
Van gesjoemel met declaraties tot betrokkenheid bij witwaspraktijken 
en het aanprijzen van dubieuze beleggingsfondsen: als er wat te verdienen valt, 

houden lang niet alle strafpleiters zich even netjes aan de gedragsregels van Vrouwe Justitia. 
‘In deze economisch barre tijden is het lastig je rug recht te houden.’ 

Heel lastig, getuige onze top-30 van advocaten die al graaiend tegen de lamp liepen.

tekst Nikki Sterkenburg beeld Vincent van Gurp 
illustraties Bouwe van der Molen met dank aan de Togamaker
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A dvocaat Ashwin Balrak stond in 

november 2010 net met vier anderen 

82 kilo cocaïne te versnijden in een 

Rotterdamse fl at, toen een arrestatie-

team er de deur intrapte. Till Kolle 

en Joost Vermeer plunderden vier-

enhalve ton van de derdenrekening 

om er hun eigen salaris van te beta-

len, en vroegen toen faillissement 

aan. En Arthur Toenbreker liet 

zijn cliënt, zware jongen ‘Rooie Ron’, 

enige tijd onderduiken op zijn zolder. 

We zullen niet nog eens met het 

‘m-woord’ schermen, maar wie de 

berichtgeving over de beroepsgroep 

een beetje volgt, kan niet anders dan 

concluderen dat menig verdediger 

het stemmetje van Vrouwe Justitia 

niet altijd ergens in z’n hoofd hoort 

fl uisteren. 

Nee, als het gaat om de mores van 

de beroepsgroep, is de Nederlandse 

advocatuur niet bepaald vrij van 

smetten. Zo bekenden advocaten 

Ron van Asperen en Björn van Dijk 

van het Groningse kantoor Tiebout 

afgelopen augustus dat ze drie jaar 

lang hadden gefraudeerd met aan-

vragen voor gesubsidieerde rechts-

bijstand. De twee omzeilden de maxi-

mumnorm van 250 zaken per advo-

caat door extra aanvragen te doen 

op naam van beginnende advocaat-

stagiairs – die overigens van niks 

wisten – waardoor ze tussen de drie 

en vier ton extra vingen. Saillant 

detail: advocaten Martin Schuring 

en Kristiaan Spoelstra van hetzelf-

de kantoor ontvingen in 2009 al een 

berisping van het Hof van Discipline 

omdat ze ‘kwalijk’ hadden meege-

werkt aan de agressieve acquisitie 

van Roma bv. Die stuurde midden-

standers facturen voor ongevraagde 

advertenties op websites. Werd er 

niet betaald, dan werd er gedreigd 

met juridische procedures. 

Is dit het spreekwoordelijke topje 

van de ijsberg, of gaat het om inciden-

ten? In 2010 werden maar liefst 

3265 klachten ingediend bij de Neder-

landse Orde van Advocaten (hierna: 

Orde). In de meeste gevallen ging het 

om advocaten die niet kwamen opda-

gen bij de rechtbank, niet commu-

niceerden of hun geheimhoudings-

plicht schonden. De Amsterdammer 

Delano Wirht heeft er ervaring mee; 

hij zit op dit moment naar eigen zeg-

gen onterecht in voorarrest voor de 

voorbereiding van invoer van drugs. 

‘Bij mijn aanhouding heeft iemand 

zich voorgesteld als offi  cier van Justi-

tie, terwijl hij dat niet was. De echte 

offi  cier van Justitie was namelijk op 

hetzelfde moment bij een andere 

aanhouding; daar heb ik een proces-

verbaal van. De man kan niet op twee 

plekken tegelijk zijn geweest.’ Wirht 

wilde een stevige advocaat en koos 

voor Theo Hiddema, die hem in mei 

2011 als cliënt aanvaardde. ‘Ik had 

echt mijn hoop op hem gevestigd’, 

vertelt Wirht. ‘We hadden een zeer 

goed gesprek, de stukken werden 

overgedragen en daarna hoorde ik 

niks meer van hem. Toen ik hem na 

acht keer bellen eindelijk aan de lijn 

kreeg, klonk hij geïrriteerd en zei hij 

dat hij druk bezig was met de voor-

bereidingen van de pro forma-zitting 

(waar besloten wordt of de voorlopige 

hechtenis wordt verlengd, red.) op 

4 juli. Maar hij verscheen niet op 

zitting, had zich niet afgemeld en 

was niet bereikbaar. Mijn schorsings-

verzoek werd afgewezen. Hiddema 

verklaarde later dat hij mij had mee-

gedeeld dat hij niet kwam, omdat hij 

het zinloos achtte. Ik vroeg hem in 

beroep te gaan tegen de beslissing van 

het verlengen van mijn voorarrest, 

maar ook in de weken daarna liet hij 

niets van zich horen.’ Wirht heeft 

inmiddels een klacht ingediend bij 

de Geschillencommissie Advocatuur 

voor een schadevergoeding en over-

weegt nog een klacht bij de Orde.

