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Mannen krijgen
jaren celstraf voor
‘plundertocht’

RECHTBANK ‘Gebrek aan moreel besef’

door Ruud Maas

MAASTRICHT – Drie mannen die in
november een reeks inbraken pleeg-
den in Zuid-Limburg, moeten vier
jaar de cel in. Een vierde dader -
die verminderd toerekeningsvat-
baar is, bekende en spijt betuigde -
krijgt vier jaar waarvan twee voor-
waardelijk. Dat oordeelde de recht-
bank gisteren.

In de nacht van 18 op 19 novem-
ber ondernam het kwartet wat de
rechtbank „een ware plundertocht
door Zuid-Limburg” noemt. „Een
tocht waaruit een verontrustend
en beklemmend gebrek aan moreel
besef spreekt.” In krap één uur tijd
vonden inbraken plaats in Elsloo
(tabakswinkel), Cadier en Keer
(drogisterij), Amby, Margraten en
Banholt (supermarkten). In Elsloo
werd de eigenaar van de tabakswin-
kel gestompt en geschopt. Hij liep
zwaar lichamelijk letsel op. In Am-
by werd niets buitgemaakt, in de
andere zaken werden onder meer
sigaretten en geld meegenomen.

De 21-jarige Roy B. uit Maas-
tricht is de enige die de gepleegde
feiten bekende. Omdat hij vermin-
derd toerekeningsvatbaar wordt ge-

acht, bekende, spijt betuigde (ook
ten overstaan van het slachtoffer tij-
dens een zitting) en belooft zijn le-
ven te beteren, worden twee van
zijn vier jaar celstraf voorwaardelijk
opgelegd. De 23-jarige Jordy F. uit
Meerssen moet wel vier jaar de cel
in, ook al wordt hij vrijgesproken
van het geweld tegen het slachtof-
fer in Elsloo. „Uit camerabeelden
volgt dat verdachte zich uit de voe-
ten maakte toen het slachtoffer in
de winkel verscheen. Toch heeft
verdachte er geen bezwaar in ge-
zien de plundertocht na dit voorval
voort te zetten. En dat dus terwijl
hij geweten moet hebben dat zijn
mededaders bereid waren geweld
te gebruiken”, stelt de rechtbank.

De 24-jarige Ricardo S. en 19-jari-
ge Dennis V. (beiden uit Maas-
tricht) kregen ook vier jaar gevange-
nisstraf opgelegd. „Het was hen te
doen om geld en niemand die of
niets dat hen daarvan kon afhou-
den. Dat rekent de rechtbank hen
zwaar aan.”

Het Openbaar Ministerie eiste
drie keer vijf jaar en eenmaal 4,5
jaar cel. Drie van de vier zaten
sinds november in voorlopige hech-
tenis, de ander vanaf december.


