
Ik volg strafzaken. 

Dat doe ik in de rechtbank van Groningen. In de rechtbank van Groningen worden de meer ernstige 
strafzaken behandeld in zittingszaal 14. Dat is de grootste rechtszaal die de rechtbank in Groningen heeft. Ik 
heb daar een vaste werkplek. Halverwege, in het midden.

Soms zit er ook een schoolklas, of luisteren er een paar studenten, soms een verdwaalde geest, vaker verdrietige 
slachtoffers of de moeder van een verdachte, net zo droef. Maar meestal is de publieke tribune van de rechtszaal leeg.

Ik zit er twee (soms drie) dagen in de week en dat doe ik al twaalf jaren achtereen. Het is mijn werk. Helemaal niet erg. 

Ik schrijf berichten en verhalen over wat ik er hoor en over wat ik zie.
Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind te berichten en te verhalen over de dagelijkse praktijk van de rechtspraak.

De rechter berecht, ik bericht.

Ondertussen, tussen de bedrijven door, verzamel ik informatie. Dat doe ik al vanaf het begin en altijd op dezelfde wijze. Dat 
heeft een schat aan informatie opgeleverd, maar waar - eerlijk gezegd - niemand veel mee kan. Omdat het met niets 
vergelijkbaar is. Niemand doet wat ik doe. Het navolgende moet dan ook met die ogen worden bekeken. 

Het is niet meer, maar zeker ook niet minder. 



‘Een statisticus waadde vol vertrouwen
 door een rivier die 
gemiddeld één meter diep was. 

Hij verdronk.
– WIKIPEDIA / GODFRIED BOMANS



aantal zaken
De meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen - een van de drie locaties van de rechtbank Noord-
Nederland - deed  in 2016 uitspraak in 336 strafzaken. Dat gaat dan om 336 mensen. In cijfers is het aantal een 
stijging ten opzicht van de vier daaraan vooraf gaande jaren. Het Openbaar Ministerie, hofleverancier van 
strafzaken - heeft aangekondigd voor 2017 opnieuw meer zaken te zullen aanleveren. Meer mensen. Rechters 
krijgen het druk. 

 



onvoorwaardelijk
De rechters van de meervoudige strafkamer legden dit jaar (2016) 195 jaar, 2 maanden en 22 dagen 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op (grafiek links). Wanneer het aantal maanden opgelegde celstraf wordt 
gedeeld door het aantal strafzaken ontstaat een opmerkelijk beeld: de gemiddelde duur van de straf neemt 
jaarlijks af (grafiek rechts). Of dat de conclusie rechtvaardigt dat rechters minder streng zijn gaan straffen, is 
wellicht te kort door de bocht. 



voorwaardelijk
Naast een onvoorwaardelijke straf wordt vaak een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. In 2016 ging het 
om 75 jaren, 8 maanden en 23 dagen. De voorwaardelijke straf komt op de lat te staan en geldt als 
waarschuwing. Wie binnen de proeftijd - meestal 2 of 3 jaar - opnieuw een strafbaar feit begaat, moet alsnog het 
voorwaardelijk deel uitzitten. Dat geldt ook als de (bijzondere) voorwaarden die aan het voorwaardelijk deel 
verbonden kunnen worden, worden overtreden. Bijzondere voorwaarden zijn bijvoorbeeld contact- en 
gebiedsverboden, alcohol en/of drugsverbod of een opname in een verslavingskliniek. De reclassering is belast 
met het toezicht. 



taakstraf
Er wordt wel eens wat schamper over gedaan, maar een taakstraf (of werkstraf) wordt beschouwd als een 
hoofdstraf. Het is niet iedereen gegeven om met plezier te werken. En wie de opgelegde taakstraf niet binnen de 
vastgestelde periode (meestal een jaar) volbrengt, moet alsnog zitten: een dag cel voor elke twee niet gewerkte 
uren. De maximale taakstraf die opgelegd kan worden bestaat uit 240 uur. 