Hiddema, die in maart 2011 al eens 

Juridisch broddelwerk 
Weening Strafrechtadvocaten adverteert regelmatig in ge-
vangeniskrantje Bonjo Bajes Bulletin met uitingen die appel-
leren aan het gevoel van onvrede onder gedetineerden. ‘Wij 
beseffen dat onze gedetineerde cliënten regelmatig bezocht 
willen worden om de voortgang van hun zaak te bespreken. 
Wij voldoen aan die behoefte!’ En: ‘U bent niet verplicht zich 
bij te laten staan door de advocaat die u op het politiebureau 
bezocht heeft. Deze “piketadvocaat” hoeft helaas geen des-
kundige te zijn op het gebied van strafrecht.’ Advocaat Serge 
Weening: ‘Er zijn advocaten die hun cliënten in de gevangenis 
laten wegrotten. Een piketadvocaat is lang niet altijd een 
strafrechtadvocaat. Het zou advocaten met gebrek aan ken-
nis verboden moeten worden om bepaalde zaken te doen. Een 
echtscheidingsadvocaat weet niks van strafrecht en anders-
om ook niet. Als ik een echtscheiding zou doen, dan zou mijn 
cliënt er heel beroerd van afkomen. Of er over mij weleens een 
klacht is ingediend? Eentje, maar die is ongegrond verklaard.’

‘Als je als 
deken contact 
opneemt met 
een advocaat 
tegen wie een 
klacht is inge-

diend, voel 
je ze soms 

verstijven van 
angst aan de 
andere kant 
van de lijn’

KANTOOR TIEBOUT
Ron van Asperen en Björn van Dijk 
van het Groningse advocatenkantoor 
Tiebout fraudeerden in de periode 
2006-2009 voor tussen de drie en vier 
ton bij de Raad voor de Rechtsbijstand. 
Van Asperen is inmiddels van het tableau 
geschrapt, Van Dijk is drie maan-
den geschorst, maar ze gaan in 
hoger beroep. Hun collega’s 
Martin Schuring en Kristiaan 
Spoelstra kregen in 2009 een 
berisping nadat ze meewerk-
ten aan de advertentiefrau-
de van Roma bv. 

Onder: Björn van 
Dijk. De overige 

29 foute advocaten 
vindt u op de 

volgende pagina’s

ALLE 30 IN DE FOUT
deze befjes liepen tegen de lamp
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werd geschorst omdat hij een ex-
cliënt een ‘onbetrouwbaar sujet’ en 
‘addergebroed’ had genoemd, erkent 
dat hij niet op zitting is geweest. ‘Het 
was zinloos. Die zaak is nog volop in 
onderzoek. Als er persoonlijke om-
standigheden waren geweest waar-
door meneer geschorst had kunnen 
worden, dan was ik zeker gegaan. 
Maar meneer is een recidivist en is 
ervan overtuigd dat de staat hem 
koste wat kost achter tralies wil heb-
ben, een complottheorie waarmee ik 
niet geaffi  cheerd wil worden. Als hij 
daar gaat zitten raaskallen, straalt 
dat ook op mij af. Dan denkt zo’n 
rechter ook: Hiddema, wat heb je 
nu weer meegenomen? Ik heb hem 
ook verteld dat ik niet zou komen.’ 
Hiddema kijkt zichtbaar vermoeid 
naar de oorkondes voor ‘top-10 beste 
advocaat’ van 1997 en 2002, die aan 
de muur van zijn klassiek ingerichte 
werkkamer hangen, en zegt dan: ‘Ik 
ben een van de drukst bezette advo-
caten van Nederland. Ik doe twee- tot 

driehonderd zaken per jaar en zal 
mijn secretaresse ook even een uit-
draai laten maken van mijn agenda, 
zodat u dat kunt zien. Zo’n nutteloos 
verzoek indienen dat toch niet geho-
noreerd zou worden, gaat ten koste 
van andere cliënten. Laat hem maar 
een klacht indienen; ik sla wel dertig 
pro forma-zittingen per jaar over en 
weet zeker dat de Orde dat begrijpt.’
Had Hiddema aanwezig moeten zijn 
bij de zitting van Wirht? Bijzonder 
hoogleraar advocatuur en oud-deken 
Floris Bannier meent van wel. ‘Als 
de voors en tegens vooraf duidelijk 
met de cliënt zijn besproken en op 
basis daarvan is afgesproken dat de 
advocaat niet hoeft te komen, dan 
hoef je niet aanwezig te zijn. Maar 
als je cliënt wil dat je een verzoek tot 
opheffi  ng van de voorlopige hechtenis 
indient, dan moet je dat doen. Anders 
wordt het vertrouwen van de cliënt 
geschaad en dat is een doodzonde.’ 
Advocaat Serge Weening, die zelf 
in het Bonjo Bajes Bulletin (‘Krant 

