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Agent schiet en
wil dan geld zien
FORUM
SMARTENGELD

Vier politiemensen die vorig jaar juli in Appingedam betrok-

ken waren bij de aanhouding van een 40-jarige verwarde

man, eisen een schadevergoeding. De man bedreigde de

agenten met een mes. Hij werd neergeschoten. Volgens het

Openbaar Ministerie waren de agenten zo bang dat zij recht

hebben op smartengeld. Drie agenten claimen 600 euro, de

agent die schoot 750. Wie dit niet meer dan logisch vindt is

wereldvreemd, zei de officier van justitie. De advocaat die de

verdachte bijstaat: "Het is net andersom."

Als werkgever stimuleert de politie haar agenten

Door Rob Zijlstra

Als werkgever stimuleert de politie haar agenten

aangifte te doen wanneer er geweld tegen ze

wordt gebruikt, zegt politiewoordvoerster Sylvia
Sanders. "Hoewel agenten zijn getraind, tolereren wij

geen geweld. En geweld kan ook een bedreiging zijn.

Het indienen van een schadeclaim is onderdeel van de

aangifte. Het hangt een beetje van politieman of

-vrouw af hoe ver die daarin gaat. Het is lastig hier iets

in z’n algemeenheid over te zeggen. Een politieagentin z’n algemeenheid over te zeggen. Een politieagent

krijgt dagelijks beledigingen naar z’n hoofd geslingerd. Wij hebben ja, in-

casseringsvermogen en ja, wij zijn ook opgeleid om geweld te gebruiken.

Maar eenwapen trek je niet zomaar.Wanneer je op eenmensmoet schie-

ten heeft dat een enorme impact. De een accepteert meer dan de ander,

maar er zijn grenzen. En als die grens wordt overschreden maken wij ge-

bruik van demogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Ook om een sig-

naal af te geven."

"Ik vind zo’n claim wel terecht", zegt advocaat en let-
selschadespecialist Liesbeth Poortman. "Heel for-

meel is het zo dat iemand die onrechtmatig handelt,

schadeplichtig is. En een bedreiging waarmee je ie-

mand bangmaakt, angst inboezemt, kan een onrecht-

matige daad zijn. Angst is dan het geestelijk letsel.

"Je moet de opgelopen schade wel kunnen bewijzen,

kunnen aantonen. Er moet sprake zijn van een ziekte-

beeld. Zeggen dat je slecht slaapt, is onvoldoende. Hetbeeld. Zeggen dat je slecht slaapt, is onvoldoende. Het

ziektebeeld, bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis, moet door

eenpsychiaterwordenvastgesteld.Wanneer jeniet aannemelijk kuntma-

kendat je ietsmankeert, kun je eigenlijk geen schade claimen. Ermoet een

medischdossier zijn. Indepraktijk stappen strafrechtershiernogwel eens

overheen. Juridisch gezien kan dat eigenlijk niet."

En niet juridisch bezien? "Dan is het een goede maatschappelijke discus-

sie.Horenonze agentenmannenenvrouwenvan staal te zijn die de risico’s

van het vak zonder meer maar moeten accepteren of ligt er ergens een

grens? Ik zeg: dat laatste."

De betrokken strafrechtadvocaat Cees Eenhoorn:
"Het is idioterie. Volslagen. Ik ben van de school die

zegt, moet je met dit soort politiemensen de oorlog

winnen?Nou, ik dacht het tochniet. Je bent als politie-

agent opgeleid om met een wapen om te gaan, daar

train je ook voor. Het is dan inherent dat je je wapen

een keer moet gebruiken, die kans is altijd aanwezig.

Dan moet je daarna niet gaan roepen, oh wat ben ik

zielig, ik wil een schadevergoeding. Het zit mij hoog.zielig, ik wil een schadevergoeding. Het zit mij hoog.

Mijn cliënt is een verwarde man, nog steeds, en is de rest van zijn leven

invalide. Een van de kogels heeft zijn knie geraakt, hij kan sindsdien met

moeite lopen."

"De agenten hebben de situatie ook zelf opgezocht. Het is gierend uit de

klauw gelopen. Daar heeft mijn cliënt een rol in gespeeld, maar die vier

agenten ook. Het principe is: je doet je werk en gaat daarna niet zielig

lopen doen."


