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Zetrechter integen
vervolgingsfabriekOM

H
etopenbaarministe-
riebeslootdedag-
vaardingdiehet te-
gende ‘fuckdeko-
ning’-activisthad
uitgebracht in te
trekken. Erwas
maatschappelijke

ophef ontstaanenduswaseropeens
naderonderzoeknodignaardevraag
of vervolgingwegensmajesteits-
schennisnogwelopportuunwas.Dat
klinktmooi, eenopenbaarministerie
datnaarde stemdesvolks luistert,
maarhet is eensymptoomvaneen
fundamentele tekortkoming inhet
vervolgingsbeleid.
‘Het isooknooitgoed!’ -wijhoren

hetHermanBolhaar,hoogstebaas
vanhetopenbaarministerie, inge-
dachtenal zeggen.Maarhetopen-
baarministerieneemtvaakwel erg
lichtvaardigvervolgingsbeslissingen,
zonderal te veelna tedenkenoverde
potentiëlegevolgen.Wantals er even
watdieperwasnagedacht,hadeenre-
delijkhandelendeofficier van justitie
niet totdezevervolgingbesloten.
Hetprobleemisechterdathet

werkklimaatbijhetopenbaarminis-
teriedergelijk redelijkdenkenniet
stimuleert endatdeofficier van justi-
tie zelf steedsverderuithetbeslis-
singsprocesverdwijnt.Gemanda-
teerdeparketsecretarissenenassis-
tent-officierenzijndenieuwe frontli-
nie. Vaakbepaaltnietdeofficier van
justitie,maareenondersteunendme-
dewerkerof eenzaakwordtvervolgd.
Indat verband isookdesteedsver-

dergaandebevoegdheidvoorhet
openbaarministerieomstrafzaken
zelf af tedoenzorgbarend.Dit ‘ZSM’-
systeemstaatondertusseneerder

voor ‘zo slechtmogelijk’ danvoor ‘zo
spoedig, samen, simpel enselectief
mogelijk’ zoalsooitwasbedoeld.
Onderditprachtsysteemgeraakt

de festivalbezoekermeteenpilletje te
veelopzaksubiet aaneenstrafblad
enkrijgtdevaderdie zijnautoop
straatmetzeepsopwast eenstrafbe-
schikkingvoorhetopof indebodem
brengenvanafvalstoffen.Datalles
zondergenoegzamerechtsbescher-
ming, effectievewederhoorof een
rechterlijke toets.
Het verdientopmerkingdatdepro-

cureur-generaalbijdeHogeRaadbe-
gindit jaaroordeeldedat in8procent
vandeZSM-afgedanezakenhetbe-
wijs tekortschiet.Diensanalyse
richtte zichslechtsopdeechtdoor
hetopenbaarministerie zelf afge-
danezakenennogniet eensopdeza-
kenwaarbijde rechteruiteindelijkna

verzet vrijspreektof een lagere straf
oplegt. Zodraeenburgerde strafbe-
schikkingweigert, eenadvocaat in-
schakelt enzijnzaakdanaandeecht
onafhankelijke rechter voorlegt, re-
genthet vrijsprakenen lagere straf-
fen.Wiezijn lot slechts inhandenvan
hetopenbaarministerie legt, isniet
goedsnik.
Hetmagniet verbazendatdever-

ontwaardigingoververvolgingsbe-
slissingen toeneemt.Coffeeshophou-
dersdiewordenvervolgdvoorhetbe-
voorradenvanhunshop, vrijwilligers
diewordenaangeklaagdwegensuit-
keringsfraude terwijl geencent isbij-
verdiendenminderjarigendievoor
het versturenvaneennaakte selfie
eenveroordelingwegensverspreiden
vankinderpornoriskeren; steeds
mindermensenkunnenerbegrip
vooropbrengen. Endat terwijlde
rechterlijke toetsingsruimteomhet
openbaarministerie af te straffen
voorzo’nonredelijkevervolgingge-
staagkleinerwordt.Ondanksdebe-
moedigendestapvanprofessorYbo
‘de rechtermoet flutzakenkunnen
verwerpen’BurumanaardeHoge
Raad,oordeeltdathoogste rechtscol-
legedat rechters vrijwelnietmogen
treden indevervolgingsbeslissing
vanhetopenbaarministerie.
Hetwordt tijddatde ruimtevoor

rechterlijke toetsingvanvervolgings-
beslissingenweer toeneemt.Het
openbaarministerie is verwordentot
eenvervolgingsfabriekwaarmensen
nummerszijnenhetbesef dat justiti-
eeloptredengrote impactheeft ver is
te zoeken.De rechtermoeteenstrik-
terebelangenafwegingmogenma-
ken: isdevervolgingechtnodig,moet
deverdachteechteenstrafblad (met
alle risico’s vandien) riskeren, isde
samenlevingdaadwerkelijkgebaat
bij strafrechtelijkeafdoening?
Het strafrecht isgeen tovermiddel

vooralleproblemen.Niet elkwange-
dragverdienthetommetdevolle
sterktevanhet strafrecht teworden
bestreden.De rechtermoetdaarom
weerde ruimtekrijgenomvervol-
gingsbeslissingen tenvolleoprede-
lijkheid te toetsen. Zonderzo’n rech-
terlijke toetskanhetopenbaarminis-
terieongebreideldzijn strafrechtelijk
kanonblijven leegschietenopmaat-
schappelijkemuggen.

Voor het op straat wassen van auto’s met zeepsop kunnen tegenwoordig boetes worden uitgedeeld. Foto HH

Strafrecht

De ruimte voor rechterlijke
toetsing van vervolgings-
beslissingen van het OM
moet weer toenemen.

SidneySmeets enTimVis zijn
advocaten bij SpongAdvocaten
inAmsterdam.

