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Zakelijk vluggertje
Wie een leven van seks & 
drugs & rock en roll am-
bieert, moet toch echt een 
ander vak kiezen. Advo-
caten zijn in de regel nogal 
saai en grijs, maar kunnen 
hun kleurloze bestaan 
nog enigszins verbloemen 
door “mee te liften” op het 
meer opwindende leven 
van een handjevol vak-
broeders, die met sappige 
verhalen de media veel-
vuldig beheersen.
Het is dan voor het saaie 
deel van de beroepsgroep, waartoe ik mij-
zelf reken, een prettige gedachte dat het 
grote publiek meent dat je dagelijks flink de 
bloemen buiten zet met drank en vrouwen, 
terwijl de werkelijkheid is dat je thuis zit te 
smullen van andijvie-stamppot met jus.

er zijn uitzonderingen. een strafrechtadvo-
caat mocht zich onlangs verantwoorden bij 
zowel de politierechter als de tuchtrechter. 
Door de politierechter is de advocaat veroor-
deeld wegens mishandeling in het uitgaans-
leven. Daarbij bleek hij ook cocaïne op zak 
te hebben. 

De advocaat zou dezelfde avond ook onder 
invloed van alcohol en cocaïne uit een hore-
cagelegenheid zijn gezet. volgens de bevei-
liger had deze advocaat zich daarbij ernstig 
misdragen. De advocaat was op deze dol-
dwaze avond zijn koffer met 7 dossiers 
van cliënten “vergeten” in de horecagele-
genheid. Die stukken werd enkele dagen 
daarna door de betreffende beveiliger op het 
bureau van de Deken van de Haagse orde 
van Advocaten afgeleverd. Deze diende een 
klacht in tegen deze advocaat. Met succes: 

juist als strafrechtadvo-
caat kom je veelvuldig in 
aanraking met politie, jus-
titie en rechterlijke macht. 
Door zijn gedrag had de 
advocaat aan geloofwaar-
digheid ingeboet.
er waren overigens veel 
meer incidenten. De be-
treffende advocaat werd 
door de tuchtrechter voor 
twee maanden geschorst.

Het doorgaans keurige 
Den Haag vormde het 

decor voor een andere, precaire kwestie. 
een advocaat was al eerder op zijn vingers 
getikt door de tuchtrechter, nu hij klaarblij-
kelijk seks had gehad met een een van zijn 
cliënten. Het bleef toen bij een reprimande. 
opnieuw was de advocaat in de fout ge-
gaan.

De advocaat had wederom met verschil-
lende vrouwelijke cliënten seks gehad, 
meestal kwetsbare vrouwen. eén vrouw 
had hij naderhand 30 euro gegeven. De 
advocaat zelf was zich van geen kwaad be-
wust. Hij ontkende goeddeels. Het betaalde 
seksuele contact met één van de vrouwen 
was volgens hem een ‘zakelijk gericht vlugger-
tje’. Het mocht allemaal niet baten: hij kreeg 
een schorsing van twee maanden opgelegd, 
waarvan een maand voorwaardelijk.

Sorry. Bij zakelijk gerichte vluggertjes denken 
wij in eerste instantie aan spoedprocedu-
res. Ik vrees aldus dat u het bij Dronkers en 
Dronkers zult moeten doen met uitstekende 
rechtsbijstand door degelijke advocaten.

Mr. David Dronkers


