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‘Spookrijder wilde agenten doden’‘Spookrijder wilde agenten doden’
RECHTBANK ! Maastrichtenaar vlucht bij controle ! Raadsman: geen intentie doodslag

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT – Het Openbaar Minis-
terie (OM) gaat Maastrichtenaar
Abdel el K. (21) vervolgen voor po-
ging tot doodslag op twee Bel-
gische motoragenten. Dat bleek gis-
teren tijdens een zogenoemde pro
formazitting voor de rechtbank in
Maastricht.

Abdel el K. werd 26 september
2015 door de Belgische douane
staande gehouden voor een contro-
le. Hij sloeg op de vlucht en reed te-
gen het verkeer in de A2 op rich-

ting Maastricht. Onder meer motor-
agenten zetten de achtervolging in.
Bij Eijsden nam de verdachte vol-
gens het OM de afrit om via Rijck-
holt, Gronsveld en Heer naar Maas-
tricht te rijden. Op de Vijverdalse-
weg vloog El K. van een talud. Uit-
eindelijk werd de verdachte op de
Bemelerweg gepakt. In zijn auto
werd 114 gram heroïne gevonden.

Volgens het OM heeft El K. eind
september meerdere keren getracht
de motoragenten van de weg te
drukken. „Zeker vijf keer”, aldus of-
ficier van justitie Leonard Geuns.

„Er zijn geen gewonden gevallen,
maar dat kan de volgende keer an-
ders zijn. Daarom wil ik dat de ver-
dachte psychisch wordt onder-
zocht.” Dat verzoek is gisteren door
de rechtbank afgewezen.

El K.’s raadsman Peer Szymko-
wiak zegt dat van poging tot dood-
slag of poging tot het toebrengen
van zwaar lichamelijk letsel geen
sprake is. „Hij wilde slechts vluch-
ten. Een motoragent is één keer
naast de vluchtauto gekomen. Daar-
bij waren de voertuigen van elkaar
gescheiden door een betonnen mid-

dengeleider. Andere keren dat
cliënt een slingerende beweging
maakte bevonden de agenten zich
achter zijn auto.”

Szymkowiak verzocht justitie op
15 oktober vorig jaar om beelden
van bewakingscamera’s op de route
veilig te stellen. Dat is niet gebeurd.
Daardoor is er volgens de raads-
man nu weinig objectief bewijs.

El K. werd in februari 2014 voor
een drugsdelict veroordeeld. Een
voorwaardelijk deel van twee maan-
den staat nog open. De zaak wordt
eind deze maand voortgezet.


