ijk

ernieling, mishandeling,
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Advocaat Patrick van der Meij. ,,Verdachten kunnen de consequenties niet altijd overzien. Zo had ik een drugsverslaafde
cliënt die was opgepakt bij de Hema voor het stelen van vijftien artikelen. Ze zat op het bureau zonder methadon en met
een gebroken hand. Ze verging van de pijn. Zo iemand is geneigd alles te accepteren. Er werd haar gevraagd of ze
gestolen had. Ze zei ja, maar het was niet duidelijk omschreven wat ze had gestolen en er werd geen rekening gehouden
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met haar persoonlijke omstandigheden.’’

Advocaat: ’ZSM betekent
niet Zo Zorgvuldig Mogelijk’
Haarlem ✱ Niet iedereen is lyrisch
over ZSM. Kritiek komt er uit de
hoek van de advocatuur. ,,ZSM betekent niet Zo Zorgvuldig Mogelijk’’,
zegt advocaat Patrick van der Meij.
Het steekt Van der Meij – van Cleerdin & Hamer Advocaten, met vestigingen in Alkmaar, Almere, Haarlem en Amsterdam –
dat de rol van advocaten minimaal
is. Een verdachte mag weliswaar
voor het politieverhoor contact hebben met een advocaat, maar die kan
zijn cliënt slechts de procedure uitleggen. ,,Je probeert iemand voor te
lichten, maar je weet niet alles’’, zegt
Van der Meij. ,,Ik heb geen informatie van justitie en ik adviseer hem
voordat ik weet wat ze met hem willen.’’
Verdachten willen vaak zo snel mogelijk het politiebureau verlaten.
Krijgen ze een aanbod dan zijn ze al
snel geneigd om akkoord te gaan zodat ze snel weer buiten staan. Niet
iedere verdachte heeft door dat hij
een strafblad krijgt door akkoord te
gaan met een strafbeschikking. En
zo kan iemand een paar maanden later lelijk op zijn neus kijken als hij
geen Verklaring Omtrent Gedrag
krijgt, benodigd voor bijvoorbeeld
een beveiligingsbaan op Schiphol.
,,Soms ook worden er sturende vragen gesteld tijdens het politieverhoor’’, zegt Van der Meij. ,,Verdachten kunnen de consequenties niet

altijd overzien. Zo had ik een drugsverslaafde cliënt die was opgepakt
bij de Hema voor het stelen van vijftien artikelen. Ze zat op het bureau
zonder methadon en met een gebroken hand. Ze verging van de pijn. Zo
iemand is geneigd alles te accepteren. Er werd haar gevraagd of ze gestolen had. Ze zei ja, maar het was
niet duidelijk omschreven wat ze
had gestolen en er werd geen rekening gehouden met haar persoonlijke omstandigheden. ZSM betekent
dus in elk geval niet Zo Zorgvuldig
Mogelijk.’’
,,Ik ben niet tegen ZSM, want ik
snap dat je zo meer zaken kunt behandelen. Maar als advocaat zoek ik
de nuance op, stel vragen, wil weten
hoe het precies zit. Bij een vechtpartij bij voorbeeld kan het best zijn dat
jij als verdachte eerst werd geslagen.
Zijn er getuigen? Wie zijn dat dan?
Zijn er camerabeelden? Die wil ik
dan wel zien. Er is vaak veel op af te
dingen. Ik had laatst een zaak van
een jongen die dronken over het dak

’Nu ontbreekt
vaak het moment
van bezinning’

van een auto was gelopen. De schade
werd geraamd op 1500 euro, terwijl
de auto niet meer dan 800 euro
waard was. Van die dingen.’’
Van der Meij vindt dat advocaten
ook aan tafel zouden moeten zitten
bij ZSM, net als bijvoorbeeld Slachtofferhulp en de Raad voor de Kinderbescherming. Op zijn minst zou
er overleg moeten zijn met advocaten. ,,ZSM zoals het er nu uitziet, is
makkelijk voor politie en het Openbaar Ministerie, maar juist moeilijker voor advocaten. Ik zou zo intekenen om per dag acht ZSM-verdachten te zien. Laat maar bij me
langskomen, want nu ontbreekt
vaak het moment van bezinning.’’
Iemand met een strafbeschikking,
heeft overigens nog veertien dagen
de tijd om daarop terug te komen.
,,Zo was er een 16-jarig meisje dat
langs het spoor liep en daarvoor een
strafbeschikking kreeg van honderd
euro. Ze ging daartegen in verzet en
schreef zelf een brief waarin ze vertelde dat ze in een inrichting zat,
aan zware depressies leed en zelfmoordneigingen had. De officier
van justitie wilde niet seponeren,
maar de rechter zei dat er geen goede afweging was gemaakt en verklaarde het OM niet ontvankelijk.
Het ging maar om honderd euro,
maar voor haar was het een confrontatie met haar verleden die op haar
strafblad prijkte.’’

