
   

Hij blijft voor justitie verdachte in deze zeden- en geweldszaak en zal zich
waarschijnlijk later voor de rechtbank moeten verantwoorden. De vrouw heeft
aangifte gedaan van verkrachting, een wurgpoging, mishandeling en
vrijheidsberoving.

Auto

Die misdrijven zouden, volgens het vermeende slachtoffer, zijn gepleegd in een auto
op een parkeerplaats in de buurt van het ziekenhuis in Roermond. De verdachte
heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft misbruikt of haar anderszins iets heeft
aangedaan.

Volgens hem hadden hij en zijn ex nog regelmatig contact met elkaar. Dat moest,
beweert hij, in het geniep gebeuren omdat de vrouw inmiddels een nieuwe vriend
heeft.

Ex-partner

Gerechtshof laat vermeende
verkrachter vrij
Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 37-jarige man uit
Roermond, die sinds 10 juli in de cel heeft gezeten wegens
verkrachting van zijn ex-partner, vrijgelaten.

JOS EMONTS



Vrijwillig

Op maandag 10 juli zou het stel weer een afspraak hebben gemaakt waarbij de twee
in de auto vrijwillig met elkaar seks zouden hebben gehad. De vrouw weerspreekt
die vrijwilligheid nadrukkelijk.

De politie was naar haar op zoek gegaan omdat haar nieuwe partner had gemeld dat
zijn vriendin onvindbaar en onbereikbaar was. De man heeft in zijn verhoren
verklaard dat hij denkt de vrouw na de heimelijke afspraak een geloofwaardig
verhaal wilde hebben voor haar nieuwe vriend.

Volgens advocaat Peer Szymkowiak zijn op het lichaam van de vrouw geen sporen
van geweld gevonden. Hij zegt verder dat op camerabeelden van de parkeerplaats te
zien zou zijn dat de deuren van de auto regelmatig open- en dichtgingen.

Niets vreemds

Bovendien heeft een getuige, van wie het slachtoffer zelf de naam aan de politie zou
hebben gegeven, gezegd dat hij enkele keren in buurt van de auto is geweest en zelfs
met het stel heeft gesproken. Hij zou hebben verklaard dat hem daarbij niets
vreemds zijn opgevallen, beweert de raadsman. Volgens het Openbaar Ministerie is
er voldoende bewijs tegen de man om hem als verdachte te blijven zien.

Persofficier Anneke Rogier zei gisteren dat ze niet verder op de zaak kan ingaan,
omdat het verzoek om de man vrij te laten achter gesloten deuren is behandeld.