Officiervan
justitiezelf
verdwijntsteeds
meeruitde
besluitvorming

Strafrechtisniet
bedoeldals
kanonommee
teschietenop
muggen

Datikkinderloosben, is
nietmijneigenkeuze.
Integendeel.
Halina Reijn in haar column in De Morgen

Als jeongewenstkinderloosbent, eenzogenoemde
ok-vrouw, loop je tegenverschillendezakenaan, zegt
CarolinaKonijn (50), ervaringsdeskundigeencoach
vanvrouwendieongewenstkinderlooszijn.

Worden vrouwen die ongewenst
kinderloos zijn vaak weggezet
als kieskeurige carrièrebitches,
zoals Halina Reijn in haar co-
lumn schrijft?
‘Ja, je krijgt als ok-vrouwvaak
te horen: ‘Als je het echt had
gewild, was hetwel ge-
beurd’. Alsof je niet hard
genoeg je best hebt ge-
daan. Dat is natuurlijk on-
zin. Het is soms gewoon
dommepech.’

Rust er een taboe op?
‘Erwordtweinigovergesproken.
Daarnaast leef jenatuurlijkdoor,
ookalvoel je jeverdrietig.Daardoor
wordtdeschijngewektdat jevolle-
diggelukkigbent.Vaakvragenmen-
sen: ‘Hoezoheb jij eenkinderwens,
jehebt tochgeenpartner?’, ‘Hoezo
heb jeverdrietdat jekinderwens
nietvervuld is, jehebthet tochnaar
jezin?’Of: ‘Jekunthet tochookal-
leendoen?’, terwijl ik heelbewust
hebgekozenomdatniet tedoen.’

Wat zijn in het algemeen de oor-
zaken? Relatiepech of onvrucht-
baarheid?
Het ligtbij eengrootaantalvrouwen
aanvruchtbaarheidenbijanderen
aanomstandigheden.Onvrucht-
baarheid isveelmoeilijker temeten
bij single-vrouwen. Ikbenbijvoor-
beeldgeenpartner tegengekomen
metwie ikdiestapwildezetten. Je
looptalsok-vrouwtegenverschil-
lendedingenaan.’

Zoals?
‘Letmaareensopbij voorstelrondes.
Iedereenzegtzijnnaamenvertelt
daarnaoverzijnof haarpartneren
dekinderen.Altijdalseerste. Tegen-
woordigdurf ikmijvoor testellen
alsCarolinaKonijn, singleenonge-
wenstkinderloos.’

Is de maatschappij begripvol?
‘Mensenwetener teweinigvanaf.
Wegeloven indemaakbaarheidvan
desamenleving.Maarnietalles is zo
maakbaaralshet lijkt.Het ismoei-
lijk.Hetgezinwordtnogsteedsge-
zienalshoeksteenvandesamenle-
ving.Alsok-vrouwhebjehetgevoel
dat jemindermeetelt indemaat-
schappij. Ikadviseer jongevrouwen

hiereerderovernatedenken.Wat
wil je?Watalshetanders loopt?Wil
jehetalleendoenmethulpvaneen
donor?Wil jeco-ouderschapmet
eenhomo(stel)?Ofwil jehetniet

doenzonderpartner? Jehoeft
ernunognietsmee,maar
denkervastoverna.’

Is het heersende idee
nog steeds dat moeder-
schap de enige manier is

om vrouw te zijn?
‘WehebbennetMoederdagachter

derug.Als jenietongewenstkinder-
loosbent,merk jehetmisschien
niet,maar inreclames, foldersenop
televisiewordthetmoederschap
nogsteedsenormverheerlijkt. Ik
krijgaanbiedingenvanmijntele-
comproviderwaarinstaat:neemdit
abonnementvoorhethelegezin, zo
kunnenjekinderenookspeeltjes
downloaden.Terwijl ikdenk,doe
eenseenonderzoek,ken jeklanten
doemijeensingle-aanbod.’

Moet er meer aandacht voor het
verdriet van de ok-vrouw ko-
men?
‘Het iseenpijnlijk ietsenheefteen
enormeimpact. Je rouwtomeen
toekomstbeeldwaternietgaatko-
men. In jehoofdheb jealeenheel
boekgeschrevenmetbeeldenen
verhalenoverhoehet laterzal zijn
met jepartnerenkinderen.Datalles
gaatnietgebeuren.Geenkindjedat
in jebuikgroeit.Daarmagjever-
drietomhebben.’

Moet er een nieuw narratief ko-
men voor de ongewild kinderlo-
ze vrouwen, zoals Halina Reijn
betoogt?
‘Zeker.Het isgoeddatHalinanuzo
naarbuiten isgekomenenuitdraagt
dathetverdrietvandeok-vrouwer
magzijn.Het stereotypebeeldvan
devrijgevochtenof losgezongenof
mislukteoudevrijstermagweleens
veranderen.Erzijn meerverhalen.’

Hoe zit het trouwens met de
OK-man?
‘Er zijnzekermannendieongewild
kinderlooszijn.Zij zijnnogminder
zichtbaar.Het taboebijok-mannen
isnoggroter.’

Laura de Jong

11%

Ongewenst kinderloos
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Enquête onder 1.000 Vlaamse vrouwen 35-45 jaar

vandeVlaamse vrouwen-
tusssen35 en45is
ongewild kinderloos
(ok-vrouw)

49%
vindtdatmoeders van
hunleeftijd worden
voorgetrokkenin
onze samenleving

Eénopdevijfok-vrouwen liegt
weleens als hen wordt gevraagd
waarom ze geen kinderen hebben
of willen

44%
vandeondervraagde
kinderloze vrouwen
geeft duidelijk aan
ongewenst kinder-
loos te zijn


