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Advocaat hekelt vervolging na samenscholingsverbod 
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Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 240 uur geëist tegen zeven 
jongeren die het samenscholingsverbod in de Utrechtse wijk Kanaleneiland 
hebben overtreden. Hun vervolging is juridisch onjuist, vindt advocaat Bo 
Tieman. De jongeren overtraden het verbod in oktober, de maand dat het 
samenscholingsverbod in ging.  

In de wijk is een groep van tachtig jongeren aangewezen die niet meer samen op 
straat mogen hangen. Zij worden harder en sneller aangepakt. Dinsdag maakte de 
gemeente bekend dat buurtbewoners minder last van de jongeren hebben dan in 
2006. "Als je alle jongeren in die leeftijd vastbindt, heb je ook minder overlast", is 
het verweer van advocaat Bo Tieman, die twee van de jongeren verdedigt.  

Met het normale samenscholingsverbod heeft de advocaat geen probleem. "Maar 
nu is een groep op basis van meldingen in het politiesysteem op de zwarte lijst 
gezet. Die lijst is dus gebaseerd op het vermoeden van politieagenten. Er wordt 
gedaan alsof het om veelplegers gaat, maar een van mijn cliënten heeft maar één 
veroordeling, voor een vermogensdelict, op zijn strafblad staan."  

Ook is het volgens de advocaat niet duidelijk hoe je van de lijst af moet komen en 
wanneer iemand in overtreding is. "Als bewijsmateriaal werden foto's getoond van 
mijn cliënten die in een groepje van vijf wat bij elkaar staan. Daarvoor zijn ze in de 
boeien geslagen. Mogen ze dan ook niet meer bij de bushalte staan?"  

Daarbij zou de lijst discriminerend werken. "Als je maatregelen neemt tegen 
mensen die parttime werken, weet je dat die maatregelen voor negentig procent 
vrouwen zullen treffen. Marokkanen hebben een straatcultuur, dus is het logisch 
dat nu alleen Marokkaanse jongeren op de lijst staan."  
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