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Veel vragen nog
open na vonnis

D

Na het uitspreken van de
straf voor Armin A. (21) bui-
gen alle partijen zich over
het vonnis. „Dit was hét mo-
ment om een signaal af te
geven dat het hier stopt.”

D rie partijen teleurstellen
met één vonnis? Het
kan. Armin A. (21)
krijgt 24 maanden cel

voor het aanzetten van een minder-
jarige tot prostitutie, het mogelijk
maken van ontucht en onttrekking
aan het ouderlijke gezag. Op het
moment dat rechtbankvoorzitter
Marcel Goessen klaar is, blijven drie
partijen wat beteuterd achter.

Te beginnen met het Openbaar
Ministerie (OM). Dat wilde ‘pooier-
boy’ Armin 36 maanden in een cel
zien. Een voorwaardelijk deel, 6
maanden, zou het mogelijk maken
een proefperiode van drie jaar op te
leggen en toezicht van de reclasse-
ring garanderen. Weinig zinvol in
de ogen van de rechtbank. Armin
A. heeft eerder in een proefperiode
uitglijders gemaakt en weigert mee
te werken. Dan heeft een voorwaar-
delijke straf geen zin, redeneert de
rechtbank. Niet alleen in de eis
kwam de rechtbank niet tegemoet
aan de wensen van het OM, ook
het toegekende schadebedrag is fors
lager dan gewenst.

Arthur Vonken, raadsman van
Armin A., spreekt van een onbevre-
digend vonnis. „Ik moet nog met
mijn cliënt spreken, dus ik kan nog
niets zeggen over een eventueel ho-
ger beroep. Mijn rechtsgevoel zegt
me dat we dat moeten instellen,
maar we moeten een goede afwe-

ging maken. De kans bestaat dat
mijn cliënt al vrij is als de zaak zou
dienen. Met de standaardstrafver-
mindering verrekend, is hij binnen
zeven maanden vrij.”

De advocaat van het slachtoffer,
Nino Pennino, is teleurgesteld. „De
straf staat haaks op de onderbou-
wing. Een kwetsbare minderjarige
is uitgebuit. Dit was hét moment
om een signaal af te geven dat het
hier stopt. Dat we dit niet accepte-
ren. Maar dat gebeurt niet. Een ge-
miste kans. Dat geldt ook voor de
toegekende schadevergoeding. Ar-
min A. verdiende 3000 euro aan de
uitbuiting, de vergoeding aan mijn
cliënt is 2500 euro. Je zou kunnen
zeggen dat uitbuiting loont. Een
soort tweede klap.”

Pennino moet hopen dat ten
minste één partij in beroep gaat.
Dan kan ook hij in Den Bosch plei-
ten voor een hogere schadevergoe-
ding. Indien OM en advocaat het
hierbij laten, moet het slachtoffer
naar de civiele rechter. Nadeel is
dat bij een strafzaak de staat het
geld voorschiet en bij de veroordeel-
de gaat verhalen. „In een civiele
zaak moet je proberen zelf iets te-
rug te krijgen. Dat lukt vaker niet
dan wel.” Grote zorgen heeft Penni-
no over het moment waarop Ar-
min A. vrijkomt. „Het is maar de
vraag of het slachtoffer dan al klaar
is om haar leven op te pakken.”

door Stefan Gillissen


