Justitie wil lange celstraf voor Afrikaanse vluchteling
Frits Verhagen
Alkmaar/Purmerend * Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, verdwijnt de
22-jarige M.S. uit Purmerend voor zeven maanden achter de tralies. Officier van
justitie Spruijt achtte gisteren voor de rechtbank in Alkmaar bewezen dat de
Purmerender sinds juni vorig jaar een hele rits misdrijven heeft gepleegd in
Purmerend en Hoorn.
De advocaat van S., P. Visser, wees vooral op de erbarmelijke omstandigheden van
zijn cliënt. De Purmerender kreeg als Afrikaanse vluchteling in maart 2014 een
verblijfsvergunning voor vijf jaar. Als gevolg van die status kreeg hij samen met een
ander een appartement toegewezen als woning.
Op het balkon van dat flatje zou de huisgenoot van S. brand hebben gesticht, waarna
het appartement onbewoonbaar werd. De Purmerender zou dakloos zijn geworden en
ook geen uitkering meer krijgen. Hij is aangewezen op de nachtopvang. Volgens
advocaat Visser is de situatie van zijn cliënt uitzichtloos, omdat geen enkele instelling
hem de helpende hand reikt.
De Purmerender werd 29 oktober opgepakt nadat hij in de auto van een inwoner van
Hoorn had gereden. De verdachte zei gisteren dat de wagen onbeheerd voor een huis
stond en dat hij in een dronken bui de lol er wel van inzag om een eindje te gaan
rijden. ,,Maar ik was zeker niet van plan de auto te stelen.''
Officier Spruijt geloofde daar niks van. Hij vond dat er voldoende bewijs was voor
diefstal van de auto. Advocaat Visser meende dat het OM joyriding ten laste had
moeten leggen.
De verdachte wordt er verder van beschuldigd dat hij 16 september heeft geprobeerd
een fietsslot te stelen bij een warenhuis in Purmerend. Een politieagent in burger zag
hoe S. het slot in zijn binnenzak stopte en wilde weggaan. Bij de kassa kwam het
daarna tot een vechtpartij met medewerkers van de winkel.
De Purmerender verklaarde gisteren dat hij het fietsslot helemaal niet heeft willen
stelen. ,,Die man zit gewoon te liegen'', zei hij over de agent in burger. S. werd er ook
nog van beschuldigd dat hij de mobiele telefoon van een klant van de winkel had
gestolen, maar daarvoor vroeg de officier vrijspraak.
De Purmerender wordt er tot slot nog van verdacht dat hij het rolluik van een
benzinestation in Purmerend met een baksteen heeft beschadigd en een
navigatiesysteem in Amersfoort heeft gestolen. S. ontkende beide feiten, maar de
politie zegt de verdachte op bewakingsbeelden te hebben herkend aan onder meer
zijn loopje. Raadsman Visser vond dat nogal twijfelachtig. Hij bepleitte vrijspraak.
De uitspraak is 16 februari.

