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“Kerst-
perikelen”
De rechtbank is een 
plek waar in decem-
ber de nodige treurige 
kerstverhalen te horen 
zijn. Advocaten spelen 
soms in op het ver-
meende kerstgevoel 
van rechters die moe-
ten beslissen
over de hechtenis van 
hun cliënten of  het con-
tact met de kinderen tij-
dens de feestdagen. 
Goede timing is daarbij 
cruciaal. Er moet natuurlijk wel sprake 
zijn van een zekere ‘kerststemming’ bij de 
rechter. Een daarop gebaseerd verzoek tot 
invrijheidsstelling moet dan niet als met 
Sinterklaas worden ingediend. 

Helaas leiden de kerstdagen ook tot tal 
van conflicten, waarbij de kerstgedachte 
ver te zoeken is. Werken met kerst, de 
hoogte van de kerstbonus en de in alco-
hol gedrenkte kerstborrels vormen vaak 
aanleiding tot hoogoplopende conflicten. 
Die zelfs tot aan de Hoge Raad worden 
uitgevochten. Zo heeft de directeur van 
Leprastichting tijdens
de jaarlijkse kerstborrel bij het binnentre-
den van de slechts met kaarslicht verlichte
recreatiezaal een medewerkster in de bil-
len geknepen en het woord “darkroom” 
gebruikt.
Het bestuur van de stichting nam het de 
directeur ernstig kwalijk. Uiteindelijk werd 
de arbeidsovereenkomst met de mede-
werkster ontbonden wegens een verstoor-
de arbeidsrelatie. 

Wees met kerst ook niet te gevat met een 
zelf  verzonnen kerstverhaal. Twee werk-
nemers van Albert Heijn schreven voor 

de kerstborrel een 
alternatief  kerstver-
haal, waarbij diverse 
werknemers op de hak 
werden genomen. Het 
kerstverhaal rept over 
werknemers als zuur-
pruimen met een door-
denkvermogen van 
een ingevroren visstick, 
een medewerkster met 
een IQ van onder de 
80, kontenlikkers en 
ouwehoerende idioten, 
alsook over de gierig-
heid van Albert Heijn. 
Grappig bedoeld, aldus 
de werknemers. Hun 

werkgever Albert Heijn was wat minder 
cabaretesk ingesteld en ontsloeg ze op 
staande voet. 

De rechter was het daarmee eens en liet 
zich niet verleiden tot een (kerst) oordeel 
met ruimte voor barmhartigheid en ver-
gevingsgezindheid.

Ook politie is in kerstsferen, getuige het 
speciale en jaarlijks terugkerende ‘kerst-in-
cassobeleid’. Openstaande boetes worden 
juist in deze periode geïnd bij notoire wan-
betalers. Onder de slogan “voorkom een 
eenzame kerst” worden deze personen 
ook dit jaar weer aangespoord om alle 
openstaande boetes te voldoen. Anders 
dreigt er eenzame opsluiting in een poli-
tiecel! 

Voor het geval u tijdens het kerstdiner 
liever een smakelijke rollade nuttigt met 
de familie in plaats van een opgewarmde 
diepvriesmaaltijd in een kille cel, weet u nu 
dus wat u te doen staat! 

We wensen u fijne kerstdagen!

Mr. G.G.J. Geerlings 


