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Rechtbank Groningen op
‘ziekenbezoek’ naar Amsterdam‘ziekenbezo
ROB ZIJLSTRA

Normaal gesproken wordt een straf-
zaak in zo’n geval uitgesteld. De frau-
dekamer van de rechtbank Noord-
Nederland koos gisteren voor een
praktischer oplossing: vandaag om
twaalf uur staan de drie rechters, de
officier van justitie, de griffier en de
betrokken advocaat bij de verdachte
op de stoep.

De verdachte is de 77-jarige Jan B.
uit Amsterdam. Hij heeft toegezegd
dat hij het bezoek uit het Noorden

GRONINGEN Wat doe je als een ver-
dachte op de eerste dag van een om-
vangrijke strafzaak niet komt op-
dagen omdat hij ziek en bedlegerig
is? Dan ga je op ziekenbezoek.

welkom zal heten. De man, ook be-
kend als pornokoning Jan B., wordt
ervan verdacht 2,4 miljoen euro te
hebben witgewassen. Het gaat om
geld dat hij zou hebben verdiend in
zijn elf seksclubs, waaronder die in
Klein Ulsda en Veendam.

Jan B. is al lange tijd ziek maar wil
wel een verklaring afleggen tegen-
over de rechters. Behalve als ver-
dachte wordt hij gehoord als getuige
in de zaak van een medeverdachte.

Gisteren ondervroegen de rech-
ters de 36-jarige zoon van Jan B. Hij
zou als administratief medewerker
betrokken zijn bij het wegsluizen
van een deel van de omzet naar Zwit-
serland. Via vennootschappen in dat
land werd het zwarte geld geïnves-
teerd in vastgoed in Nederland. Het

zoek’ naar Ams
onderzoek naar de malversaties be-
gon in 2011. B. junior zei dat hij wel
werkte voor de onderneming van
zijn vader, maar dat hij van de finan-
ciën niet veel verstand had. Hij be-
taalde weliswaar rekeningen, maar
regelde vooral praktische zaken.

De politie lijkt kosten nog moeite
te hebben gespaard om mogelijke
duistere zaken aan het licht te bren-
gen. Op de eerste zittingsdag bleek
dat zelfs een speciale politie-eenheid
is ingezet die in het grootste geheim
undercover-operaties uitvoert.
Agenten van dit team (‘werken on-
der dekmantel’) werden naar Teneri-
fe gestuurd waar de familie B. een va-
kantiehuis had.

Het strafproces duurt tot eind vol-
gende week.
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