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Celstraffen voor
overval juwelier

RECHTBANK Daders moeten schade betalen

door onze verslaggever

BEEK/MAASTRICHT – De 22-jarige
Christian R. uit Stein is door de
rechtbank in Maastricht veroor-
deeld tot een celstraf van 3,5 jaar
voor onder meer de overval op een
juwelier in Beek, in augustus 2011.
Mededader Quincy K. (19) uit Ge-
leen kreeg 2,5 jaar celstraf voor zijn
aandeel in de overval.

Behalve voor de overval op de ju-
welier krijgt R. de straf ook voor
het plegen van twee inbraken in
Geleen, diefstal van een auto, in-
braak in een leegstaand pand en he-
ling van een gsm. Zelf ontkende R.
elke betrokkenheid bij de overval
en de inbraken in Geleen en wei-
gerde hij twee weken geleden tij-
dens de behandeling van zijn zaak
antwoord te geven op vragen van
de rechtbank.

Toch staat volgens de rechtbank
vast dat R. samen met K. de juwe-
lierszaak is binnengestapt. Daar be-
dreigden ze de eigenaar met een
vuurwapen en sloegen ze met een
hamer enkele vitrines kapot. De ei-
genaar van de zaak wist hun vlucht-
auto nog te beschadigen door er
een stoel naar te gooien. Die vlucht-
auto leverde het duo enkele uren la-
ter in bij een autosloperij.

R. liep tegen de lamp toen een
auto waarin hij zat, twee weken na
de overval werd doorzocht na een
vechtpartij. In de auto werd een
uzi aangetroffen, maar ook lag er
een tas in de kofferbak met daarin
bivakmutsen, een hamer en glas-
splinters uit de juwelierszaak. K.
kwam in beeld toen op de betref-
fende hamer bloed van hem werd
aangetroffen.

K. ontkende dat hij ook maar
iets te maken had met de overval
en claimde dat er oud bloed op de
hamer zat en dat iemand de hamer
had meegenomen. De rechtbank ge-
loofde dat verhaal niet. Onder
meer omdat R. in een afgeluisterd
telefoongesprek aangaf dat er bloed
van K. op de hamer zat. Dat gebeur-
de nog vóórdat de politie wist dat
het bloed van K. afkomstig was.

Behalve de celstraf moeten beide
mannen de juwelier ook nog elfdui-
zend euro aan materiële schade ver-
goeden. Een vordering van 1800 eu-
ro smartengeld door de overvallen
juwelier werd door de Maastrichtse
rechtbank afgewezen.

Een vriend van R., die eigenaar
was van de uzi met een geluidsdem-
per, kreeg door de rechtbank een
gevangenisstraf van tien maanden
opgelegd.


