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OM eist 2 jaar cel tegen
pornobaas Jan B. (77)

De Amsterdamse pornobaas Jan B.
hoorde gisteren twee jaar celstraf te-
gen zich eisen. Sinds 1984 zou B. om-
zet buiten de boeken hebben gehou-
den, waarmee hij de Nederlandse
staat voor miljoenen euro’s heeft be-
nadeeld. Het zwarte geld werd vol-
gens het Openbaar Ministerie (OM)
via bv’s in Zwitserland geïnvesteerd
in vastgoed in Nederland. Vaak ging
het om panden waar B. zijn seks-
clubs in had gevestigd, onder meer
in Klein-Ulsda en Veendam. Tegen
de zijn 36-jarige zoon Andries werd
15 maanden cel geëist.

Om de verdenkingen hard te krij-
gen heeft de politie undercover-
agenten ingezet, werden peilbakens
geplaatst onder auto’s van verdach-
ten en werd op grote schaal telefoon-
verkeer afgeluisterd. Zoon Andries
beleefde een paar wilde nachten met
undercovers op Tenerife waar hij on-
der invloed van veel drank haarfijn
uit de doeken zou hebben gedaan
hoe hij en zijn vader de kluit belaze-
ren. De zoon ontkent dat. De gehei-
me agenten zouden zelf dronken
zijn geweest, is zijn stelling. De offi-

GRONINGEN Jan B. (77) ontkent,
maar zo sprak hij tegen de rechters,
gesteld dat het klopt, dan is het al-
leen maar terecht na 42 jaar tegen-
werking door de overheid.

cier van justitie: ,,Deze agenten kun-
nen acteren. Ze deden alsof ze dron-
ken waren.’’

Het geld werd volgens het OM
contant opgehaald bij de clubs. De
helft ging de boeken in, de andere
helft (en soms meer) werd afge-
roomd en naar Zwitserland ge-
bracht. De vermeende geldkoerier,
een 79-jarige Amsterdammer, hoor-
de een taakstraf van 180 uur tegen
zich eisen.

Jan B. – een grote naam in de Ne-
derlandse prostitutiebranche – was
zelf niet aanwezig bij het proces dat
vorige week begon en vrijdag wordt
afgerond. B. is ziek. Voor het OM was
dat geen reden om af te zien van het
eisen van celstraf. Bij het bepalen
van de hoogte van de strafeis is er
wel rekening mee gehouden. Vorige
week werd de bedlegerige B. thuis
bezocht door de rechters voor een
ondervraging. Zoon Andries zegt dat
hij wel eens klusjes voor zijn vader
deed, maar geen rol van betekenis
speelde in de onderneming. Volgens
het OM had hij een leidende rol.

Advocaten menen dat het OM
niet-ontvankelijk moet worden ver-
klaard omdat bij de aanvang van het
onderzoek tal van regels zijn over-
treden. Vandaag wordt de verdedi-
ging voortgezet. De uitspraak wordt
volgende maand verwacht.


