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Folkert van der Krol
Waalwijk

In de woning van Jolande is het 
diepe verdriet voelbaar. Een 
kaarsje brandt er elke dag voor 
Tim. Cilke vertelt terug te verlan-
gen naar het zingen met haar 
broer. ,,Ik mis alles: zijn aanwezig-
heid, zijn muziek, zijn grappen, 
zelfs de ruzies.’’ Dat geldt ook voor 
zijn Tims vriendin Raisa (20). ,,Ik 
kon met hem diepe gesprekken 
voeren. We konden overal over 
praten.’’

Jolande zet vanwege haar be-
traande ogen af en toe haar zonne-
bril op. De verklaring van de poli-
tie dat een agent op 17 maart 
‘Shine’, zoals Tim zichzelf 
noemde, ‘ongewild en onbedoeld’ 
doodschoot in Waalwijk heeft niet 
voor rust gezorgd. Het bevestigt 
alleen de verontwaardiging die ze 
kort na de dood van haar zoon al 
voelde. De nabestaanden willen 

dat de betrokken agent, die op 
non-actief staat, wordt ontslagen 
en straf krijgt. 

Tim en Raisa zaten in een auto 
op een parkeerplaats en wilden 
een jointje roken. Plotseling wer-
den ze omsingeld door een arres-
tatieteam van de politie. Een agent 
schoot een kogel door de voorruit 
die het slachtoffer dodelijk trof in 
zijn nek. ,,Ze riepen ‘politie’ en di-
rect daarna hoorde ik het schot. 
Het volgende moment werd ik uit 
de auto gesleurd en geblinddoekt’’, 
zegt Raisa, nog altijd heel emotio-
neel. ,,Ik dacht eerst dat er in de 
lucht was geschoten. Toen mijn 
blinddoek af mocht, zag ik bloed. 
Maar de ambulance kwam na een 

kwartier rustig aanrijden, dus ik 
dacht dat het met de verwondin-
gen wel meeviel. Pas drie uur later 
hoorde ik dat Tim was overleden.’’

Het verdriet, maar ook de ver-
ontwaardiging zijn ook een dag na 
een toelichting van het Openbaar 
Ministerie onverminderd groot. 
,,Het was misschien wel makkelij-
ker geweest als Tim iets verkeerds 
zou hebben gedaan. Maar hoe kun 
je als agent nu per ongeluk iemand 
in zijn nek schieten?’’, zegt Cilke.

Die vraag houdt ook Jolande 
voortdurend bezig. ,,Agenten van 

een arrestatieteam zijn opgeleid 
om mensen aan te houden. Die 
schieten niet zomaar. Tim was 
best een boefje, maar hij had niets 
bij zich, wilde alleen een blowtje 
roken. Dood door schuld is te wei-
nig. Het is op z’n minst doodslag. 
Ik ben hier nog lang niet klaar 
mee. De onderste steen moet bo-
ven, er moet gerechtigheid ko-
men.’’

Te vroeg
Advocaat Arjan Syrier, die de be-
langen van de familie behartigt, 

heeft gemengde gevoelens bij de 
aanpak van het OM. ,,Ik waardeer 
dat het OM zo snel met medede-
lingen is gekomen’’, zegt hij. ,,Maar 
de familie is ook teleurgesteld en 
dat begrijp ik. Het is veel te vroeg 
om de verdenking nu al af te 
zwakken naar dood door schuld.’’

Of er een schadevergoeding 
komt, is van later zorg voor de fa-
milie. Cilke: ,,Dat is misschien het 
minste wat de politie voor ons kan 
doen, maar al het geld van de we-
reld gaat dit gemis niet goedma-
ken.’’

René van der Lee
Waalwijk

De politieagent die op die noodlot-
tige avond in Waalwijk ‘ongewild 
en onbedoeld’ zijn vuurwapen liet 
afgaan, wordt nu officieel verdacht 
van dood door schuld. De medede-
ling dat de agent is aangemerkt als 
verdachte betekent nog niet dat het 
Openbaar Ministerie de agent ook 
voor de rechter gaat brengen. 

De praktijk wijst uit dat dat vaker 
niet gebeurt dan wel, weet socio-
loog Jaap Timmer, die al bijna der-
tig jaar onderzoek doet naar geweld 
van en tegen de politie. ,,Een onge-

wild schot is altijd onrechtmatig, 
maar het Openbaar Ministerie kan 
bijvoorbeeld afzien van vervolging 
omdat er geen sprake is van opzet, 
maar van domme pech.”

De moeder van de 27-jarige Van 
der Boor zei eerder tegen Omroep 
Brabant dat haar zoon werd be-
schoten terwijl hij samen met zijn 
vriendin in zijn auto zat. De Rijks-
recherche doet verder onderzoek 
naar de toedracht, daarna is het aan 
het Openbaar Ministerie om te be-
oordelen of de betrokken agent ook 
vervolgd gaat worden voor dood 
door schuld. De maximumstraf die 
hij kan krijgen, is twee jaar. En vier 
jaar als de rechter bewezen vindt 
dat de agent zich schuldig heeft ge-
maakt aan ‘roekeloos’ gedrag. 

