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Vijf jaar na ontdekking grenslijk nog altijd geen uitspraak

Rechter beveelt extra onderzoek van kist

vrijdag 31 augustus 2012, 03u00  | Auteur: Ivo Meulemans 

BAARLE-HERTOG - Vijf jaar na de ontdekking van het grenslijk in Baarle-Hertog laat een 
behandeling van de strafzaak nog altijd op zich wachten. De rechter in Breda stemde gisteren 

in met bijkomend onderzoek van de kist waarin het verminkte 
slachtoffer was aangetroffen. 

Het gerecht in Breda had drie volledige dagen vrijgemaakt om de zaak van 
het zogenaamde grenslijk te behandelen. Maar dat was buiten het openbaar 
ministerie gerekend. Dat vroeg om bijkomend onderzoek om de precieze 
rol van hoofdverdachte Robert-Jan Breukel (41) te kunnen bepalen. Na rijp 
beraad stemde de rechtbank toe. 

De zaak 
zorgde op 18 
februari 
2008 voor 
heel wat 

opschudding. In de voormalige 
Femisbank, pal op de grens van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, 
werd in een afvalcontainer het 
verzeepte lichaam van Katrina 
Khaniak (26) ontdekt. Haar 
echtgenoot Robert-Jan Breukel was 
meteen verdachte nummer één. 

Juiste moment 

De container was verstopt in een 
houten kist die vol hing met 
tekeningen van hun toen vijfjarige 
dochter. Breukel heeft altijd 
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Robert-Jan Breukel (links) met zijn advocaat.

Slachtoffer Katrina 
Khanika.



volgehouden dat hij de kist heeft gemaakt, maar dat iemand anders de afvalcontainer in de kist heeft 
geschoven. ‘Met de dood van mijn echtgenote heb ik niets te maken’, zegt hij. ‘Wie dan wel? Ik heb 
vermoedens en zal dat op het juiste moment vertellen.’

Tijdens een eerdere reconstructie van de kist had het Technisch Nederlands Onderzoekscentrum 
(TNO) aangetoond dat de technische recherche foute conclusies had getrokken en de afvalcontainer 
perfect in de kist kon worden geschoven. 

Het openbaar ministerie wil nu van het TNO weten 
in welke volgorde de kist is samengesteld en 
vastgelijmd. En of de kist vanaf de zijkant met 
purschuim kon worden gevuld zoals de beklaagde 
beweert. 

De raadsman van Breukel was verbolgen over het 
nieuwe uitstel. ‘Ondanks de aanstelling van een 
batterij pathologen is een doodsoorzaak nooit 
gevonden. Dit is een wanhoopsdaad’, zegt meester 
Jan-Hein Kuijpers. ‘Het bijkomende onderzoek kan 
enkel iets vertellen over het wegmaken van het 
lichaam.’

Breukel zelf is teleurgesteld. ‘Na vijf jaar wil ik 
verder met mijn leven, maar ik kan geen plannen 
maken’, zegt hij. ‘Vooral voor mijn dochter is dit 
erg. Ze is intussen tien jaar. Ik word ook beticht van 
het bezit van kinderporno. Het gaat om 
vakantiefoto’s. Dat valt me zwaar. Mijn dochter 
wordt daarom geweigerd op verjaardagsfeestjes.’

Correcties mailen naar de redactie
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De rechter wil weten in welke volgorde de kist is 
gebouwd.
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