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Rechtbank moet niet
zo zielig doen

OPINIE SLACHTOFFER

De rechtbank in Zwolle doet vandaag uitspraak in de straf-
zaak waarin de rechtbank Noord-Nederland betrokken is
als slachtoffer en schade claimt.

Rob Zijlstra

H et gebeurt geregeld dat de
politie zich in strafzaken
mengt als slachtoffer en dat

agenten schadevergoedingen eisen
van de verdachte. De politie is ge-
traind met geweld om te gaan, maar
dit betekent nog niet dat agenten al-
les hoeven te pikken. De gevraagde
schade – doorgaans een paar hon-
derd euro – wordt vaak om die reden
door rechters ook toegekend.

Maar nog nooit eerder – voor zo-
ver bekend – mengde een rechtbank
zichzelf als slachtoffer in een straf-
zaak. Twee weken geleden gebeurde
dat wel. De rechtbank Noord-Neder-
land nam een advocaat in de arm en
stapte als slachtoffer van een mis-
drijf de rechtbank te Zwolle binnen
met onder de arm een schadeclaim
van aanvankelijk 87.927 euro.

Op 15 april vorig jaar moest de
rechtbank in Groningen worden
ontruimd vanwege een bommel-
ding. De melder werd snel gepakt; hij
belde met zijn eigen telefoon. De
man (38) was verward en zag het
even niet meer zitten. Persoonlijke
problemen lagen daaraan ten grond-
slag.

Alle aanwezigen in het gerechts-
gebouw moesten naar buiten. Op de
Ossenmarkt, waar iedereen zich ver-
zamelde, ontstond een vrolijke en jo-
lige sfeer. Een aantal medewerkers
bezocht omliggende horeca waar in
ieder geval voor 1500 euro werd ge-
geten (ook appelgebak) en gedron-
ken. Dit bedrag werd aanvankelijk
ook als schade opgevoerd.

De echte schade ontstond doordat
een aantal zittingen geen doorgang
kon vinden. En bij de rechtbank kun-
nen ze rekenen. Een dag zonder zit-
tingen kost zo’n 87.000 euro. Dat be-
drag is de uitkomst van de jaarbegro-
ting (50 miljoen) gedeeld door het
aantal werkdagen (212) en daar dan
37 procent van (het aandeel van ‘Gro-
ningen’ in de rechtbank Noord-Ne-
derland). Tijdens de rechtszaak in
Zwolle werd het bedrag – zonder hel-
dere uitleg – teruggebracht tot

Een rechtbank
moet tegen een
stootje kunnen

60.202 euro. Te betalen door een ver-
warde man die het even niet meer
zag zitten.

De officier van justitie eiste een
werkstraf van 200 uur. De behande-
ling van de schadeclaim werd voor
de rechtbank Noord-Nederland een
gênante vertoning. De officier van
justitie verzocht de Zwolse strafrech-
ters de claim af te wijzen omdat die
veel te vaag is. Ook was niet duidelijk
of de advocaat wel was gemachtigd
de claim in te dienen. De Zwolse
rechters vroegen waarom de recht-
bank Groningen de verloren tijd niet
op een vrije zaterdag had ingehaald.
Dan was de schade wellicht beperkt
gebleven.

Bommeldingen zijn bij rechtban-
ken zeldzame incidenten. In Gronin-
gen kwam het de afgelopen tien jaar
alleen op 15 april 2014 voor. Waar
rechtbanken wel met grote regel-
maat mee te maken krijgen, soms

dagelijks, is met mensen die in de
war zijn en het even niet meer zien
zitten. Met kwetsbare mensen die
dan na tussenkomst van rechters
hulp krijgen aangeboden.

Een rechtbank neemt een bijzon-
dere positie in in de samenleving. De
beslissingen die er worden geno-
men, hebben vaak een enorme im-
pact. Beslissingen die ook kunnen
leiden tot grote teleurstellingen en
boosheid. Een bommelding is dan
niet de oplossing, maar als zoiets
minder dan eens per tien jaar voor-
komt, is het ook geen probleem.

Van een rechtbankorganisatie
mag, juist vanwege die bijzondere
positie, worden verwacht dat het te-
gen een stootje kan. Van zo’n organi-
satie mag worden verwacht dat ze
niet een mensenleven wil ruïneren
om de eigen begroting sluitend te
krijgen. Een rechtbank is nooit
slachtoffer.

Ik hoop dat het vonnis van de
rechtbank Zwolle vanmiddag aan
duidelijkheid niets te wensen over-
laat en dat de rechtbank Noord-Ne-
derland met gebogen hoofd en het
schaamrood op de kaken zal uitspre-
ken: ‘We zullen het nooit weer doen.’

Rob Zijlstra is rechtbankverslagge-
ver van deze krant.

¬ De omgeving werd afgezet na de bommelding. Foto ANP