JOS THISSEN
Deze Haagse advocaat van de duivel 
deed vooral zaken met illegale vreem-
delingen, voor wie hij verblijfsvergun-
ningen probeerde te regelen. Hiervoor 
vroeg hij vergoedingen aan bij de Raad 
voor Rechtsbijstand. Volgens de Orde 
van Nederlandse Advocaten waren dat 
‘vrijwel zonder uitzondering’ zaken zon-
der slagingskans, waarmee Thissen de 
rechtbank overbelastte zonder dat hij 
iets zinnigs voor cliënten kon beteke-
nen. Hij werd in 2010 voor onbepaalde 
tijd geschorst. 

PAUL SMITS
Deze Amsterdamse advocaat moest in 
juli 2008 voor maar liefst vier zaken voor 
het Hof van Discipline verschijnen, 
variërend van ‘excessief honorarium’ 
tot zichzelf in dienst stellen van de 
wederpartij. Smits kwam in 2005 ook al 
in het nieuws doordat hij een ex-cliënt 
met een golfclub te lijf ging, nadat deze 
een baksteen door zijn ruit had gegooid. 
Smits werd in de jaren negentig ver-
dacht van betrokkenheid bij een om-
vangrijke witwasoperatie van zijn toen-
malige cliënt Klaas Bruinsma. Het Hof 
besloot tot een onvoorwaardelijke schor-
sing van vier maanden en een berisping. 
Tegenwoordig werkt hij weer vanuit zijn 
kantoor aan de Keizersgracht.

THEO HIDDEMA 
Hiddema kwam in op-
spraak toen hij zijn cliënt 
een ‘onbetrouwbaar sujet’ 
en ‘een stuk adderge-
broed’ noemde en werd in 
maart 2011 geschorst. Het 
Hof van Discipline boog 
zich niet over de vraag in 
hoeverre dit terecht was.
Zoiets mag een advocaat 
gewoon niet zeggen. Punt. 

‘Waarom ik 
toch al 

die klachten 
krijg? 

Ik denk dat 
het komt 
doordat ik 

redelijk 
flamboyant 
en succes-

vol ben’

Tucht en recht 
In 2010 kreeg ruim 20% van de Nederlandse advocaten te maken met een klacht. 
Uit de 1251 zaken die voor de tuchtrechter werden gebracht, kwamen 288 veroor-
delingen voort (ook werden 46 klachten gegrond verklaard, zonder dat hieraan con-
sequenties voor de advocaat waren verbonden): 

In het hoger beroep oordeelt het Hof van Discipline. Dat kreeg in 2010 291 nieuwe 
zaken binnen, behandelde er 193, waaruit 94 veroordelingen voortkwamen:
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TEADE BRUINSMA
Werd in november 2011 voor drie maan-
den geschorst, waarvan een maand 
voorwaardelijk, omdat hij rechtsbijstand 
aanvroeg op naam van een collega. 
Bruinsma stond vooral vreemdelingen 
bij, die hij naar eigen zeggen niet kon 
doorverwijzen omdat ‘andere kantoren 
het even druk hadden’. ‘Ik geneer me 
geen seconde’, aldus de advocaat, die de 
formele regels onwerkbaar vindt. 

WILLEM EN MARLEN 
BULTERMAN 

Willem Bulterman mag zich sinds augus-
tus 2010 geen advocaat meer noemen. 
Zoon Marlen werd een jaar eerder al uit 
de beroepsgroep geknikkerd. Senior 
was sinds 2007 voor onbepaalde tijd 
geschorst, maar bleef doorwerken. Hij 
verklaarde eerder dat er plannen waren 
om zijn zoon in 2011 weer te beëdigen, 
maar tot op heden is dat niet terug te 
vinden in het register van de Orde. Ove-
rigens moest hij eind jaren negentig ook 
al voor de tuchtrechter verschijnen, 
omdat een Iraakse asielzoekster door 
zijn nalatigheid was uitgeprocedeerd. 

ASHWIN BALRAK 
Balrak werd eind 2010 gearresteerd 
toen hij in een Rotterdamse woontoren 
82 kilo coke in een keukenmixer stond 
te versnijden. De strafpleiter was een 
jaar eerder al aangehouden op een 
vliegveld in Ecuador, toen hij probeerde 
een groot geldbedrag het land in te 
brengen, mogelijk bedoeld voor een 
cocaïnetransport. Zelf neemt Balrak 
zijn juridische tips ter harte en zwijgt. 
‘Alles wat je zegt, kan tegen je gebruikt 
worden.’