Voor een aantal delicten (geweld, zeden) mogen rechters als gevolg van nieuwe gestrengheid niet alleen een 
taakstraf opleggen. Rechters omzeilen dit verbod met grote regelmaat door 1 dag gevangenisstraf op te leggen in 
combinatie met een taakstraf. Dat mag wel. Die ene dag heeft de verdachte doorgaans al vastgezeten op een 
politiebureau. Gelieve dit niet verder te vertellen.



vrijspraak
Tien procent (ongeveer) van alle strafzaken eindigt in een vrijspraak. Dat is in zittingszaal 14 niet anders dan in 
andere rechtszalen in Nederland. Het klopt niet helemaal. Niet zelden worden aan verdachten meerdere strafbare 
feiten ten laste gelegd. En evenzo vaak gebeurt het dan dat een verdachte wordt vrijgesproken van de vernieling 
maar wordt veroordeeld voor de inbraak. De tien procent heeft betrekking op de algehele vrijspraak. Dus van alle 
ten laste gelegde feiten. 



ontslag en schuldig
Een verdachte kan worden ‘ontslagen van alle rechtsvervolging’ (ovar). De rechters achten dan bewezen dat de 
verdachte het strafbare feit heeft gepleegd, maar dat hij geen strafbare dader is. Dit speelt bijvoorbeeld bij 
noodweer (zelfverdediging). Wanneer de rechters vinden dat een beroep op noodweer kan slagen wordt een 
verdachte niet vrijgesproken, maar ontslagen. In beide gevallen mag hij naar huis. 

Een verdachte kan ook schuldig worden bevonden ‘zonder strafoplegging’. In dit geval vinden rechters dat een 
straf niets toevoegt. Een voorbeeld: de ‘Bierumer wietkwekers’. De beste rechters van Groningen vonden dat de 
twee verdachte wietkwekers hun wiet zo voorbeeldige kweekten, dat een straf niet gepast is. In 
hoger beroep dachten drie raadsheren (rechters in hoger beroep) daar anders over.

ontslag van rechtsvervolging schuldig zonder strafoplegging
 



ter beschikking stelling - tbs
Het afvoerputje van de strafrechtspraak. Vinden sommigen. Wie een strafbaar feit pleegt onder invloed van een 
ziekelijke stoornis, kan naast een vrijheidsstraf de maatregel tbs krijgen opgelegd. Veel verdachten vrezen de 
maatregel omdat er anders dan bij een gevangenisstraf geen einddatum aan is verbonden. Om de twee jaar 
beoordeelt de rechtbank of de tbs-maatregel moet worden verlengd of dat die al dan niet onder voorwaarden kan 
worden opgeheven. De gemiddelde behandelduur is bijna 10 jaar. Er zijn tbs’ers die altijd opgesloten zullen 
blijven; de long stayers.

Tbs is ook onder rechters niet heel populair. Het jaar 2016 liet evenwel een flinke stijging zien, maar dat kan ook 
een omgekeerd dipje wezen. Afwachten wat 2017 doet.

  



tbs light
Er bestaat ook tbs met voorwaarden. Die wordt opgelegd wanneer de tbs met dwangverpleging (nog) een stap te 
ver is.  Wie de maatregel krijgt opgelegd wordt wel behandeld aan een stoornis, maar dat gebeurt doorgaans 
buiten een kliniek. Ambulant. Doet de ‘patiënt’ daar niet wat moet, dan kan tbs met voorwaarden worden omgezet 
in tbs met dwang. 



draaideuren
Op een dag had de samenleving het gehad met de draaideurcrimineel en werd de isd-maatregel bedacht. Dat was in 
2004. Het staat voor inrichting stelselmatige daders. Het is geen straf, maar een maatregel. Niet voor niks: een straf 
moet proportioneel zijn. Voor een moord krijg je geen werkstraf, voor het stelen van een appel geen levenslang. Maar 
wie een afgeroste fiets steelt en al vaker voor zulks is veroordeeld kan de isd-maatregel krijgen opgelegd: betekent 2 
jaar de bak in. Wie meewerkt krijgt van alle kanten hulp aangeboden, wie niet gemotiveerd doet, zit 2 jaar op water en 
brood. De maatregel is soms succesvol en vaak ook niet.



euro’s
Misdaad mag niet lonen. Dat is het idee. Daarom probeert justitie steeds vaker de verdachte kaal te plukken. Wie 
hennep teelt en met een paar planten een paar duizend euro binnenhaalt, net genoeg om schulden te kunnen aflossen, 
moet na een veroordeling de berekende winst inleveren. Geeft nog meer schulden, nog meer ellende. Maar geld 
afpakken is in de ogen van de afpakkers effectiever dan iemand voor een bepaalde tijd opsluiten in een hok. 
Onderstaande grafiek maakt duidelijk waar het Openbaar Ministerie mee bezig is.

