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Eis: werkstraf
voor Khalid S.
Eis: werkstraf
RECHTBANK ‘Agenten bedreigd en mishandeld’

door Job Tiems

MAASTRICHT – De 23-jarige Khalid
S. uit Stein heeft gisteren een werk-
straf van honderd uur tegen zich
horen eisen. S. wordt verdacht van
mishandeling en bedreiging van po-
litieagenten.

Daarnaast eiste de officier van
justitie dat Khalid S. twee agenten
een schadevergoeding van 300 euro
betaalt. De 23-jarige Steindenaar
ging op 9 februari van dit jaar com-
pleet door het lint toen agenten
hem wilden aanhouden. S. ging
naar zijn vriendin om een sleutel
op te halen. „Maar die wilde mijn
schoonfamilie niet geven. Ze om-
singelde mijn auto, maar ik wist
weg te komen. Toen ben ik naar de
parkeerplaats bij het complex van
voetbalclub De Ster gereden en heb
ik mijn vriendin gebeld. En opeens
kwam de politie.”

Uit de verklaringen van de twee
politiefunctionarissen blijkt dat ze
nog nooit zoveel agressie hadden
meegemaakt bij een aanhouding. S.
sloeg en trapte erop los voordat de
agenten hem in de boeien konden
slaan.

Het was niet de eerste keer dat
hij over de schreef ging bij een aan-
houding. In de avond van 22 sep-
tember 2013 had hij ruzie met zijn

vriendin. Na een melding van hui-
selijk geweld moesten er vier agen-
ten aan te pas komen om de Stein-
denaar te overmeesteren. „Ik heb
spijt van hetgeen ik de agenten heb
aangedaan. Ik krijg nu medicijnen
om rustig te worden. Dat werkt
goed”, zei S. gisteren.

De officier van justitie sprak van
een kwalijke zaak dat verbalisan-
ten, met de nodige jaren ervaring,
zo onder de indruk waren van het
verzet bij de aanhouding van de
23-jarige S. „Dat is natuurlijk één
keer mogelijk door emoties, maar
een tweede keer is een ander ver-
haal.” Volgens de officier is het dan
ook van groot belang dat S. zijn le-
ven gaat beteren.

Volgens Peer Szymkowiak, raads-
man van S., zet zijn cliënt „baby-
stapjes in de goede richting”. „Hij
verbleef in detentie toen zijn eerste
kind werd geboren, dat is een om-
mekeer voor hem geweest”, zegt
Szymkowiak.

„Mijn cliënt heeft natuurlijk ver-
velende dingen gezegd en gedaan
bij zijn aanhouding, maar hij wil
zijn leven beteren. Hij is meer ge-
baat bij een werkstraf, met het oog
op betaald werk, dan bij een gevan-
genisstraf.”

De uitspraak volgt op 29 septem-
ber.