KOOS K ARSTENS 
EN JOHAN DE BRUIJN

Johan de Bruijn was al eens veroordeeld 
tot vier jaar cel wegens vermogensdelic-
ten, fraude en deelname aan een crimi-
nele organisatie. Hij studeerde rechten 
in de nor, maar werd wegens zijn crimi-
nele verleden niet toegelaten tot de ad-
vocatuur. Advocaat Koos Karstens vond 
dat alles geen bezwaar; hij nam De 
Bruijn aan als kantoordirecteur en gaf 
hem de controle over de financiën van 
advocatenkantoor Legal Point in Rotter-
dam. Toen er in 2007 een navordering 
van 250 duizend euro van de Belasting-
dienst kwam, bleek de derdenrekening  
– waar meer dan drie ton op stond – vol-
ledig leeg. Beiden werden door curator 
Marc Udink bestuurlijk aansprakelijk ge-
steld; met Karstens is een deal gesloten. 
‘Het hoger beroep van De Bruijn loopt 
nog. Hij heeft de derdenrekening ge-
bruikt voor strafbare feiten en daar 
loopt nog een apart onderzoek naar’, 
vertelt Udink. Rabobank keert binnen-
kort 335 duizend euro uit aan de gedu-
peerden, omdat de bank de transacties 
niet had gecontroleerd. 
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over detentie en strafrecht’) adver-

teert met de slogan ‘Vindt u het ook 

zo vervelend als u uw advocaat niet 

kunt bereiken?’ (zie kader ‘Juridisch 

broddelwerk’), is het met Bannier 

eens. ‘Hoe ervaren je ook bent, je kunt 

altijd verrast worden. Ik heb ook 

verzoeken ingediend waarvan ik op 

voorhand al tegen mijn cliënten had 

gezegd dat het niets zou worden. En 

toch werd iemand soms tot mijn grote 

verbazing tijdelijk op vrije voeten 

gesteld. Een advocaat moet er elke 

zitting bij zijn, of namens zichzelf een 

kantoorgenoot sturen.’

Tuchtrechter 
In 2010 kwamen van de ruim 3200 

klachten die waren ingediend bij de 

Nederlandse Orde van Advocaten, 

uiteindelijk 1251 zaken voor de Raad 

van Discipline. Hieruit kwamen 

uiteindelijk 288 veroordelingen 

voort, voornamelijk berispingen en 

waarschuwingen (zie kader ‘Tucht 

en recht’). De Orde heeft gemengde 

gevoelens over de hoeveelheid klach-

ten, aldus landelijk deken Jan Loor-
bach. ‘Het publiek is mondiger ge-

worden en weet ons beter te vinden. 

De cijfers betekenen dus niet per 

defi nitie dat de advocatuur achteruit-

gaat. Elke klacht is er een te veel, 

maar er zijn zeventienduizend advo-

caten die gemiddeld honderd zaken 

per persoon per jaar doen. Het gaat 

slechts om een klein percentage advo-

caten dat het beeld bepaalt, de mees-

ten doen hun werk in volstrekte 

anonimiteit.’

Advocaten reageren wisselend op de 

klachten, zo vertelt Bannier. ‘Veruit 

het grootste gedeelte van hen vindt 

het vreselijk om met de tuchtrechter 

in aanraking te komen. Als je als 

deken contact opneemt met een 

ad vocaat tegen wie een klacht is in-

gediend, voel je ze soms aan de andere 

kant van de lijn verstijven van angst. 

En er zijn natuurlijk mensen die het 

geen barst uitmaakt en bij wie het 

systeem niet werkt.’ Een van die 

mensen is Robert Moszkowicz, de 

gevallen telg uit het beroemde advo-

catengeslacht, die in de jaren negen-

tig een comeback maakte om vervol-

gens weer hard te vallen. Hij moest 

zich verschillende keren verantwoor-

den voor de Raad van Discipline en 

het Hof van Discipline (de instantie 

voor hoger beroep), variërend van 

het sturen van te hoge rekeningen 

tot wanprestaties. Een voormalig 

advocaat-stagiair verklaarde in 2000 

zelfs bij de tuchtrechter dat Moszko-

wicz vlak voor een zitting vanuit zijn 

auto belde om te vragen waar de zaak 

over ging en dat hij uitsluitend geïnte-

resseerd was in de kredietwaardig-

heid van zijn cliënten. Zelf zegt hij dat 

er niets aan de hand is. ‘Er is altijd wel 

een ex-werknemer die wil natrappen 

of een cliënt die na afl oop probeert 

er een fi nancieel slaatje uit te slaan. 

Maar mij krijgen ze niet meer kapot.’ 

Toch wordt Moszkowicz in 2005 na 

de zoveelste klacht echt geschorst en 

een jaar later van het tableau ge-

schrapt. Tegenwoordig werkt hij als 

juridisch adviseur, maar er hebben 

zich bij advocatenkantoor Blenheim 

alweer gedupeerden gemeld die be-

weren dat Robert Moszkowicz zich 

aan hen presenteerde als advocaat. 

