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Eigen rechter
Soms heb je een verdachte die zijn 
eigen vonnis al heeft uitgesproken.

Lars Kuipers

Mijnheer M. werkt als ambulant 
hulpverlener in de Achterhoek. 

Op maandagmiddag 16 september 
2013, op weg naar een afspraak met een 
cliënt, sprong het licht op oranje. Kan 
nog net, dacht hij, en even beroerde hij 
met zijn voet het gaspedaal. Maar toen 
hij de stopstreep naderde, sprong het 
licht op rood. Hij raakte een overste-
kende fietser. Die brak zijn nek, liep 
een schedelbasisfractuur op en over-
leed later die dag in het ziekenhuis.
  ‘Het is overduidelijk dat ik had 
moeten stoppen en had kunnen stop-
pen,’ zegt mijnheer M. ‘Dat is mij ver-
wijtbaar.’
 De voorzitter van de meervoudige 
kamer loopt de feiten door. Die zijn 
overduidelijk. Onderzoek wees uit dat 
de installatie deugde. Op het moment 
dat de fietser overstak, kon het licht 
voor hem onmogelijk op rood hebben 
gestaan, en mijnheer M. is door rood 
gereden. De politie heeft berekend dat 
het licht al op oranje sprong toen hij 
nog 57 meter van het licht vandaan 
was. Voldoende tijd dus om te rem-
men.
 ‘Was u misschien bezig met die 
afspraak die u had?’ vraagt de voorzit-
ter.
 ‘Ik werk met mensen met psychi-
sche problemen en een verslaving, dan 
moet je veel nadenken. Maar ik wil dat 
helemaal niet naar voren brengen.’
 ‘Dat kan zo zijn,’ legt de voorzitter 
uit, ‘maar we moeten hier ook kunnen 
vaststellen in welke mate het u verwijt-
baar is wat er is gebeurd, niet alleen 
wat u ervan vindt. Dus: was u al bezig 
met die afspraak?’

‘Niet dat ik me kan herinneren.’
 De voorzitter leest de slachtofferver-
klaring voor van de echtgenote. Haar 
zoon zit in de zaal.
 ‘Het is verschrikkelijk,’ fluistert 
mijnheer M.
 Gas bijgeven bij oranje licht, door 
rood rijden en niet goed uitkijken, dat 
mag je grove schuld noemen, vindt de 
officier van justitie. Ze houdt rekening 
met het werk van de verdachte en eist 
de maximale taakstraf van 240 uur, een 
rijontzegging van één jaar en een boete 
van duizend euro. Met zo’n schuldbe-
wuste cliënt heb je als advocaat weinig 
speelruimte. Bij een ander zou ze mis-
schien een poging doen om de zaak 
terug te brengen tot artikel 5 Wegen-
verkeerswet, maar nu beperkt zijn 
advocaat zich tot de omstandigheden. 
‘Het steekt allemaal erg nauw. Een zaak 
als deze zou een wake-upcall moeten 
zijn voor iedereen die auto rijdt.’
 Anders dan de officier van justitie 
vindt ze daarom dat er geen sprake is 
van een grove verkeersfout, maar van 
een aanmerkelijke – een onderscheid 
dat een wereld van verschil maakt in 
de strafmaat. ‘Bovendien vind ik dat 
het verdriet van mijn cliënt een rol 
zou moeten spelen. Dat draagt hij voor 
altijd bij zich, dat is een straf op zich-
zelf.’ Ze bepleit een voorwaardelijke 
ontzegging.
 Het laatste woord is aan mijnheer 
M.
 Hij draait zich om, kijkt de zoon 
van het slachtoffer aan, voor het eerst, 
en biedt met stokkende stem zijn ver-
ontschuldigingen aan. De rechtbank 
veroordeelt de verdachte twee weken 
later tot een taakstraf van 240 uur, een 
ontzegging van 24 maanden waarvan 
18 voorwaardelijk, en een boete van 
duizend euro.

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op www.advocatenblad.nl.

SLIM OMGAAN MET  
VERANDERENDE MARKT
Op donderdag 5 juni organiseert 
netwerkorganisatie Law4ce een light lunch in 
Kasteel Montfoort. De bijeenkomst staat in het 
teken van de stelling ‘De veranderende markt 
vraagt om een slimmere combinatie van de 
meest elementaire zaken’. Op het vlak van Legal 
Marketing, Sales, HR, ICT en Financiën wordt 
bekeken hoe de advocatuur zich kan verbeteren. 
Aanmelden kan via julius.scholten@law4ce.com.

VOORJAARSVERGADERING 
NEDERLANDSE VERENI
GING VOOR PROCESRECHT
De Voorjaarsvergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Procesrecht (NVvP) heeft op 27 
juni 2014 plaats. Het onderwerp van de dag: 
procedurele en distributieve rechtvaardigheid. 
Daarbij gaat het om de vraag aan welke 
eisen het proces moet voldoen om de kans te 
maximaliseren dat een procespartij, ook als deze 
in het ongelijk wordt gesteld, de procedure als 
rechtvaardig ervaart en met de uitkomst verder 
kan. Sprekers zijn prof. dr. K. van den Bos 
(hoogleraar Sociale Psychologie en hoogleraar 
Empirische Rechtswetenschap, Universiteit 
Utrecht), mr. C.E. Drion (raadsheer, Hoge Raad) 
en mr. H.M. ten Haaft (advocaat te Amsterdam, 
bestuurslid NVvP). De vergadering is uitsluitend 
toegankelijk voor leden van de vereniging. Lid 
worden van de NVvP kan via deze link en per 
email via nvvp@nautadutilh.com.

KLEINE KANTORENDAG
Op 27 juni organiseert Sdu Juridische Opleidingen 
de Kleine Kantorendag 2014. Thema: de 
ondernemende advocaat: sterker uit de crisis! 
Mr. Frans Meijer, partner Meijer Consulting 
Group, spreekt over de stelselvernieuwing 
van de gefinancierde rechtsbijstand (heeft dit 
gevolgen voor uw bedrijfsorganisatie?). Marjan 
van der List, advocaat en lid van de Algemene 
Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, 
spreekt over de vernieuwde beroepsopleiding. 
Bijzonder hoogleraar advocatuur Britta 
Böhler spreekt over ethiek en de advocatuur. 
Daarnaast zijn er workshops over onder meer 
adolescentenstrafrecht, mediation en het nieuwe 
ontslagrecht. Ook zal de Gouden Zandloper 
worden uitgereikt voor het beste nieuwe product 
of de beste nieuwe dienst in 2014. Meer informatie 
en inschrijven: www.kleinekantorendag.nl.
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