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Recht doen
De advocaat van de modelverdachte 
zoekt de grens op.
Lars Kuipers

Er zijn van die momenten dat je als 
advocaat je punt heel duidelijk wilt 

maken, dat je de grens opzoekt, tegen 
het aanmatigende aan gaat zitten, en 
vandaag is zo’n moment.
 Meneer H. moet voorkomen omdat 
hij negen jaar lang geld achterover 
drukte van zijn werkgever, in totaal 
meer dan 1,3 miljoen euro. Dat geld ging 
op aan gokken; eerst in kleine gokhal-
len, later in het Holland Casino.
 Toen H. tegen de lamp liep, draaide 
dat uit op een echtscheiding. In een 
civiele procedure is inmiddels bepaald 
dat H. het hele bedrag aan zijn vroegere 
werkgever moet terugbetalen. Dat doet 
hij zo goed mogelijk, zo’n duizend 
euro per maand. Zelf leeft hij onder het 
bijstandsniveau, en dat zal zo blijven 
tot zijn dood. Tegenwoordig begeleidt 
hij andere verslaafden en geeft hij voor-
lichting op scholen om te waarschuwen 
tegen de risico’s van gokken. 
 Een modelverdachte, kortom.
 En dan nu een strafzitting. Daar had 
H. helemaal niet meer op gerekend, 
nadat hij tot vijf keer toe van het Open-
baar Ministerie te horen had gekre-
gen dat hij niet zou worden vervolgd 
wegens capaciteitsproblemen en de 
lopende civiele procedure. Maar het liep 
anders. Zijn vroegere baas diende een 
artikel 12-klacht in bij het hof, en nu zit 
hij alsnog tegenover de rechter.
 De officier van justitie eist negen 
maanden cel, waarvan drie voorwaarde-
lijk.
 De advocaat haalt adem en steekt 
van wal. ‘Mijn cliënt heeft meteen het 
boetekleed aangetrokken en werkt tot 
de dag van vandaag aan zichzelf. Hij 
is snel gaan terugbetalen. Mijn cliënt 

heeft nu weer een baan, die raakt hij 
kwijt als hij het gevang in moet. De 
straf van mijn cliënt is dat hij levens-
lang moet betalen. Een gevangenisstraf 
werkt averechts. Ook de maatschappij 
is er niet bij gebaat. Dan heeft mijn cli-
ent de afgelopen jaren alles voor niks 
gedaan. En ik herinner u nog aan ene 
Cees van der Hoeven van Ahold. Die 
heeft ook nooit vastgezeten. Het pre-
cieze bedrag waar dat om ging ken ik 
niet, maar het was veel geld. Als u mijn 
cliënt veroordeelt tot een celstraf, gaat 
zijn dochtertje vragen waar papa nu is.’
 Hij richt zich nadrukkelijk tot de 
rechter. ‘Dat kunt u mijn cliënt niet 
aandoen, dat kunt u zijn ex-vrouw niet 
aandoen en dat kunt u ook zijn dochter-
tje niet aandoen.’
 ‘Ik heb een verdachte voor me die een 
gigantische bedrag heeft verduisterd’, 
zegt de rechter. ‘De eis van de officier is 
niet excessief te noemen. Aan de andere 
kant zult u tot in lengte van jaren finan-
cieel krom moeten liggen en hebt u een 
blanco strafblad. Mijn adagium is dat ik, 
als het even kan, moet voorkomen dat 
mensen zonder strafblad de gevangenis 
in gaan. En als ik u naar de gevangenis 
stuur, breng ik uw vroegere werkgever 
in problemen, dan breng ik u in pro-
blemen, uw ex-vrouw en ook uw doch-
tertje. Dat wil ik niet op mijn geweten 
hebben’, zegt de rechter. ‘Ik houd reke-
ning met uw blanco strafblad en met de 
manier waarop u zich heeft gedragen. 
Ik veroordeel u tot een celstraf van 
zes maanden voorwaardelijk en tot de 
maximale werkstraf van 240 uur.´
 De verdachte hoort het snikkend aan.
 De officier van justitie doet meteen 
afstand, net als de advocaat.
Als de verdachte de zaal uitloopt, mom-
pelt de rechter nauwelijks hoorbaar: 
‘Zet hem op.’ 

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op www.advocatenblad.nl.

SEMINAR (CONTRA)-
EXPERTISE BIJ  
GEDRAGSKUNDIG  
ONDERZOEK
Het standaardwerk ‘Gedragskundige rapportage 
in het strafrecht’ is herzien en dat is aanleiding 
voor een seminar over (contra)expertise bij 
gedragskundig onderzoek in strafzaken. Vier 
auteurs lichten actuele ontwikkelingen toe met 
betrekking tot het juridisch perspectief, het 
gedragskundig perspectief, het perspectief van de 
tenuitvoerlegging, tbs en de tenuitvoerlegging 
van de (voorwaardelijke) gevangenisstraf. Het 
seminar op 14 maart begint om 12.45 uur in het 
Manhattan Hotel Rotterdam op Weena 686. Voor 
meer informatie kunt u  een e-mail sturen naar 
info@de-brink.com. 

AMSTERDAMLEZINGEN 
2014: KENNISSTAD
In februari is de nieuwe serie Amsterdamlezingen 
begonnen met als thema Amsterdam Kennisstad. 
Verschillende hoogleraren vertellen over hun 
vakgebied en de rol die de stad daarin speelt. 
Op 17 maart is het de beurt aan Ernst Hirsch 
Ballin. De hoogleraar Rechten van de mens 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit van Amsterdam vertelt over 
Amsterdam als kennisstad van het recht. De 
lezing, georganiseerd in samenwerking met 
de Wibautleerstoel, heeft plaats bij cultureel 
studentencentrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170 
in Amsterdam en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. 

SyMPOSIUM GRONDWET:  
BAKEN OF BALLAST?
Is de Grondwet een baken voor de Nederlandse 
samenleving? Of juist een ballast die noodzakelij-
ke vernieuwing in de weg staat? Deze en andere 
vragen komen aan de orde tijdens dit symposium 
georganiseerd door het Montesquieu Instituut 
en het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden. Het symposium heeft plaats op 28 
maart en begint om 13.15 uur in de Oude Zaal van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Binnen-
hof 1a in Den Haag. Aanmelden is verplicht en 
kan via telefoonnummer 070-363 01 05.
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