Die doet de berichten af als ‘vieze 

insinuaties’, ook dat is niet nieuw. 

‘Enkele jaren geleden stuurden we 

ook een fax die volgens Moszkowicz 

“te vies om aan te pakken” was. Toen 

hebben we teruggefaxt dat het mis-

schien door een toner-probleem in 

zijn faxapparaat zou kunnen komen’, 

grapt Blenheim-partner Jan Willem 
de Groot. 

De Harense advocaat Ruud Skála 

heeft in zijn carrière ook verschil-

lende malen bij de tuchtrechter op 

het matje moeten komen. Zo werd hij 

in 2007 voor een maand geschorst, 

omdat hij een drafpaard – ‘De slacht 

dreigde voor dat beest, mijn sociale 

gevoel zei dat ik het moest doen’ – 

uit een te verdelen boedel had mee-

genomen. En in december 2010 kreeg 

hij een schorsing van ruim tien maan-

den, omdat hij een procedure had 

gevoerd zonder medeweten van zijn 

cliënt, maar de kosten wel doorbere-

kende. ‘Door die schorsing loop ik op 

jaarbasis toch zo’n 250 duizend euro 

mis. En tijdens de schorsing liepen 

er alweer drie klachten, omdat ik me 

zou hebben voorgedaan als advocaat’, 

vertelt Skála. In december 2011 wordt 

hij door de Raad van Discipline uit het 

ambt gezet. ‘Dat hij in de schorsings-

‘Door die 
schorsing 
loop ik op 
jaarbasis 
toch zo’n 

250 duizend 
euro mis’GABRI DE HOOGD

De Hoogd harkte volgens Justitie tussen 
2000 en 2005 samen met zijn tweeling-
broer in totaal negen miljoen euro bin-
nen in de vorm van faillissementsfraude 
in de regio Groningen, terwijl zij eigen-
lijk de schuldeisers hadden moeten uit-
betalen. De Fiod kon geen wijs worden 
uit de administratie van de failliete be-
drijven en de derdenrekening van zijn 
kantoor. Het Openbaar Ministerie werd 
niet-ontvankelijk verklaard en het hoger 
beroep loopt nog, maar De Hoogd liet 
zich in 2007 alvast vrijwillig van het 
tableau schrappen.

OSCAR HAMMERSTEIN
Hammerstein worstelt al langer met 
beschuldigingen van beroepsfouten en 
nalatigheid. Zo claimt volkszanger-
ontdekker Riny Schreijenberg zeven 
miljoen euro, omdat Hammerstein in 
zijn zaak vergat hoger beroep in te stel-
len. Dat vergat hij overigens wel vaker. 
Ook de 284 duizend euro uit de erfenis 
van Sjoerd Kooistra die hij naar zichzelf 
had overgemaakt, deed de wenkbrau-
wen fronsen. Maar na een mea culpa bij 
de deken concludeerde deze dat de ab-
jecte amice zijn lesje wel had geleerd. 
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periode toch heeft gewerkt, is de 

welbekende druppel geweest’, aldus 

de Groningse deken. 

Skála is naar eigen zeggen ‘teleur-

gesteld maar strijdvaardig’ en gaat in 

hoger beroep. ‘Ik ben naar alle cliën-

ten toe heel duidelijk geweest. Mijn 

zoon heeft alle zaken binnen de maat-

schap overgenomen. Junior en ik 

hebben zelfs de onlineverbinding 

met mijn huis verbroken. Waarom ik 

dan toch die klachten krijg? Ik denk 

dat het komt doordat ik redelijk fl am-

boyant en tegelijkertijd succesvol 

ben. Gemiddeld behaalde ik toch één 

vrijspraak per week. Mensen die zich 

bij de deken melden, worden woorden 

in de mond gelegd en aangemoedigd 

om een klacht in te dienen. Van de 

drie klachten dat ik me zou hebben 

voorgedaan als advocaat, zijn er 

trouwens twee ingediend door voor-

malige dekens.’ 

Skála vindt de tuchtrechtspraak 

sowieso misplaatst. Doordat het 

collega’s zijn die over hem oordelen, 

zou het allemaal neerkomen op 

vriendjespolitiek. ‘De laatste keer dat 

ik voor de Raad stond, kon ik de hoof-

den tellen van advocaten tegen wier 

cliënten ik nog procedures voerde. 

