
Julien Pan
Yoor hof v
Het hof van beroep inAntwerpen
bekijkt vandaag of Julien Panis
(46) uit Hasselt een nieuw assi-
senproces krijgt. Het hof van cas-
satie in Brusselging eerder in op
zijn verzoekschrift tot herziening
van het proces. "De openbaar
aanklager heeft schriftelijk al te
kennen gegeven dat de nieuwe
elementen onvoldoende zijn
voor een nieuw proces," zegt
Bert Parthoens. advocaat van
Panis. "Wij zijn het daar niet mee
eens,"

Julien Panis rveld oo 3 oktober 2003
veroordeeld tot 20jaar cel voor de
diefstal met gerveld op de Diestse
juwelier en wapenverzamelaar Po-
net. Ook M'hamed Seddiki kreeg
dezelfde straf. Die wees Panis aan
als opdrachtgever van de roof op
de juwelier en wapenhandelaar op
2 februari 2002. Ponet werd tiidens
de diefstal geslagen en beziveek aan
een hartinfarct

Onterecht
Julien Panis heeft altijd hardnek-
kig volgehouden dat hij onterecht
is beschuldigd door Seddiki, die
dat ook zou toegegeven hebben
aan een aantal oersonen. Zo is er
een verklaring van een gevangenis-
bewaarder die van M'hamed Sed-
diki kreeg te horen dat hij met drie
anderen een diefstal had gepleegd.
Panis zou wel gestolen voorwerpen
hebben gekregen, maar had niets te
maken met de feiten zelf. Seddiki
zei daarbrl dat zijn jongste broertje
wel had meegedaan maar dat hrj dit
niet kon zeggen omdat zijn onders
dan twee kinderen in de gevangenis
moesten bezoeken. Voor het hof
van assisen in Leuven stonden in
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Julien Panis: "lk wil mijn straf niet ontlopen maar ik was niet de opdrachtgever." Foto HBvL

"Mijn straf ontlopen wil ik niet
want die zit er bijna op. Ik wil al-
leen gestraft worden als heler. Bij
gebrek aan daders werd ik onterecht
aangeduid als opdrachtgever. Ik zit
al 7,5jaar onschuldig vast. Een test
met een leugendetector is mij altijd
geweigerd en er zitten nog tal van
onwaarheden en onregelmatighe-
den in het dossier."

Nancy VANDEBROEK

2003 vijf personen terecht, drie
werden vrijgesproken.

Herziening
Samen met het verzoekschrift tot
herziening van het proces zitten er
nog drie verklaringen in het dossier
die Julien Panis zouden vrijpleiten.
Het Hof van Cassatie verklaarde
het verzoek alvast ontvankeliik en
verwees de zaak naar het hoi van
beroep in Antwerpen.

Leugendetector
Advocaat Bert Parthoens: "De
advocaat-generaal vindt de nieuwe
verklaringen onvoldoende omdat
ze allemaal afgelegd zijn door
gevangenen. Dat is niet helemaal
waar: er is ook een verklaring van
een cipier. We hebben nooit gewe-
ten waarommrjn cliënt schuldig is
verklaard, het hof moet een arrest
niet motiveren."
Julien Panis vanuit de gevangenis:


