de slachtoffers barstte de
vechtpartij los na een onbenullige
opmerking over een jas.

Getuigen van deze mishandeling
willen maar mondjesmaat verkla-
ren, uit angst voor de ‘groep rond
Stephan P.’. De bedreigde was daar
wel toe bereid, op voorwaarde dat
zijn identiteit niet bekend zou wor-
den.

Het OM maakte evenwel de fout
een gerechtelijk vooronderzoek te
openen tegen een anonieme ver-
dachte en niet tegen Stephan P.
Dat vindt de rechtbank „onbegrij-
pelijk”, aldus voorzitter Krol: „Daar-
mee zijn de rechten van de verdach-
te geschonden, omdat hij niet in de
gelegenheid is geweest gehoord te
worden. Dit betreft een vormver-
zuim dat niet meer hersteld kan
worden. De enige passende sanctie
is bewijsuitsluiting.” Szymkowiak,
die hierom had gevraagd, kwalifi-
ceerde dit besluit als „juridisch hele-
maal juist”.

Van de zeven verdachten erken-
nen er drie dat ze een aandeel heb-
ben gehad in de vechtpartij. De ove-
rige vier ontkennen, onder wie
Stephan P. Vandaag gaat de zaak
verder met onder meer de strafeis
van het OM.