Maar als je eenmaal tot de inner circle 

van de Raad of het Hof behoort, dan 

hoef je niet bang te zijn dat iemand 

je het vuur aan de schenen legt.’ De 

amice is van mening dat een onafh an-

kelijke rechter zou moeten oordelen, 

maar hoogleraar Bannier vindt dit 

niet wenselijk. ‘Het tuchtrecht kan 

niet functioneren zonder beroeps-

beoefenaars. Het gaat er niet om of 

er beroepsgenoten bij betrokken zijn, 

maar of de rechtspraak op een inte-

gere manier gebeurt.’ Ook Jan Loor-

bach ziet geen partijdigheid in de 

tuchtrechtspraak: ‘Meneer Skála 

heeft weinig zelfrefl ectie en is niet in 

de positie om te klagen over vriend-

jespolitiek. Hij heeft te maken gehad 

met verschillende dekens en tucht-

rechters. Het toezicht van de dekens 

wordt geobjectiveerd door de rol van 

de tuchtrechter. Dat was ook de uit-

komst van een onderzoek dat Arthur 
Docters van Leeuwen in 2010 bin-

nen de Orde heeft uitgevoerd.’ 

Fraude 

Al een jaar later nam staatssecretaris 

Fred Teeven van Veiligheid en Jus-

titie afstand van de conclusie van 

Docters van Leeuwen. Teeven 

RUUD EN REHOR SK ÁL A 
Ruud Skála moest in december 2011 het 
naambord van de gevel van zijn Harense 
advocatenkantoor halen. Overigens was 
het niet voor het eerst dat hij aangepakt 
werd; in 2007 kon hij ook al met onbe-
taald verlof. Zoon Rehor kreeg in 2011 
een voorwaardelijke schorsing, nadat 
vijf bedrijven zich bij de Orde hadden 
gemeld omdat hij aanmaningen had ge-
stuurd voor spooknota’s van BV-MKB 
voor het ongevraagd laten plaatsen van 
advertenties. 

TILL KOLLE EN JOOST VERMEER
Deze heren konden niet van de derden-
rekening van de Amsterdamse vestiging 
van Heitmann Vermeer Kollegen afblij-
ven. Ze gebruikten de verdwenen vieren-
halve ton voor de huur van hun kantoor, 
hun eigen salarissen en het betalen van 
openstaande facturen. Toen het op was, 
vroegen ze in 2009 hun faillissement aan 
en lieten zich van het tableau schrappen.

BRAM MOSZKOWICZ
Het ‘m-woord’ mogen we niet meer noemen, maar we som-
men de rooksignalen uit Moszkowicz’ kantoor aan de Heren-
gracht toch even op: een dansje met Desi Bouterse, een 
liefdadigheidsdiner in Monaco met criminele zwaar-
gewichten Sam Klepper en John Mieremet, een 
vermeende bedreiging op zijn kantoor, de nahef-
fing van de blauwe-enveloppen-brigade voor 
niet-opgegeven inkomsten tussen 2003 en 
2006 (geverifieerd aan de hand van Moszko-
wicz’ exorbitante uitgavepatroon), een be-
risping om niet-gespecificeerde rekenin-
gen en een sollicitante die in haar 
hoedanigheid als ex-griffier mogelijk 
bij de rechtbank heeft gespioneerd. 
We zullen wel weer ‘abject en infaam’ 
zijn, maar wij wachten met smart op 
de uitkomst van het onderzoek van 
de fiscus over de periode 2007-2011.

KOEN BLOM
In het vermeende piramidespel en de 
beleggingsfraude van Quality Invest-
ments werd in september 2011, naast 
de directie, ook advocaat Koen Blom 
aangehouden. Hij schreef de letter of 
comfort. Eind 2011 liet hij zich vanuit de 
gevangenis van het tableau schrappen.

Rehor Skála
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werkt momenteel aan een wetsvoor-

stel voor een onafh ankelijk college 

van toezicht op de Orde door drie 

niet-advocaten. Dat college mag 

straks ook zonder directe aanleiding 

onderzoek doen bij van schimmig 

gedrag verdachte befj es. Ook wil 

Teeven de derdenrekeningen contro-

leren door een landelijke derdenreke-

ning te openen waarop advocaten 

hun geld moeten laten storten. 

Deken Jan Loorbach is niet blij met 

die plannen. ‘Het is onbegrijpelijk en 

teleurstellend dat het ministerie de 

Orde van Advocaten niet het door ons 

ontwikkelde systeem laat gebruiken. 

De voorgestelde maatregelen zullen 

zorgen voor een toename van de 

overheidscontrole op de advocatuur, 

waarmee de onafh ankelijkheid onder 

druk komt te staan.’ 

Zou de Orde dan niet zelf strenger 

moeten straff en, om meer overheids-

bemoeienis te voorkomen? Loorbach: 

‘Ik vind ook weleens dat iemand er 

genadig van afk omt, maar meestal 

ben ik tevreden over de uitspraak. 

