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Genade
De rechter rekt de wet een stukje op.

Lars Kuipers

Ze hebben iets van vader en zoon, de 
grijzende Bossche politierechter en 

de slungelige blonde jongen met zijn 
half opgedronken energiedrankje.
 Op 14 april 2013 verloor PSV van Ajax 
en verspeelde daarmee de kansen op het 
kampioenschap. Bij het stadion koelden 
fans hun woede op de Mobiele Eenheid. 
Statafels vlogen door de lucht, stoepte-
gels, klinkers – en de verdachte zou een 
van die stenengooiers zijn geweest. Hij 
staat op meerdere foto’s, en de rechter 
heeft die voor zich liggen.
 ‘Komt u maar naar voren,’ zegt de 
rechter. ‘Zou u dit moeten zijn? Met die 
witte jas? En staat u daar met een steen 
in uw hand?’
 ‘Daar heb ik zo een-twee-drie geen 
flauw benul van,’ zegt de jongen. 
 ‘Ik geloof best dat u een enorme PSV-
supporter bent,’ zegt de rechter. ‘Maar 
ik denk niet dat PSV hier nou op zit te 
wachten.’
 De verdachte schudt het hoofd. ‘Ik 
had dat weekeinde te veel gedronken.’
 ‘Een paar biertjes van tevoren, dat 
geloof ik best,’ beaamt de rechter. ‘En na 
afloop nog een paar om het verdriet te 
verdrinken.
 Stel nou eens dat u die persoon op de 
foto bent,’ zegt de rechter. ‘Wat vindt u 
daar dan zelf van?’
 ‘Dat soort gedrag hoort gewoon niet 
bij supporters.’ Het klinkt als een impli-
ciete bekentenis.
 De verdachte doet een mbo-oplei-
ding, loopt stage en heeft uitzicht op 
een contract. Zijn ambitie: voetbaltrai-
ner worden. Maar die plannen zouden 
weleens lelijk in het honderd kunnen 
lopen, want een paar jaar terug kreeg hij 
ook al eens een werkstraf voor voetbal-
geweld opgelegd.

De officier van justitie is er heel duide-
lijk over. ‘De Wet beperking opleggen 
taakstraf maakt dat ik in dit geval alleen 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
kan eisen: vier weken cel, waarvan de 
helft voorwaardelijk.’
 De advocaat rommelt langer dan 
nodig met zijn papieren. ‘Ik ben nog 
eventjes de strafmaat aan het verwer-
ken,’ zegt hij hardop.Bewijstechnisch 
kan hij er niks moois van maken voor 
zijn cliënt, de foto’s zijn duidelijk.
 De advocaat wijst erop dat zijn cliënt 
al is aangepakt door de voetbalbond, 
die hem een stadionverbod oplegde van 
drie jaar en een boete van zeshonderd 
euro. ‘En als meneer nu de gevangenis 
in moet, gaat dat problemen opleveren 
met zijn toekomst. Ik ben me ervan 
bewust dat de Wet beperking opleggen 
taakstraf zo werkt, maar daar moet toch 
een mouw aan te passen zijn.’
 ‘Als ik de cel in moet,’ zegt de ver-
dachte. ‘Dan kan ik weer van voren af 
aan beginnen en ik weet niet of me dat 
lukt.’ 
 ‘Ik ga mijn nek voor u uitsteken,’ 
zegt de rechter. ‘Ik weeg mee dat u dat 
stadionverbod hebt gekregen en die 
boete. Het gaat te ver om u ook nog 
eens naar de gevangenis te sturen. Ik 
veroordeel u tot twee maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf en een 
werkstraf van zestig uur. De wet is daar 
niet op ingericht, maar ik denk dat ik 
maar wat ruimte moet vinden. Ik zou 
u natuurlijk één dag onvoorwaardelijk 
kunnen opleggen, maar dat vind ik heel 
oneigenlijk. Laat u zich niet nog eens zo 
meeslepen met een groep, want dan zit 
u weer hier.’
 Hij wendt zich tot de officier van jus-
titie. ‘Afstand?’
 Die kijkt zichtbaar niet geamuseerd. 
Zuinigjes klinkt het: ‘Daar moet ik echt 
even over nadenken.’

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

TUCHTRECHTDAG
Op maandag 27 oktober 2014 heeft de door Sdu 
Juridische Opleidingen verzorgde Advocatenblad 
Tuchtrechtdag plaats. Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft een vierde 
nota voor de Wet positie en toezicht advocatuur 
ingediend. Wat heeft dat voor gevolgen voor u? Hoe 
ziet de toekomst van het tuchtrecht eruit; kan het 
huidige systeem gehandhaafd blijven of blijkt er uit 
het veld een andere behoefte aan afdoening van 
klachten te zijn? Deze en meer vragen komen op 
de Tuchtrechtdag aan bod. De Tuchtrechtdag is een 
dag waarop de dagelijkse praktijk van de advocaat 
wordt besproken, met lezingen van sprekers uit 
diverse hoeken zoals het dekenaat, advocatuur 
en de voorzitter van het hof van Discipline. 
Meer informatie en aanmelden kan op www.
sdujuridischeopleidingen.nl.

KRONIEK STRAFRECHT
Advocatenblad en Sdu Uitgevers organiseren op 
maandag 1 december 2014 in Hotel Breukelen de 
Kroniekendag actualiteiten formeel en materieel 
strafrecht. De inhoud wordt verzorgd door 
Cleerdin & Hamer Advocaten uit Amsterdam. Dit 
kantoor verzorgt ook de strafrechtkroniek van het 
Advocatenblad. U krijgt op deze dag een overzicht 
van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen 
voor uw procespraktijk. De dag is grofweg in drie 
onderwerpen in te delen: I) actuele ontwikkelingen 
op het gebied van het formele strafrecht, II) 
actuele ontwikkelingen op het gebied van het 
materiële strafrecht en III) praktisch overzicht van 
nieuwe wetgeving en aanhangige wetsvoorstellen. 
Meer informatie en aanmelden kan op www.
sdujuridischeopleidingen.nl. 

NAAR SCHOTLAND?
Het European Lawyers’ Programme gaat op 7 april 
2015 (t/m 26 juni 2015) weer in Edinburgh van start. 
Als Nederlandse advocaat kunt u, samen met 
twaalf advocaten uit andere Europese landen, aan 
de Universiteit van Edinburgh een negendaagse 
introductiecursus volgen, met aansluitend tien 
weken praktijkstage. U loopt tijdens de stage mee 
met één van de Court of Session Judges en met een 
Schotse advocate. Solliciteer vóór 1 oktober 2014 
naar één van de felbegeerde plaatsen. Na afloop 
bent u lid van alumnivereniging European Lawyers’ 
Association met jaarlijks een buitenlands congres. 
Inlichtingen: cornélie.arnouts@boekel.com of 
rammeloo@vandoorne.com.
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