PERSBERICHT 19 DECEMBER 2013
BESTE STRAFRECHTADVOCAAT VAN NEDERLAND 2013
ZOETERMEER (ZH) – Daar waar editie 2012 werd samengesteld door een aantal criminelen, zijn de
beste strafrechtadvocaten van Nederland voor 2013 gekozen door een (vak)jury van advocaten en
misdaadjournalisten. In totaal kwamen 23 namen van bekende en minder bekende strafpleiters naar
voren. De onbetwiste winnaar is Nico Meijering van het Amsterdamse kantoor Meijering Van Kleef
Ficq & Van der Werf Advocaten.
Na het toekennen van punten door de twee jury’s was het eindresultaat (in volgorde van aantal
toegekende punten): Nico Meijering, Stijn Franken, Jan-Hein Kuijpers, Sander Janssen, Benedicte Ficq,
Mark Teurlings, Sjoerd van Berge Henegouwen, Gerard Spong, Inez Weski, Peter Plasman, Geertjan
Knoops, Yehudi Moszkowicz, Wim Anker, Marijn Zuketto, Erik Thomas, Peter Hermens, Sidney Smeets,
André Seebregts, Benno de Boer, Richard Korver, Jan Vlug, Serge Weening en Geert Iem Roos. De jury
van misdaadjournalisten heeft hierbij de Talent Award 2013 toegekend aan Cathelijne Maat.
Bij de beoordeling werd van de top drie opgemerkt:
Nico Meijering - Op 1 omdat hij zich als geen ander eindeloos kan vastbijten in een dossier en in
de bewijsmiddelen en doorgaat totdat getuigen maar ook alle anderen inclusief rechters,
officieren, advocaten medeverdachten en zijn eigen cliënt erbij neervallen. En daar ongekend
resultaat mee boekt.
Stijn Franken - Een voorbeeld van succesvolle combinatie van wetenschap en praktijk, waarbij hij
in beide terreinen zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend. Rustig, bescheiden, superslim.
Jan-Hein Kuijpers - Heeft een uitstekend geheugen en een fabelachtige vlotte babbel. Zijn cliënten
lopen met hem weg, ook dat moet je als advocaat kunnen. Kanttekening is dat hij te weinig zaken
in een pleitnota zet, waardoor journalisten zich de vingers blauw schrijven.
De Beste Strafrechtadvocaat van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Crimesite Camilleri, een
online misdaadkanaal met Koen Scharrenberg als hoofdredacteur. Crimesite Camilleri publiceert in
eerste aanleg over misdaad, maar ook over overige zaken en achtergronden die verband houden met
criminaliteit of aanverwant.
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