De straff en werken preventief; in de 

gewone wereld kun je door te straff en 

criminaliteit niet uitbannen en in de 

advocatuur is dat niet anders.’ Voor 

sommige advocaten komt een waar-

schuwing, berisping of schorsing 

inderdaad te laat. Zoals voor Koen 
Blom, die ooit Quality Investments 

aanprees als bonafi de investerings-

fonds. Blom werd aan de buiten-

wereld gepresenteerd als dé man die 

garandeerde dat het allemaal zuivere 

koffi  e was. Zo zei Quality Investments-

oprichter Frank Laan in januari 

2010 tegen dagblad De Pers: ‘Alles is 

zeker. Dat heeft Koen Blom toch in 

onze letter of comfort geschreven?’ 

Blom wist niet hoe snel hij deze uit-

spraak in hetzelfde artikel moest 

nuanceren. ‘Eigenlijk stelt deze brief 

niets voor. Het is niet meer dan een 

uitnodiging om goed onderzoek te 

doen voordat je investeert.’ Blom zit 

nu in voorarrest als medeverdachte 

van beleggingsfraude. Hij werd ove-

rigens in 2000 bij De Vos & Partners 

ontslagen nadat hij met andere advo-

caten had getracht kantonrechter 

Groen zo vaak stelselmatig te wra-

ken, dat het voor hem onmogelijk zou 

worden nog te werken. 

Advocaten beroepen zich trouwens 

vaker op hun functie om geld los te 

peuteren. Neem Thijs Bloemers van 

vermogensbeheerbedrijf TPC Inter-

national, die in november 2010 samen 

met vermogensbeheerder Wilfred 
Aalders (die zich ten onrechte voor-

deed als advocaat) veroordeeld werd 

tot een gevangenisstraf van vier jaar 

en negen maanden. Met drie andere 

verdachten moeten ze bovendien 

vijf miljoen euro schadevergoeding 

ophoesten. Tussen 1998 en 2008 

hebben Bloemers en Aalders in elk 

geval negentien miljoen euro verduis-

terd met hun malafi de beleggingen, 

maar schattingen van Justitie lopen 

zelfs op tot honderd miljoen euro. 

Veel slachtoff ers investeerden zwart 

geld en durfden zich daardoor niet 

te melden. ‘Verschillende investeer-

ders hebben gezegd dat hun betrok-

kenheid in de projecten werd ver-

sterkt doordat er een advocaat bij 

betrok ken was’, aldus de uitspraak 

van de rechtbank. 

JACOB CORNEGOOR
Werd in maart 2011 vrijgesproken van 
valsheid in geschrifte rond het Rotter-
damse havenschandaal. Volgens het OM 
had Cornegoor opzettelijk fouten 
gemaakt in het opstellen van de legal 
opinions en certificaten. De rechter zag 
er geen kwade opzet in, maar vond wel 
dat de advocaat zich ‘weinig kritisch’ 
had getoond. ‘Van de verdachte mocht 
de nodige deskundigheid, volledigheid, 
alertheid en zorgvuldigheid worden ver-
wacht.’ Wordt ongetwijfeld vervolgd, 
want het OM ging direct in hoger beroep 
en ook de deken doet nog onderzoek. 

DION BARTELS
Wierp zich met het nodige lawaai op als 
belangenbehartiger van gedupeerde 
beleggers in fraudezaken, maar werd in 
2010 van het tableau geschrapt omdat 
hij een repeat offender was in het lek-
ken van vertrouwelijke informatie, het 
besmeuren van reputaties en het ver-
spreiden van onjuiste en misleidende 
informatie aan journalisten, politici en 
beleggers. En passant ging hij failliet. 
Inmiddels treedt hij op als spreker en 
consultant en publiceerde hij het boek 
Palm Invest, the true story, non fiction.

‘In de gewone 
wereld kun 
je criminali-

teit niet 
uitbannen 

door te 
straffen. In de 

advocatuur 
is dat niet 

anders’

ROBERT MOSZKOWICZ 
‘Broer van’, voormalig heroïne- en 
cokeverslaafde over wie het gerucht 
gaat dat hij door zijn familie onderhou-
den wordt, hoewel broer Bram dit ont-
kent. Hoe dan ook, Moszkowicz werd 
in 2005 na een roemrucht verleden 
en een schorsing van het tableau 
geschrapt, maar hij doet zich volgens 
gedupeerden nog altijd voor als 
advocaat. 
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Ook Jan Loorbach heeft er geen goed 
woord voor over. ‘Dat je als advocaat 
misbruik maakt van het vertrouwen 
in de advocatuur door rommel aan te 
prijzen, is het ergste wat je kunt doen. 
De gedragsregels voor een advocaat 
zijn vrij duidelijk en bij grensgevallen 
is er de deken voor advies. Maar zeker 
in deze economisch barre tijden is het 
ook voor advocaten soms lastig de rug 
recht te houden.’ Hoogleraar Bannier 
illustreert dit met een voorbeeld. ‘Stel 
dat een grote cliënt met veel geld zich 
bij je meldt. Je moet namens die cliënt 
een zaak aanspannen tegen een partij 
voor wie je in een ver verleden een 
zaak hebt gedaan en die je erna nooit 
meer hebt gezien. Volgens de gedrags-
regels zou er sprake kunnen zijn van 
belangenverstrengeling en moet je 
die rijke cliënt dus naar een andere 
advocaat doorverwijzen. Als ik hier 
een examenvraag over stel, beant-
woorden studenten deze feilloos. 
Maar in de praktijk spelen economi-
sche belangen wel degelijk een rol.’ 

