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Strafdossier lijkt van
aardbodem verdwenen

door Niki van der Naalddoor Niki van der Naald

Een van wurgpoging ver-
dachte Weertenaar die vrij-
komt omdat zijn strafdos-
sier zoek is. Waar het mis
ging? De zwerftocht van het
dossier op een rij.

J ustitie die ‘weer eens blundert’.
Woordvoerster Cindy Reijn-
ders van het Openbaar Ministe-
rie (OM) wil niets van die aan-

tijging weten. Uit onderzoek van
tv-programma Zembla bleek twee
jaar geleden dat het OM in tien jaar
tijd vijftien keer hele of halve straf-
dossiers kwijtraakte, waardoor een
verdachte in eerste instantie vrij-
kwam.

Maar hard bewijs dat het OM in
het geval van de afgelopen vrijdag
vrijgesproken A.N. uit Weert - ver-
dacht van een poging tot wurging
van zijn vriendin in Baexem op 22
januari 2012 - het strafdossier heeft

verloren, is er niet. Sterker nog, jus-
titie weet vrijwel zeker dat de stuk-
ken nooit zijn teruggekomen nadat
op 26 april van dit jaar de pro-
formabehandeling van de zaak
werd aangehouden. Van het straf-
dossier bestond blijkbaar nog maar
één exemplaar: het origineel. Offi-
ciële, gewaarmerkte kopieën waren
nog niet gemaakt. „Uit geen enkele
registratie van poststukken blijkt
dat wij het hier terug hebben gekre-
gen”, aldus het OM.

Meest logische vindplaats zou de
rechtbank van Roermond moeten
zijn, maar woordvoerster Marlinda
Ozinga verzekert dat het strafdos-
sier daar niet kan rondzwerven.

„Het staat hier als ‘verzonden’ gere-
gistreerd.” Vanwege de privacyge-
voelige inhoud worden strafdos-
siers altijd via bodes van de recht-
bank of het OM naar een ontvan-
ger gestuurd. Of de stukken bij die
schakel, de bode, zijn verdwenen,
zegt de rechtbank niet te kunnen
beoordelen. Het OM zoekt intern
nog uit waar het dossier kan zijn.

Op 12 juni, toen de dossiers voor
de behandeling van alle rechtsza-
ken van afgelopen week al binnen-
kwamen, merkte de Roermondse
rechtbank in ieder geval wel op dat
het dossier rond de verdachte
Weertenaar ontbrak. Ozinga:„Wij
hebben gelijk actie ondernomen
en het OM gemeld dat de stukken
ontbraken.” Toen vrijdag bleek dat
het OM nog steeds geen originele
stukken of gewaarmerkte kopieën
kon overleggen- alleen een ‘scha-
duwdossier’ - kon de rechtbank
naar eigen zeggen niets anders
doen dan de verdachte vrijspreken.
Dit zeer tegen de zin van het OM,
dat hoger beroep heeft aangeteken.


