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Het was een koude winterse ochtend vlak voor de feestdagen en we stonden 
met drie advocaten voor de ingang van de Penitentiaire Inrichting (PI) 
Zaanstad. 

We maakten ons klaar om te 
gaan praten met de wederpartij 
die daar inmiddels gehuisvest 
zat. ‘Een kil calculerende 
ondernemer’ gespecialiseerd in 
de tijdelijke verhuur van 
woningen.
 
Hij zit inmiddels vast op verzoek 
van een cliënt waarbij ons 
kantoor bij de rechter een vonnis 
tot gijzeling had weten te 
verkrijgen. De 
vastgoedondernemer was onze 

cliënt nog een slordige ton 
verschuldigd. 

Eenmaal binnen komen we 
meteen ter zake. 
‘Als je vandaag je schuld betaalt 
sta je snel weer buiten. Dus 
waar is het geld?’ zegt de lead 
advocaat. Met enige twijfel in 
zijn stem zegt de man ons echt 
te willen helpen want hij wil 
graag weer vrij zijn en de 
feestdagen thuis kunnen vieren. 
Maar na een gesprek van 2,5 

uur zijn we helaas nog geen 
stap dichter bij een betaling en 
besluiten de man nog maar even 
te laten waar hij is. 

Enigszins gefrustreerd zitten we 
in de auto op de terugweg. Ik 
vraag aan mijn collega’s of wij 
hem nu echt met de feestdagen 
vast moeten laten zitten? Ja, 
daar begint het wel op te lijken. 
Maar de bal ligt bij hem, kreeg 
ik als antwoord. 

Bijna 2 weken later ontvangen 
we een bericht uit de PI. De man 
wil toch een deal sluiten. 

Maar ditmaal betrekken we de 
rechter in Amsterdam erbij, in de 
gedachte gezamenlijk tot 
afspraken te kunnen komen. De 
rechter komt meteen ter zake. 
‘Ik begrijp dat u wilt vertellen 
waar het geld is?’ zegt de 
rechter tegen de man. 

De man zegt stellig maar wel 
verslagen geen inzicht te willen 
geven over de geldstromen 

maar wel het volledige bedrag te 
willen betalen. Daarvoor moest 
hij wel een vriend in Amerika 
bellen. Die zal de betaling 
regelen.

Zogezegd zo gedaan. 

De man werd na het bellen 
teruggebracht naar de PI tot de 
betaling door ons was 
ontvangen. En een paar dagen 
later ontvangt onze cliënte, als 
enige van vele andere 
schuldeisers, het volledige 
gevorderde bedrag. 
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‘ De vastgoed-
ondernemer 

was onze 
cliënt nog een 

slordige ton 
verschuldigd ’


