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Nieu\Y assisenproces Yoor
Hassel aar Julien Panis ?
Cassatie verkEmart
verzsek tot herzieniraE
proces ontvankelljk
De kans is groot dat Julien Panis-(46)uit Hasselt een
nieuw assisenproces krijgt. Het Hof van Cassatie in Brussel heeft zich deze week gebogen over zijn verzoekschrift tot herziening en heeft dat verzoek ontvankelijk
verklaard. Het hof van beroep in Antwerpen moet zich
nu over de zaak buigen en de ultieme beslissing nemen.
Julien Panis werd op 3 oktober Diestse juwelier en wapenverza2003 veroordeeld tot 20 jaar cel melaar Ponet. Ook M'hamed Sedvoor de diefstal met geweld op de diki kreeg dezelfde straf. Die wees

Voor het hof van assisen in Leuven
stonden in 2003 vijf personen tedelaar op 2 februari 2ffi2. Ponet recht, drie werden wijgesproken.
werd tijdens de diefstal geslagen en Samen met het verzoekschrift tot
herziening van het proces zittener
bezweek aan een hartinfarct.
nog drie verklaringen in het dosOnterecht
sier die Julien Panis zouden wijPanis heeft altijd hardnekkig vol- pleiten. Het Hof van Cassatie heeft
gehouden dat hij onterecht is be- het verzoek alvast ontvankelijk
schuldigd door Seddiki, die dat verklaard. "Een zeer uitzonderlijke
ook zou toegegeven hebben aan beslissing", zegt Bert Partoens,
een aantal personen. Zo is er een raadsman van Panis. "Het saat om
verklaring van een gevangenisbe- een uitzonderlijke prócedure
waarder die van M'hamed Seddiki waaraan strenge voorwaarden zijn
kreeg te horen dat hij met drie an- verbonden. Niet alleen moesten
deren een diefstal had gepleegd. we een cassatieadvocaat - in België
Panis zou wel gestolen voorwer- ziin er dat maar L5 - onder de arm
pen hebben gekregen, maar had nèmen, maar ook moesten we adniets te maken met de feiten zelf. vies wagen aan 3 advocaten die al
Seddiki zei daarbij dat zijn jongste tien jaar ingeschreven zijn bij een
broertje wel had meegedaan maar balie en die een reden zasen voor
dat hij dit niet kon zeggen omdat een herziening van het pr-oces"
ziin ouders dan twee kinderen in
Panis aan als opdrachtgever van de
roof op de juwelier en wapenhan-

dó gevangenis moesten bezoeken.
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