
Dubbel straf
een horecabaas moet nuchter blijven.

Lars Kuipers

‘Ik weet dat u niet naar emoties 
kijkt,’ zegt meneer U. tegen de 

bestuursrechter in Amsterdam. ‘Maar ik 
wil toch wat zeggen. Ik heb twee kinde-
ren en mijn zaak is mijn derde kind.’
 Al meer dan twintig jaar heeft 
meneer U. een restaurant in de hoofd-
stad, maar nu ligt hij overhoop met 
de gemeente. Die heeft zijn drank- en 
horecawetvergunning ingetrokken en 
weigert de exploitatievergunning te 
verlengen. De laatste twee jaar heeft 
meneer U. tweemaal een strafbeschik-
king gehad omdat hij met te veel drank 
op achter het stuur zat. Voor leiding-
gevenden in de horeca is dat een dood-
zonde. Zij moeten het goede voorbeeld 
kunnen geven aan hun klanten staat in 
art. 4 lid 1 van het Besluit eisen zedelijk 
gedrag Drank- en Horecawet, onder d.
 Meneer U. heeft de voorzieningen-
rechter gevraagd om te bepalen dat 
zijn restaurant open mag blijven tot de 
bezwaarprocedure is afgerond. Anders, 
zegt hij, gaat hij failliet. ‘Het enige wat 
ik kan doen, is beloven dat het nooit 
meer zal gebeuren,’ zegt meneer U. ‘Ik 
besef nu wat er op het spel staat. Deze 
zaak is 21 jaar van mijn leven, en ik wil 
er alles aan doen om mijn droom vast te 
houden.’ Die droom heeft nog een 
extra dimensie. Meneer U. zou dolgraag 
een tweede zaak beginnen. De rechter 
heeft nog wel wat vragen. ‘Wat me niet 
helemaal duidelijk is,’ vraagt ze aan de 
vertegenwoordiger van de gemeente 
Amsterdam, ‘wat is eigenlijk uw beleid 
op het gebied van levensgedrag?’
 ‘Er is eigenlijk geen beleid,’ geeft de 
jurist van de gemeente toe. ‘We bekij-
ken het per geval. In dit geval liggen 
er twee forse strafbeschikkingen die 

leiden tot intrekken van de drankver-
gunning. En als je wat verder terugkijkt 
in het verleden, zijn het er zes. Voor 
de burgemeester is het belangrijk dat 
er sprake is van stelselmatig onverant-
woord gedrag. 
 De advocaat van meneer U. heeft 
meerdere pijlen op zijn boog. Een straf-
beschikking, zegt hij, is niet hetzelfde 
als een veroordeling waar de Drank- en 
Horecawet over spreekt. In het restau-
rant is nog nooit wat gebeurd. En zijn 
cliënt is geen leidinggevende.
 ‘Mijn cliënt houdt zich niet bezig 
met de omgang met klanten,’ zegt de 
advocaat. ‘In deze wetgeving gaat het 
om een voorbeeldfunctie, maar als 
je kijkt naar de werkzaamheden van 
mijn cliënt, staan de klanten op grote 
afstand.’
 ‘Ligt daar dan misschien de oplos-
sing?’ oppert de rechter. ‘Dat meneer 
weliswaar eigenaar kan zijn, maar niet 
de exploitant hoeft te zijn?’ ‘Dat zou 
kunnen,’ zegt de vertegenwoordiger 
van de gemeente. ‘Maar het is nu een 
eenmanszaak, en dus moet meneer wel 
als leidinggevende optreden.’
 ‘We hebben eraan gedacht,’ zegt 
de advocaat van meneer U. ‘Maar dat 
veranderen is een complexe fiscale 
constructie, en mijn cliënt wil geen 
schijnconstructies.’ Er zou ruimte moe-
ten zijn voor een sanctie die meer in 
proportie is, vindt de advocaat.
 In haar uitspraak, twee weken later, 
laat de voorzieningenrechter van het 
verweer van de advocaat niets over. 
Een strafbeschikking en een veroorde-
ling zijn voor haar hetzelfde, in zijn 
eenmanszaak is meneer U. de enige 
leidinggevende en zijn rijgedrag kan 
gevaren opleveren in de omgeving van 
zijn restaurant. Ze wijst de voorlopige 
voorziening af.

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

JIHAd, ISlAM en RecHt
Het 33ste jaarlijkse symposium van de 
Vereniging tot bestudering van het Recht van 
de Islam en het Middenoosten heeft op 2 
juli 2015 plaats. thema van de bijeenkomst 
is ‘jihad, islam en recht’. dr. Marloes van 
noorloos behandelt de strafrechtelijke 
aanpak van jihadisme in nederland. dr. 
Jogchum Vrielink gaat in op de bestrijding 
van terrorisme en extremisme in België na de 
aanslag op charlie Hebdo. 
datum: 2 juli 2015. 
Plaats: Sterrenwacht, zaal c1.04 universiteit 
leiden, Sterrenwachtlaan 59, leiden. 
ga voor meer informatie en aanmelding naar 
http://www.verenigingrimo.nl/.

tHe ‘utRecHt ScHool’: 
PASt, PReSent  
And futuRe 
In het studiejaar 2014/2015 viert 
het Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen zijn tachtigjarig 
bestaan. op 1 oktober 2015 heeft een 
internationaal congres plaats met als thema: 
the ‘utrecht School’: Past, Present and 
future. tijdens dit congres wordt een bundel, 
tot stand gebracht door een groot aantal 
huidige medewerkers van het Willem Pompe 
Instituut, gepresenteerd. 
ga naar voor meer informatie naar http://bit.
ly/1Iikcq6.

KloKKenluIdeR  
of QueRulAnt?
Wat kan Multatuli ons leren? Wat is de 
wenselijkheid van klokkenluiders in onze 
samenleving? tijdens een interview en een 
forumdiscussie staan deze vragen centraal.
Met bijdragen van onder anderen Philip 
Vermoortel (Hoogleraar letterkunde Ku 
Brussel), theodor Holman (publicist) 
en Ronald van Raak (Kamerlid SP en 
initiatiefnemer Wet Huis voor klokkenluiders).
datum: 7 november 2015.
Plaats: de Balie, Kleinegartmanplantsoen 
10, Amsterdam. 
ga voor meer informatie en aanmelding naar 
http://www.debalie.nl/home/. 
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