PREMIUM
In de regio Utrecht werden 121 boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje in
het ov. © Angeliek de Jonge

Geen mondkapje in openbaar
vervoer: daarvoor zijn tot nu toe 121
Utrechters beboet
121 reizigers in de provincie Utrecht zijn beboet omdat zij geen mondkapje
droegen in de trein, tram of bus. Landelijk staat de teller op 3034 boetes. Dat
maakten het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Utrecht bekend.
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Het aantal boetes in Utrecht is aanzienlijk minder dan in de regio’s die
landelijk koploper zijn: Rotterdam-Rijnmond (1132) en Amsterdam (499).
Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn er landelijk 357 misdrijven gepleegd die
aan Covid-19 gerelateerd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hoesten of
spugen richting politieagenten, waarbij ze beweren besmet te zijn met het
coronavirus, en geweld tegen handhavers.

Naast de misdrijven zijn er ook de overtredingen van de regionale
noodverordeningen. Hiervoor zijn sinds 16 maart in Utrecht 1154 boetes
uitgevaardigd. Landelijk ligt dat aantal op 17.480, voornamelijk vanwege het
onvoldoende houden van 1,5 meter afstand.

Politieagent vaak slachtoffer
Bij de 357 misdrijven was in de meeste gevallen een politieagent het slachtoffer. In
68 gevallen gaat het om boa’s of medewerkers van een ziekenhuis.
Het gaat bij de 357 misdrijfzaken vooral om bedreiging (197). In sommige gevallen
gaat het ook om geweld (50 aangiftes). Andere voorbeelden zijn geweld
tegen ziekenhuispersoneel (4) en winkeldiefstal (24). Dan gaat het bijvoorbeeld
om verdachten van winkeldiefstal die winkelpersoneel of agenten in het
gezicht spugen of hoesten.
273 verdachten moesten zich verantwoorden voor de (snel)rechter. In het merendeel
van deze zaken eiste de officier van justitie een gevangenisstraf en ging de
rechtbank daarin mee. Veertien personen hebben een boete of taakstraf gekregen.

Jongeren
Bij jongeren die zich na een waarschuwing niet aan de noodverordening
houden, wordt waar mogelijk gekozen voor een taakstraf. Er zijn tot dusver 873
jongeren doorverwezen naar HALT. Bij een tweede geconstateerde overtreding van
de noodverordening, krijgt de jongere een boete van 95 euro. Gaat deze join vngere
weer in de fout dan bestaat de kans dat een rechter zich over de zaak buigt.

