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Weer jarenlange celstraffen
geëist voor geweld Geleen
Weer jarenlange celstraffen
HOGER BEROEP ‘Verklaring beschermde getuige dit keer wel bruikbaar’

door Emil Visser

GELEEN/DEN BOSCH – Tegen vier ver-
dachten van ernstige mishandeling
in Geleen in juni 2007 is in hoger
beroep tot zes jaar celstraf geëist.
Stephan P. zou volgens het Open-
baar Ministerie (OM) zes jaar ach-
ter de tralies moeten voor zijn aan-
deel bij een bijna fatale vechtpartij.
Anthony P. en Jeremy M. moeten
drie jaar de cel in en Manu P. zes-
tien maanden. Paul S. werd ook ver-
dacht, maar omdat er geen bewijs
tegen hem is, vroeg de advocaat-ge-
neraal vrijspraak voor S. Voor enke-
le andere mishandelingen zou S.
overigens wel een halfjaar de cel in
moeten.

De rechtbank in Maastricht
sprak Stephan P. in 2009 nog vrij
voor zijn aandeel bij het gevecht na-
bij de Markt in Geleen, terwijl het
Openbaar Ministerie toen acht jaar
tegen hem eiste. Andere straffen

vielen fors lager uit dan de officier
van justitie destijds verlangde. Paul
S. werd toen ook vrijgesproken, ter-
wijl de eis zeven jaar celstraf was.
Het OM ging in beroep.

Anthony P. kreeg met 24 maan-
den (waarvan zes voorwaardelijk)
de hoogste straf opgelegd, voor po-
ging tot doodslag in vereniging in
de nacht van 9 op 10 juni 2007. Die
nacht werden twee mannen mis-
handeld nabij de Markt in Geleen.
Eén hield een gebroken schouder-
blad en schaafwonden aan het inci-
dent over, de andere werd na de
vechtpartij met onder meer hersen-
letsel en een schedelbreuk naar het
ziekenhuis in Sittard vervoerd. Het
laatste slachtoffer moest als gevolg
van de mishandeling opnieuw le-
ren lezen, spreken en rekenen.

Mogelijk zal het gerechtshof dit
keer gebruikmaken van de verkla-
ringen van de beschermde getuige
‘0801’. Door een vormfout kon de

getuigenverklaring van ‘0801’ voor
de rechtbank in Maastricht niet ge-
bruikt worden. Het OM claimt dat
deze vormfout nu is hersteld.
‘0801’ verklaarde onder meer Step-
han P. te hebben zien slaan en
schoppen. Ook heeft hij Anthony
P. en Jeremy M. herkend die tij-
dens de vechtpartij rake klappen
uitdeelden. Ook de (mogelijk belas-
tende) verklaringen van mede-ver-
dachte Jeremy M. moeten volgens
het OM worden gebruikt. De Maas-
trichtse rechtbank bestempelde de-
ze bij haar uitspraak in april 2009
als onbetrouwbaar, maar het Open-
baar Ministerie bestrijdt dat. De
conclusies (en daarmee ook de
strafeis voor enkele verdachten)
van het OM leunen zwaar op deze
twee verklaringen.

30 maart zullen de advocaten
van de vijf verdachten reageren op
de strafeis van de advocaat-gene-
raal.


