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RECHTBANK Politie-agenten wisten met ‘lokauto’ de verdachte aan te houden

Eis: 8 jaar cel in zaak drugsrunnen
door Jaco Meijer
MAASTRICHT – Het OM heeft
maandag tegen een vermeende
23-jarige drugsrunner acht jaar
cel geëist voor poging tot moord.

Volgens het OM heeft de man als
bestuurder zijn auto in april vorig
jaar op de A2 bij Eijsden als een wapen in het verkeer ingezet. Verdach-

te Kadir R. heeft volgens officier
van justitie Wil Peute achter het
stuur van een Volkswagen Golf dusdanige capriolen uitgehaald dat hij
de kans op de koop toe heeft genomen dat hij daarbij drie inzittenden van de auto die hij belaagde
zou vermoorden.
De inzittenden van die auto met
een Frans kenteken waren niet geüniformeerde politieagenten die spe-

ciaal op pad waren om agressieve
drugsrunners op te sporen. Bijzonder aan de actie was dat ook een arrestatieteam met drie wagens in de
startblokken stond om te hulp geroepen te worden. Normaal gesproken worden deze teams gebruikt
om zware criminelen van hun bed
te lichten. Omdat de verkeersacties
van de drugsrunners in en rond
Maastricht steeds gewelddadiger

werden, werd hier volgens de officier tot de inzet besloten.
Het politieteam in de ‘lokauto’
werd op de A2 aan drie kanten
door auto’s van drugsrunners in de
tang genomen met snelheden van
100 kilometer per uur. Daarbij zou
R. door een geopend raam hard op
de lokauto hebben geslagen. Verder
werd de lokauto op de snelweg tot
stoppen gedwongen door ervoor

hard te remmen. Het opgetrommelde arrestatieteam wist R. op te pakken nadat het hem van de weg had
geduwd. Advocaat Peer Szymkowiak van R. vroeg de rechtbank
om zijn cliënt vrij te spreken. Volgens de advocaat kan het onmogelijk de opzet zijn van drugsrunners
om hun cliënten te doden omdat
ze dan hun eigen klandizie om
zeep helpen.