De bedragen zijn de bedragen die door de rechters zijn toegewezen. Het incasseren is een ander verhaal. Het geld dat 
daadwerkelijk wordt geplukt, vloeit in de staatskas. Vanuit de staatskas wordt (onder meer) de bouw van viaducten 
gefinancierd.



Groningen en omstreken
Ooit - enquete-commissie Van Traa - werd gezegd dat alle misdaad die in Amsterdam bestond ook Groningen 
aanwezig was. Dat is vast niet meer zo. De stad Groningen is nog wel hofleverancier van de strafzaken in 
zittingszaal 14. Dat is niet zo gek: in de stad wonen niet alleen de meest mensen bijeen, maar ook de meeste 
twintigers die zich nu eenmaal vaker schuldig maken aan misdaden dan andere leeftijdsgroepen (zie iets verder).
Oost-Groningen doet al jaren goed mee. Noord-Groningen (van Delfzijl tot aan Lauwersoog) en het 
Westerkwartier nauwelijks. Waarom? Dat zou eens onderzocht moeten worden.

Nieuwe ontwikkeling - met de komst van de rechtbank Noord-Nederland - worden Friese of Drentse strafzaken 
niet per definitie meer door respectievelijk de rechtbanken in Leeuwarden of Assen afgehandeld. ‘Groningen’ deed 
dit jaar meer zaken uit Friesland en Drenthe dan uit Noord-Groningen en het Westerkwartier bij elkaar. Dat vinden 
ze in Leeuwarden en Assen niet leuk.



genres
Een lastige. Is een diefstal met geweld een geweldsmisdrijf of een diefstal? En waaronder schaar je de 
verkrachting? Ook geweld? Of zeden, waartoe ook een aanranding (onzedelijke betasting) moet worden 
gerekend? Het meest zuivere is om de 336 veroordeelde misdaden onder te verdelen in 336 categorieën. Maar 
dan heeft deze poging tot het scheppen van enige orde geen zin. Onderstaande is dus een indicatie. Er kunnen 
ook geen rechten aan worden ontleend. Wie het hier niet mee eens is, verwijs ik door naar Dostojevski: alle 
vormen van misdaad kun je diefstal noemen (vrije vertaling). 

Een droeve constatering: we misbruiken in Groningen meer kinderen dan we drugs verhandelen.



mannen
Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dat zou overal en waar dan ook zo moeten zijn. Het is niet zo. Vrouwen zijn 
misschien gemener (valser), maar als het om de misdaad gaat, zijn mannen eindbaas. In de rechtszaal 
domineren echter de vrouwen. De kans dat de rechters drie vrouwen zijn, de officier van justitie en de griffier ook, 
inclusief de advocaat van de verdachte en de parketwachters, dat ook zij allen vrouw zijn, is groter dan dat heel 
het gezelschap uit mannen bestaat. 

Feit is ook dat vrouwelijke verdachten in de rechtszaal (bijna) altijd moeten huilen. Waarom ze dat doen weet ik 
ook niet. Maar goed, met zeven procentjes stelt ook dat weinig voor. 



leeftijden
Wijsheid komt met de jaren. Op basis van onderstaande grafiek lijkt dat zo klaar als een klontje, ervan uitgaande 
dat het plegen van misdaden niet wijs is. Feit is wel dat de 60-plussers zich vooral schuldig maken aan het 
seksueel misbruiken van kinderen, niet zelden zijn het hun eigen (klein-)kinderen. Mannen die hun eigen kinderen 
verkrachten, zoiets went nooit.



geert wilders
Een op de vijf verdachten is een buitenlander. In 2016 zaten er welgeteld 266 mannen en vrouwen in de 
verdachtenbank van Groningen die in Nederland zijn geboren en getogen. Dat betekent dat er 70 buitenlanders 
terechtstonden. Die groep kan worden opgedeeld in 30 verschillende nationaliteiten. Het is dus niet waar dat 
Jamaicanen (1) of Australiërs (0) crimineler zijn dan Groningers cq Nederlanders. Op basis van de cijfers kun je 
die conclusie niet trekken, wat er ook in de onderbuik borrelt.



Dit was het.

rob zijlstra
31 december 2016

rob.zijlstra@dvhn.nl

____________________________________________
https://robzijlstra.com/de-straffen/
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