Ongewild consiglière  
Floris Bannier: ‘Het spectaculairste 
voorval dat ik als deken heb meege-
maakt, is dat ik werd opgebeld door een 
advocaat die tegen me zei dat hij net uit 
het huis van bewaring kwam, waar hij 
een cliënt had opgezocht die werd ver-
dacht van een zeer ernstig delict. De 
cliënt had met een grote grijns gezegd: 
“Ik denk dat de getuige er morgen niet 
meer zal zijn.” Met andere woorden: 
de getuige wordt omgelegd. Maar als 
advocaat heb je een beroepsgeheim, 
dus de man wist niet wat hij moest doen. 
Het beroepsgeheim is er niet om moor-
den te bedekken. Uiteindelijk heb ik 
voor hem geregeld dat de getuige werd 
beschermd en er niks is gebeurd.’

ALLERT JAN TER WEE
Advocaat Allert Jan ter Wee stond de gebroeders John en Hans den Besten bij, 
directeuren van het in noodweer verkerende horecaconcern Den Besten Group, 
die al jaren een financieel conflict hebben met ondernemer Jan Meurs. Ter Wee 
sprak eind 2010 met drie personen, die volgens hem bevestigden dat Meurs op-
nieuw opzettelijk over de broers had geroddeld. Hij vorderde een boete van vijf-
tienduizend euro, die hij gebruikte om openstaande rekeningen van de broers te 
vereffenen. Meurs overhandigde de Raad van Discipline verklaringen van alle drie 
de getuigen, die onafhankelijk van elkaar meldden dat zij onjuist door Ter Wee zijn 
geciteerd en onder druk zijn gezet om te getuigen. De Raad boog zich bij het ter 
perse gaan van deze Quote nog over de beslissing. 

ERIC KUIJPERS 
‘De Leidse Rambo’ had een ludiek visite-
kaartje met een afbeelding van hemzelf 
in toga plus de tekst ‘KDK-advocaten, 
eerst schieten, dan praten’. Het leverde 
hem in april 2011 een schorsing op. Vol-
gens de Orde zou hij hiermee insinueren 
dat je met geweld je recht kunt halen. 
Kuijpers liet zich daarop vrijwillig uit-
schrijven. Een week daarvoor maakte 
Tros Opgelicht?! beelden van Kuijpers 
die met pruik, plakbaard en donkere bril 
mensen ronselde om hun bankrekening 
uit te lenen. Volgens de Orde probeerde 
hij zo mogelijk tienduizenden ten on-
rechte geïnde euro’s weg te sluizen.

EVERT HINGST 
EN ARTHUR TOENBREKER

Nadat kantoorgenoot Evert Hingst in 
2005 in Amsterdam was geliquideerd, 
kreeg Arthur Toenbreker problemen 
met Hingsts cliënt ‘Rooie’ Ron de Jong. 
Die hield Toenbreker verantwoordelijk 
voor een verlies van 2,6 miljoen euro en 
zat lange tijd in voorarrest omdat hij ver-
dacht werd van bedreiging van een ad-
vocaat (volgens de geruchten gaat het 
hier om Toenbreker, maar het OM wil dit 
niet bevestigen, red.) en witwassen. De 
zaak loopt nog, en hierin is Toenbreker 
ook medeverdachte. In een andere zaak 
rondom de criminele miljoenen van wij-
len Klaas Bruinsma werd hij eveneens 
verdacht van witwassen, hoewel het 
onderzoek op losse schroeven staat, 
omdat de Zwitserse autoriteiten niet 
willen meewerken. Afgelopen zomer 
veroordeelde de rechter de inmiddels 
failliet verklaarde en ondergedoken ad-
vocaat bij verstek voor het verduisteren 
van 120 duizend euro van – jawel, daar is 
’ie weer – de derdenrekening. 

THIJS BLOEMERS 
EN WILFRED AALDERS

Advocaat Bloemers en vermogens-
beheerder Aalders (die zich ten onrech-
te voordeed als advocaat) wisten met 
hun vermogensbeheerbedrijf TPC Inter-
national in de periode 1998-2008 tien-
tallen tot honderden miljoenen te ver-
duisteren en zitten nu hun celstraf uit. 

Evert Hingst

053


