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Alkmaar/Wormer * Politierechter Saarloos veroordeelde gisteren een 20-jarige vrouw uit Wormer
tot twee maanden celstraf voor meineed. De rechter vindt bewezen dat zij als getuige onder ede
loog tijdens een strafzaak in Alkmaar, waarbij haar vriend verdachte was. De vrouw zei toen dat
niet haar vriend, maar een vriendin achter het stuur zat toen hun auto rechtsomkeert maakte bij een
verkeerscontrole in Wormerveer. Volgens de rechter is bewezen dat dit niet klopt. De straf is gelijk
aan de eis van de officier van justitie.
Meineedzaken zijn niet alledaags bij de rechtbank. De spanningen liepen hoog op tijdens deze zaak,
omdat de verdachte verontwaardigd en boos was. Tegen haar voormalige vriendin die in de auto had
gezeten en als getuige was opgeroepen, riep ze: ,,Jij gaat eraan''. Deze vrouw had kort daarvoor
verteld dat het verhaal van de verdachte niet klopte.
Ook een motoragent van de politie Zaanstreek-Waterland werd als getuige gehoord. Hij zei dat hij
de auto had achtervolgd toen die de controle probeerde te ontwijken. Hij liet de auto stoppen en zag
de chauffeur tussen twee banken door klimmen naar de achterbank. Later bleek dat het rijbewijs van
de bestuurder was ingevorderd. De man gaf zelf toe dat hij achter het stuur had gezeten.
Genoeg bewijs om de vrouw uit Wormer te veroordelen, vond de officier. ,,Het is erg als een
getuige de waarheid niet verteld. Als een getuige onder ede liegt, frustreert die het strafrecht.''
Advocaat Sander Orsel vroeg om vrijspraak. ,,Een agent kan ook fouten maken.'' De voormalige
vriendin van de verdachte wilde volgens hem verzwijgen dat zij achter het stuur had gezeten, omdat
ze destijds geen rijbewijs bezat.
,,Twee maanden celstraf is misschien een keiharde maatregel'', vond de politierechter. ,,Maar
meineed is heel ernstig. Ik heb geen reden om van de eis af te wijken.'' Schreeuwend en boos verliet
de verdachte de zaal. Ook haar vriend was razend over de gang van zaken.

