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Trage rechtszaak
uitbuiting in 2019
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN/HAREN De strafzaak in
hoger beroep tegen een echtpaar
uit Haren, verdacht van uitbuiting
van een dementerende plaatsgeno-
te, wordt vanaf nu voortvarend
aangepakt.

De behandeling is in mei 2019. Als al-
les meezit en er geen kink in de kabel
komt. Dit laatste zei de voorzitter
van het gerechtshof er maandag tij-
dens een regiezitting expliciet bij.

De verdachten Henk L. (53) en Ma-
rian H. (54), werden in april 2016 ver-
oordeeld tot 22 maanden celstraf en
het afdragen van het buitgemaakte
geld, bijna 300.000 euro. Jarenlang
profiteerden ze van het geld van de
welgestelde en hoogbejaarde me-
vrouw Rosingh. Via een machtiging
had het echtpaar toegang tot haar
bankrekening. In 2014 werden ze
aangehouden.

De twee zouden voor de vrouw
zorgen, maar tijdens de rechtszaak
in Groningen werd duidelijk dat ze
vooral goed zorgden voor zichzelf.
De zorg aan de vrouw liet daarente-

gen sterk te wensen over.
De strafzaak kenmerkt zich door

een uiterst traag verloop. Het ge-
rechtshof erkende dat ook. De voor-
zitter liet weten dat het hof een vin-
ger aan de pols zal houden. ,,Wij
gaan erop toezien dat er nu geen tijd
meer verloren gaat.’’

Dat het hoger beroep op z’n
vroegst pas volgend jaar mei kan
worden behandeld heeft onder
meer te maken met een aantal wen-
sen van de advocaat van het echt-
paar. Hij wil de zonen van het echt-
paar oproepen als getuige. Ook moet
de hoofdverdachte Henk L. nog-
maals worden gehoord.

Daarnaast moeten standpunten
worden uitgewisseld over het finan-
ciële deel van de zaak. De verdachten
vinden het bedrag dat ze moeten af-
dragen te hoog. Om te voorkomen
dat er tijdens de behandeling van
het hoger beroep over cijfers achter
de komma moet worden gepraat,
komen er vooraf schriftelijke rondes
waarin zowel de verdachten als het
Openbaar Ministerie hun standpun-
ten uiteen kunnen zetten.

De twee verdachten waren niet

aanwezig. De regiezitting werd wel
bijgewoond door tien inwoners van
Haren, destijds buurt- en straatge-
noten van mevrouw Rosingh. Zij wa-
ren het ook die in 2013 aan de bel
trokken wat leidde tot het politieon-
derzoek.

Mevrouw Rosingh heeft van het
verloop van de rechtsgang niets
meegekregen. Zij overleed in juni
2015 op 98-jarige leeftijd.

De politie vroeg destijds om extra
aandacht voor de zaak omdat het
uitbuiten van kwetsbare ouderen
veel voorkomt, terwijl de daders
vaak de dans ontspringen omdat
aangiftes uitblijven. In een flink aan-
tal gevallen van ouderuitbuiting
blijkt een familielid, mantelzorger
dan wel een goede bekende de dader
te zijn.

‘Wij gaan erop
toezien dat er nu
geen tijd meer
verloren gaat’


