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Eis: 16 jaar voor overvallen
3 Ongekend hoge eis voor
supermarktovervallen
3 Slachtoffers getraumati-
seerd door gewelddadige
overvallen

Door Mick van Wely
Assen Het Openbaar Ministerie in

Assenheeft gisteren celstraffenva-

riërend van113 dagen tot16 jaar ge-

eist tegen de zeven verdachten van

de supermarktovervallen in Gro-

ningen en Drenthe begin dit jaar.

Door Mick van Wely

De advocaten achtten of hele-

maal geen overval of slechts een

poging daartoe bewezen.

De strafeis in de overvallenzaak

is ongekend hoog. Niet eerder is in

het Noorden voor delicten waarbij

geen dodelijke slachtoffers vielen,

16 jaar cel geëist. Bij de Groninger

hiv-zaak bijvoorbeeld vroeg het

Openbaar Ministerie 15 jaar cel.Of-

ficier van justitie Debbie Homans

eiste de hoogste straf van16 jaar te-

gen Sejhan A. (21) uit Emmen. Ze

achtte bewezen dat hij bij alle zes

de ten laste gelegde overvallen of

pogingen daartoe betrokken was.

Hij was net als zijn broer Bernando

’Bennie’ A. (24), tegen wie 12 jaar

werd geëist, nog maar enkele

maanden op vrije voeten toen hij

opnieuw een overval zou hebben

gepleegd. De broers hadden eerder

een supermarkt beroofd.

De officier hekelde het feit dat de

verdachten alle overvallen ontken-

den en geen berouw toonden.

De zitting in de Asser rechtbank

werd net als de eerste dag van het

proces vorige week bijgewoond

door tientallen medewerkers van

de overvallen supermarkten in Ro-

den,Dwingeloo en Schoonebeek en

het casino in Ter Apel. Twee ge-

plande overvallen op supermark-

ten in Sleen en Winschoten mis-

lukten.

De medewerkers lazen op de pu-

blieke tribune slachtofferverkla-

ringen voor. Een kassamedewerk-

ster van het casino in Ter Apel ver-

telde emotioneel dat ze dacht in

’oorlogsgebied te verkeren’ toen de

ruiten van haar kassahok met een

moker werden ingeslagen door de

overvallers. Sommige medewer-

kers zijn nooit meer teruggekeerd

op hun oude werkplek, omdat ze

dat mentaal niet aankunnen.

Voor Johan Jongman, eigenaar

van de C1000 in Schoonbeek, kun-

nen de straffen niet hoog genoeg

zijn. "Ik had gerekend op drie keer

12 jaar cel. Dus dit is mooi en niet

meer dan terecht. Wij zitten ons

hele leven vast aan die overvallen.

Nu de uitspraak afwachten." >> 33


