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 ~ het is gezegd ~

Gelukkig heb ik geen piercings op rare plekken.  
Voor je ’t weet wordt er over je geroddeld. 

(Bart Nooitgedagt over de bodyscan proef, de Volkskrant, september 2006)

~
Minister Donner komt niet met een oplossing voor de  

wezenlijke problemen in onze markt. Hij heeft daar geen visie op. 
(Maurits Barendrecht, Elsevier, september 2006)

~
Het idee dat je alles maar op basis van vetrouwen  

van elkaar moet aannemen, is niet meer van deze tijd. 
(Jan Loorbach over de advocatuur als closed shop in Mr., september 2006)

~
Pels Rijcken genereert zijn inkomsten grotendeels uit publieke middelen. Bete-

kent dat dat er iemand is geïnteresseerd in het inkomen van de partners van Pels 
Rijcken of dat van de landsadvocaat? Nee, ik heb er nog niemand over gehoord. 

(Paul van der Heijden, NJB, juli 2006)

~
Over persoonlijke zaken ben ik nu eenmaal niet zo mededeelzaam.  

Dat ben ik alleen in héél vertrouwde, kleine kring. Hoe klein? Ik.
(Inez Weski, Twentsche Courant Tubantia, augustus 2006)

~
Bovendien heeft de verdachte drie tatoeages,  

onder andere voorzien van de woorden ‘moeder’ en ‘vader’. 
(Politiebericht, augustus 2006)

Mijn cliënt belde me vrijdag ineens om te zeggen  
dat medegedetineerden hem op tv hadden herkend. 
(Niet aangenaam voor een veroordeelde ontuchtpleger, 
 advocaat R. Lonterman in Het Parool, juli 2006)

~
Keiharde koppen hebben de adjudanten, klassieke boeventronies –  
stierennekken, brede schouders en armen als kabeltouwen. Als ze zich  
omdraaien naar de publieke tribune en een familielid begroeten, duiken de 
journalisten in hun aantekeningen. 
(stadschroniqueur Frenk der Nederlanden bezoekt de pro forma zitting tegen H. cum suis, 
Het Parool, juli 2006)

~
Wij zijn de Apple van de luierindustrie. 
(de Zweedse oud-advocaat Marlene Sandberg over haar bedrijf Nature babycare, het Finan-
cieele Dagblad, augustus 2006)

~
Ik zei: jij hebt geluk met mij als slachtoffer en ik met jou als dader. Er zijn heel 
veel mensen die zo’n herstelgesprek niet aandurven. 
(slachtoffer praat met dader van een overval, in de Volkskrant, augustus 2006)

~
De wrakingskamer van de rechtbank overweegt dat het in het algemeen niet 
altijd verstandig is als een rechter bij gelegenheid van een mondelinge behande-
ling een aangevoerd argument aanduidt als ‘niet serieus’, maar dat zulks niet 
wegneemt dat tijdens de mondelinge behandeling de rechter wel een zekere mate 
van vrijheid dient te worden gegeven bij de voorlopige beoordeling van de aan-
gevoerde argumenten, waarbij het niet getuigt van partijdigheid of vooringeno-
menheid als die argumenten kwalitatief worden beoordeeld. 
(Rechtbank Rotterdam, 7 juni 2006, nr. 260797, HA RK 06-70)

Advocaat verwijst witwasser door

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft op  
14 juli een 62-jarige ‘accountant’ veroor-

deeld tot 180 uur werkstraf en zes maanden cel 
voorwaardelijk wegens betrokkenheid bij wit-
wassen. Na aftrek van voorarrest hoeft de ver-
oordeelde 102 dagen onbetaalde arbeid te ver-
richten (LJN AY5818). Volgens zijn advocaat, 
Matthieu van Sloun, gaat het om een eenpitter 
met een administratie- c.q. belastingadvies-
kantoor. De dienstverlener – die geen register-
accountant is en ook geen accountant-adminis-
tratieconsulent – huurde kantoorruimte in 
het kantoor van een advocaat. Deze advocaat 
trad in het verleden op voor de drugshande-
laar, wiens geld de accountant zou hebben wit-
gewassen. De advocaat vroeg de accountant of 
deze enkele diensten wilde verlenen voor een 
vroegere cliënt van hem. Volgens Van Sloun is 
het niet duidelijk of de advocaat geweten heeft 

dat het om witwassen van crimineel geld ging. 
Deze advocaat is in ieder geval niet vervolgd. 
Van Sloun vindt het niet kies de naam van deze 
confrère te noemen.
Volgens Van Sloun heeft zijn cliënt voor onge-
veer H 250.000 aan contanten in depot geno-
men. ‘Een deel van dat bedrag heeft hij via zijn 
derdenrekening overgemaakt aan de Belas-
tingdienst en aan een notaris, die ook niks 
heeft gemerkt.’ 
Van Sloun gaat niet in beroep. De cliënt en 
zijn raadsman zijn tevreden met de straf. De 
officier had twee jaar celstraf geëist. De les die 
zakelijke dienstverleners uit deze zaak kun-
nen trekken is volgens Matthieu van Sloun: 
‘Meldt ongebruikelijke transacties en neem 
geen risico.’

(Lex van Almelo)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert op 
17 november een een studiedag over ‘Het 
gebruik van deskundigenrapportages in de 
rechtszaal’. Dient het Nederlandse systeem 
van deskundigenrapportage te worden her-
overwogen? Zou het rechterlijk oordeel, door 
het systeem van deskundigenrapportage te 
hervormen, aan kwaliteit kunnen winnen? 
Deze vragen worden tijdens de studiedag 
onder andere aan de orde gesteld en er wor-
den verschillende voorstellen voor verande-
ring ter discussie gesteld. De studiedag is 
bedoeld voor mensen uit de strafrechtsprak-
tijk, deskundigen en onderzoekers op het 
gebied van het strafrecht en rechtshandha-
ving. Voor meer informatie en inschrijving 
zie www.nscr.nl of bel 070-527 85 27. De dag 
vindt plaats in het Pesthuis (Museum Natura-
lis te Leiden) en kost 50 euro.

Deskundigenrapportages
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