Buschauffeur merkt zijn dollende collega niet op

Toch straf geëist voor ongeval
UTRECHT
De buschauffeur die in augustus
2013 in Maarssen een collega
doodreed, moet 500 euro boete
betalen en mag twee maanden niet
rijden als hij weer in de fout gaat.
Dat eist de officier van justitie.
ROELAND FRANCK

Niemand heeft dit gewild. Daarover
waren officier van justitie N.
Franken, advocaat D. Duijvelshoff
en verdachte L. van G. B. (46) het
gistermiddag voor de Utrechtse
rechtbank wel eens.
Wat begon als een dolletje op die
warme zomeravond van 4 augustus
2013 op het Maarssense
busstation, eindigde in een tragedie
voor collega-buschauffeur Bertus
Koot.
De reconstructie. Koot belaagt Van
B.G. met een flesje water. De
chauffeur van de GVU-bus wil niet
natgespoten worden en sluit het
ruitje aan de bestuurderskant net
op tijd. Koot loopt vervolgens voor
de bus langs naar de andere kant
en probeert via de noodknop de
deuren te openen om zijn collega
alsnog lekker nat te spetteren. Die
actie eindigt voor Koot onder het
voorwiel van de bus.
De buschauffeur krijgt juist op dat
moment het signaal dat hij moet
vertrekken en trekt langzaam op.
Op camerabeelden is te zien hoe
Koot gebukt naast de bus de knop
probeert te bereiken om de deur te
ontgrendelen. Daarbij gaat het fout.
Onzichtbaar is of het slachtoffer is
geraakt door de indraaiende
wielen, of zelf onderuit is gegaan
op het hobbelige wegdek en onder
het wiel van de bus terecht is
gekomen. Officier van justitie
Franken houdt het erop dat het
indraaiende wiel van de bus Koot
heeft gegrepen en hij daardoor om
het leven is gekomen.

voorkomen door niet op te trekken
terwijl Koot voor de bus langs loopt.
Van G.B. voelt zich
verantwoordelijk, maar niet
schuldig. Hij bezocht de crematie
van het slachtoffer en sprak met
nabestaanden. Volgens zijn
raadsman hebben ze hem
geschreven hem niets kwalijk te
nemen en het incident te
beschouwen als een noodlottig
ongeval.
Geaarzeld
Het Openbaar Ministerie heeft
geaarzeld de zaak voor de rechter
te brengen. ,,We hebben dat toch
gedaan omdat van een
beroepschauffeur een grote mate
van oplettendheid verwacht mag
worden,'' zei officier Franken. ,,Hier
zit overigens geen gewone
verdachte. Veruit de meesten die
hier moeten komen, hebben
opzettelijk iets verkeerd gedaan.
Hier zit een man die dit nooit heeft
gewild,'' benadrukte ze.
Hoewel ook de reclassering
adviseert de man schuldig te
verklaren zonder straf, eiste de
officier toch een boete en
voorwaardelijke rijontzegging.
Advocaat Duijvelshoff bepleitte
zonder meer vrijspraak voor zijn
cliënt. ,,Mijn cliënt hield het niet
voor mogelijk dat zijn collega zich
daar bukkend in zijn dode hoek zou
bevinden. Koot was ook
buschauffeur. Ik vind niet dat
sprake is van verwijtbaar bedrag.
Het is een noodlottige samenloop
van omstandigheden.'' Duijvelshoff
bepleitte vrijspraak of ontslag van
rechtsvervolging. De uitspraak is op
2 april.

G. B. had dat in haar ogen kunnen
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