NFN wil volledige vrijspraak bekeurden naaktstrand Delft
NFN vraagt Mr. Gerard Spong als raadsman voor hoger beroep
Amersfoort, 11 februari 2014
Eind januari sprak de kantonrechter in 34 zaken naaktrecreanten uit de Delftse Hout vrij. De
acht mensen die niet (volledig) zijn vrijgesproken, gaan nu in hoger beroep. Met hulp van de
NFN is Mr. Gerard Spong bereid gevonden deze mensen juridisch bij te staan.
Nog 8 bekeuringen na massaproces
Op dinsdag 28 januari jl. oordeelde de kantonrechter in Den Haag over 43 boetes die in de zomer van 2013
zijn uitgedeeld aan gebruikers van het naaktstrand in de Delftse Hout. Dit strand is door de gemeente Delft
ooit aangewezen voor naaktrecreatie en al 30 jaar als zodanig in gebruik. In 34 gevallen sprak de rechter de
mensen vrij van overtreding van de Wet, maar er zijn 8 personen die nog niet zijn vrijgesproken. Deze 8
mensen gaan in overleg met de NFN in hoger beroep tegen het vonnis.
Onwerkbare uitspraak rechter
Ondanks de vele vrijspraken is de NFN niet blij met het vonnis van de rechter. Het gehanteerde criterium van
150 (andere) strandbezoekers om te bepalen of het strand geschikt is voor naaktrecreatie is volgens de NFN
willekeurig en verder in de praktijk totaal onwerkbaar en daarom niet wenselijk. De geschiktheid kan niet zijn
veranderd met een getalscriterium. Zowel de bekeurden als de NFN vinden dat de strandlocatie geschikt was
voor naaktrecreatie ten tijde van de bekeuringen en willen dit graag bevestigd zien in hoger beroep.
Wet dient gerespecteerd
De NFN wil voor de bijna 2 miljoen Nederlandse naaktrecreanten de aanwezige openbare recreatieruimte
open houden. Dat doet ze met alle mogelijke middelen, variërend van overleg tot juridische strijd. Wij komen
in het geweer tegen juridische vergissingen en accepteren geen onterechte inperking van de ruimte die de
Wet aan de naaktrecreanten biedt.
Belangenorganisatie en kenniscentrum
De NFN behartigt de belangen van de bijna 2 miljoen naaktrecreanten in Nederland.
Zij adviseert instanties die met naaktrecreatie te maken hebben en informeert recreanten over locaties,
mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van naaktrecreatie. Ook tijdens het tot stand komen van
artikel430a van het Wetboek van Strafrecht en in de aanloopfase naar het aannemen van deze wet in 1986
heeft de NFN een rol gespeeld. Kijk voor meer informatie op www.nfn.nl.
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