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‘Opheffing hechtenis is bijzonder’‘Opheffing
De vrijlating deze week van
de tot twaalf jaar cel veroor-
deelde 36-jarige Cafer G. uit
Groningen in aanloop tot
het hoger beroep is uitzon-
derlijk.

ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN De rechtbank in Gronin-
gen veroordeelde Cafer G. in 2013 tot
twaalf jaar celstraf wegens doodslag
op Michael de Vrieze uit Burum, in
april 2010. Deze week mocht G. op
last van het gerechtshof de gevange-
nis verlaten. Hoe kan dat? En waar-
om mag of wil het gerechthof dit be-
sluit niet toelichten? Raadsheer
(rechter) Geo Dam van het gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden: ,,De advo-

caat van de verdachte heeft een ver-
zoekschrift ingediend om de hechte-
nis op te heffen. Dat verzoek is be-
handeld in de beslotenheid van de
raadkamer. De beraadslagingen zijn
niet openbaar, evenals de overwe-
gingen de hechtenis op te heffen. Er
is dus geen openbare zitting ge-
weest.’’

Dus iemand wordt in het openbaar
veroordeeld tot twaalf jaar celstraf
en wordt dan twee jaar later in stil-
te vrijgelaten en dan mag niemand
weten waarom.
Dam: ,,Ik begrijp dat het verbazing
wekt. Maar het is in de wet zo gere-
geld. Wat wel duidelijk moet zijn, is
dat deze zaak nu niet is afgelopen,
nadrukkelijk niet. Er komt een straf-
proces in hoger beroep, in alle open-

ng hechtenis
baarheid. Dan zal dit punt waar-
schijnlijk wel aan de orde komen. Ei-
genlijk heeft het hof, de raadkamer
van het hof, alleen besloten dat G. de
zitting in vrijheid mag afwachten.’’

Er is nieuwe informatie die Cafer G.
vrijpleit, zegt zijn advocaat.
Dam: ,,Er is een rapport van een na-
der onderzoek door het NFI. De uit-
komsten daarvan zetten de pijlers
waarop de rechtbank de bewijscon-
structie heeft gebaseerd in een an-
der licht. Dat maakt – ondanks de
veroordeling door de rechtbank –
dat er onvoldoende ernstige bezwa-
ren zijn om G. langer vast te hou-
den.’’

Gaat het vaak op deze manier?
Dam: ,,Nee, dit is vrij uitzonderlijk.

nis is bijzond
Op grond van een veroordelend von-
nis van de rechtbank kan iemand in
hechtenis worden gehouden tot aan
de rechtszaak in hoger beroep.
Meestal houden we ons daar ook
aan. Dit is een uitzondering en daar-
mee wel heel bijzonder.’’

Is het paspoort van G. ingevorderd,
bijvoorbeeld om te voorkomen dat
hij de benen neemt en zich nooit
weer in Nederland laat zien?
Dam: ,,Nee, dat kan niet. De hechte-
nis is opgeheven. Daar kunnen wij
geen voorwaarden aan verbinden.
Hij kan gaan en staan waar hij wil.’’

In augustus staat de zaak bij het hof
op de rol voor een pro forma-zitting
(geen inhoudelijke behandeling).

jzonder’


