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‘Fraude-stel’ ook
actief in Drenthe
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Het echtpaar uit Haren
dat wordt verdacht een hoogbejaar-
de plaatsgenoot financieel te heb-
ben uitgebuit, zou ook een stich-
ting en een man en vrouw uit Dren-
the hebben kaalgeplukt.

Het Openbaar Ministerie kondigde
gisteren een ontnemingsvordering
aan ter hoogte van de vermeende
buit van het Harense stel: ruim
800.000 euro.

De verdachten, Henk L. (50) en
Marian H. (51), werden in mei vorig
jaar aangehouden op verdenking
van verduistering en witwassen. Gis-
teren zou de strafzaak dienen, maar
de rechtbank verplaatste de behan-
deling naar volgend jaar. Op verzoek
van de advocaat van het echtpaar

moeten opnieuw getuigen worden
gehoord. Volgens het Openbaar Mi-
nisterie heeft het echtpaar tussen
2009 en 2014 bijna 300.000 verduis-
terd. Het geld was van de hoogbe-
jaarde mevrouw R. Zij overleed tij-
dens het onderzoek, in juni dit jaar
op 98-jarige leeftijd. Het echtpaar
verzorgde de financiën van me-
vrouw R. Het geld zou zijn uitgege-
ven aan onder meer luxe goederen
en aan vakanties in Italië.

Naast deze verduistering zou geld

zijn gestolen van een inmiddels
overleden echtpaar uit Drenthe. Ook
is het geld van een stichting waarvan
Henk L. en Marian H. bestuursleden
zijn, verdwenen. Het gaat om ten-
minste een half miljoen euro. De
stichting - het Johan Droge Fonds - is
opgericht ten behoeve van de zorg
voor autistische kinderen.

Henk L. deed zich voor als belas-
tingadviseur. Zijn klanten - onder
wie de gedupeerden - zouden voor-
malige klanten zijn van L.’s vader,
die accountant was in Haren.

Gedurende het onderzoek heeft
justitie beslag gelegd op de riante
woning van het echtpaar in Haren
en op drie auto’s.

De strafzaak dient naar verwach-
ting in het voorjaar van 2016.
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