De arrestatieteams van de politie 
rukken per jaar 1500 tot 2000 keer 
uit voor de aanhouding van echt ge-
vaarlijke verdachten. Slechts een 
keer of vijf per jaar wordt daarbij 
gericht geschoten. De bewuste 
agent die op 17 maart naar Waalwijk 
kwam, maakte deel uit van het ar-
restatieteam-Zuid. Dat werkt voor 
de politieregio’s in Brabant, Zee- 
land en Limburg. Van der Boor was 
verdachte in een drugsonderzoek, 
de bedoeling was dat hij die avond 
zou worden aangehouden. Onder-

zoeker Timmer constateert dat het 
sinds 2015 al zes keer is voorgeko-
men dat iemand geraakt wordt 
door een ‘ongewild schot’ van een 
lid van een arrestatieteam. Tim van 
der Boor was het enige dodelijke 
slachtoffer. 

Opmerkelijk: tussen 1990 en 2015 
ging het slechts één keer mis, na 
2015 dus al zes keer. 

Reflexschot
,,Het roept de vraag op wat er aan de 
hand is met de arrestatieteams’’, 
vindt de aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam verbonden Timmer. 
Agenten die deel uitmaken van 
zo’n arrestatieteam worden ‘tot in 
de finesses’ opgeleid en getraind, 
weet hij. De standaardprocedure is 
dat een sectie van een arrestatie-

team met acht leden en een com-
mandant uitrukt. 

En de instructie voor de agenten 
is duidelijk: nooit met je vinger aan 
de trekker. ,,Daar wordt in de oplei-
ding continu op gehamerd. Maar uit 
onderzoek weten we dat als je, in 
een spannende situatie, met je 
zwakke hand een beweging maakt, 
je sterke hand een reflex kan verto-
nen. Dat kan leiden tot zo’n onge-
wild reflexschot.”  

Bij de vijf eerdere schietinciden-
ten die zich na 2015 voordeden met 
leden van een arrestatieteam, 
kwam het slechts  één keer tot een 
rechtszaak. De agent die in april 
2019 een onschuldige man in Sit-
tard neerschoot, kreeg een werk-
straf van dertig uur. De rechtbank 
vond een straf op zijn plaats omdat 
de agent, in strijd met de instruc-
ties, zijn vinger aan de trekker had 
gehouden. De agent is in hoger be-
roep gegaan. 

Jaarlijks komen gemiddeld vijf 
politieagenten voor de rechter. 
Timmer: ,,Als het gebeurt, houden 
rechters er vaak rekening mee dat 
ze moeilijk werk verrichten, onder 
zware omstandigheden. En dat ze 
nooit de opzet hebben om iemand 
letsel toe te brengen.’’  

Als justitie besluit af te zien van 

vervolging, kunnen slachtoffers of 
nabestaanden een klacht indienen 
bij het gerechtshof. Het hof kan dan 
alsnog bevelen dat er een strafzaak 
moet komen.  

‘Rechtszaak lost niks op’
Timmer: ,,Sommige nabestaanden 
willen dat de agent echt een straf 
ondergaat, maar de meesten vinden 
het vooral belangrijk dat het niet 
nog een keer gebeurt. Een rechts-
zaak is vaak onbevredigend, het lost 
ook niks op. Als de politie erkent 
dat er een fout is gemaakt, ruimhar-
tig de schade vergoedt en laat mer-
ken dat ze ervan wil leren, is dat 
vaak veel beter.”

De politie liet donderdag weten 
dat ze in contact is met de familie 
van Tim van der Boor. 

Vraag na dood Tim: is er iets 
mis met de arrestatieteams? 
Het was een ‘ongewild 
schot’ dat op 17 maart 
het leven kostte van de 
27-jarige Tim van der 
Boor uit Dordrecht.  
De vraag rijst: Vuren 
arrestatieteams van 
de politie niet te veel 
‘ongewilde schoten’ 
af? 

 e Jolande Oosterbaan en haar dochter Cilke met de rouwkaart van Tim. FOTO JEFFREY GROENEWEG 

l 
Het Openbaar 
Ministerie kan  
afzien van vervolging 
omdat er geen  
sprake is van opzet

 – Jaap Timmer, socioloog

l 
Nabestaanden 
vinden het meestal 
vooral belangrijk dat 
het niet nog een keer 
gebeurt

 – Jaap Timmer

SPECIALAGENT SCHIET IN WAALWIJK

‘Het is op z’n 
minst doodslag’
De familie van de ten onrechte 
doodgeschoten Tim van der 
Boor (27) eist dat justitie de 
betrokken agent hard 
aanpakt. De verdenking van 
dood door schuld vinden 
moeder Jolande Oosterbaan 
en zus Cilke (22) veel te mild.

l 
Al het geld van de 
wereld gaat dit gemis 
niet goedmaken
 – Cilke van der Boor, zus van Tim


