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Kraken
De rechter is snel klaar.

Lars Kuipers

‘Het is allemaal heel leuk bedoeld, 
dat digitale dossier, maar het 

werkt niet zo vlot,’ verzucht de politie-
rechter. Ze tuurt ingespannen op haar 
scherm. ‘En dat spiegelt allemaal.’
 ‘Pagina 5,’ helpt de officier.
 De rechter kijkt verontschuldigend 
de zaal in. ‘Vroeger had je gewoon zo’n 
geel tabblaadje. Daar sloeg je het dos-
sier open en je was in één seconde klaar.’
 Maar daar heeft ze hem: de ver-
klaring van een buurtbewoner van de 
Bemuurde Weerd in hartje Utrecht, die 
vertelt hoe hij op 24 juli 2014 een groep-
je mensen de voordeur van een pand 
zag openbreken met een eind hout. 
De rechter leest voor: ‘Ik stapte van de 
fiets en zei hen dat ze daarmee moesten 
stoppen, en dat ik de politie zou bellen 
als ze dat niet deden. Ik hoorde iemand 
zeggen dat ik geen recht van spreken 
had omdat ik rijk was.’
 Ze kijkt mevrouw B. aan. 
 ‘Volgens mij,’ zegt mevrouw B., ‘ben 
ik later aan komen lopen. Ik herinner 
me niks van een bruin voorwerp of een 
plank.’
 ‘Dus de deur was al open toen u 
kwam aanlopen?’
 ‘Bijna.’
 De rechter somt op: politiemensen 
zagen een plank in de hal staan, het 
deurkozijn was versplinterd. ‘Dat doet 
toch vermoeden dat er iets meer nodig 
was dan een duwtje om die deur open te 
breken.’
 Dan verlegt ze haar aandacht naar 
een andere plek in Utrecht: de Lage 
Noord. Daar werd mevrouw B. drie 
maanden later opnieuw gepakt nadat 
ze een pand had gekraakt. Ze was dit 
keer samen met een vriendin, mevrouw 

D. Zij is ook verdachte, ze zit naast 
mevrouw B. in de zaal.
 ‘Mijn bedoeling was puur woon-
ruimte zoeken voor mijn vriendin,’ zegt 
mevrouw D. ‘Het zag er helemaal leeg 
uit. Het stond echt al twee jaar leeg. We 
hebben de deur opengetrapt. We zijn 
maar twee minuten binnen geweest.’
 De rechter wendt zich tot mevrouw 
B. ‘En wat denkt u daar nou van?’
 Mevrouw B. lijkt niet onder de 
indruk. ‘Ik begrijp dat het strafbaar is 
om een pand binnen te dringen dat niet 
van mij is. Maar de woningnood is hoog 
en als zo’n pand dan al twee jaar leeg 
staat, denk ik: daar had iemand kunnen 
wonen.’
 ‘Nare feiten,’ vindt de officier. 
‘Mevrouw B. heeft er al eerder mee te 
maken gehad. En ongeacht hoelang 
een pand leeg staat, kraken is strafbaar.’ 
Ze eist 500 euro boete tegen mevrouw 
B. en 250 euro tegen haar vriendin. ‘Ik 
geloof dat u zich heeft laten meeslepen 
in het probleem van mevrouw B.’ 
 ‘Kraken’ – de advocaat spreekt 
plechtig – ‘ik wist niet dat het nog 
bestond. Maar ik wil u toch meegeven 
hoe mevrouw links en mevrouw rechts 
er in zitten. Voor mevrouw B. was het 
een noodsprong, ook omdat ze niet in 
aanmerking komt voor antikraak. En 
mevrouw D. heeft zich laten meeslepen 
door haar vriendin.’ Hij vindt de eis van 
de officier tegen mevrouw B. redelijk, 
tegen mevrouw D. mag het van hem een 
ietsje minder.

 De rechter is er snel klaar mee. ‘Ik 
vind de eis van de officier heel mild,’ 

zegt ze. ‘Je maakt een behoorlijke 
inbreuk op iemands woning. Kraken is 
nog maar relatief kort strafbaar, maar 
ik denk dat we hier over een paar jaar 
wel anders mee omgaan.’ Ze vonnist 
conform de eis.

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

aMSteRDaM KieSt:  
De eeRSte KaMeR 
in de aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen onderzoeken De Balie 
en Het Parool de eerste Kamer. Wat worden 
de belangrijkste onderwerpen dit jaar? en 
wat zal er veranderen na de verkiezingen 
van 18 maart? een gesprek over het belang 
van de eerste Kamer, met onder anderen tof 
thissen (scheidend eerste Kamerlid namens 
groenlinks) en andere eerste Kamerleden en 
politiek journalisten. 
Datum: 1 maart, 16.00 uur. 
Kijk op www.debalie.nl/agenda/  
voor meer informatie.

KleUR eRKennen
De Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ) organiseert een 
congres over culturele diversiteit in de 
strafrechtstoepassing. het congres biedt 
een ruime keuze aan parallelsessies waarin 
deskundige sprekers, zoals behandelaren 
en managers en andere professionals 
binnen het gevangeniswezen, de tbs- en 
jeugdsector en de (jeugd)reclassering alsook 
wetenschappers en beleidsmedewerkers 
met de deelnemers in debat gaan over dit 
thema. 
Datum: 12 maart 2015 vanaf 10.00  
tot 16.30 uur.
Deelname is gratis.
Kijk op www.rsj.nl voor meer informatie. 

PiRateRiJ(BeStRiJDing)
De vrije Universiteit amsterdam organiseert 
in samenwerking met het center for 
international criminal Justice een halfdaags 
seminar over de nederlandse aanpak 
van piraterij(bestrijding). Simon Minks 
(advocaat-generaal bij het ressortsparket 
Den haag), gaetano Best (adviseur van 
de verdediging in piraterijzaken) en 
Jacco Janssen (rechter bij de Rechtbank 
Rotterdam) gaan in op de vragen waar het 
Openbaar Ministerie, de advocatuur en de 
rechterlijke macht tegenaan lopen bij de 
vervolging en berechting van piraten. 
Datum: 23 april 2015 vanaf 13.30 uur. 
Kijk voor meer informatie op  www.cicj.org.
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