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‘Ik wil dat Roelf B. eerlijk proces krijgt’
Internationaal
strafrechtadvo-
caat Rachel
Imamkhan van
PrisonLaw staat
Roelf B. uit Stads-
kanaal bij, die in
Hongarije vast zit
op verdenking
van drugshandel
en -smokkel. De
advocaat ontferm-
de zich eerder
over vier Neder-
landse jongeren,
eveneens gearres-
teerd voor een
drugsdelict op fes-
tival Sziget.

INA REITZEMA

I
mamkhan behartigt alleen de
belangen van de atleet Roelf B.
(21) en niet van zijn jeugdvriend
Gert-Jan N. (22), met wie hij

ruim twee weken geleden samen
werd opgepakt. ,,Er kan sprake zijn
van tegengestelde belangen. Ook al
verklaren ze nu misschien hetzelfde,
dat kan gaandeweg het proces ver-
anderen.’’

Inhoudelijk wil ze niets zeggen
over de zaak van haar nieuwe cliënt,
die net als N. wordt verdacht van het
verkopen van xtc-pillen en soft-
drugs op het festivalterrein in Boe-
dapest. In hun auto vond de politie
een grote partij drugs.

Imamkhan: ,,Ik ken nog niet alle
feiten. Van wie is die auto? Hoe zijn
de drugs ingevoerd? Ik wil dat de
mannen een eerlijk proces krijgen.
Iedereen vindt er wat van. Die jon-
gens zitten nog in voorarrest. Ook
hun families zijn slachtoffer.’’

Drie Sziget-verdachten die
Imamkhan de afgelopen jaren bij-
stond kwamen er af met een gevan-
genisstraf van rond een jaar, net als
een verdachte die elders in het land
werd opgepakt. Dat is laag voor Hon-
gaarse begrippen. Maar deze ver-

dachten hadden beduidend minder
drugs bij zich dan Roelf B. en Gert-
Jan N.

Een vijfde cliënt was in 2013 met
200 xtc-pillen, 200 gram amfetami-
ne en een kilo wiet op zak betrapt bij
de ingang van het festivalterrein. Hij
werd in Boedapest veroordeeld tot
5,5 jaar cel voor drugshandel. In ho-
ger beroep wist de strafrechtadvo-
caat de aanklacht af te zwakken van
handel naar drugsbezit. Zij voerde
een licht autistische stoornis aan als
verzachtende omstandigheid.

De straf werd uiteindelijk ver-
laagd naar drie jaar. Net als Neder-
land kent ook Hongarije een sys-

teem van voorwaardelijke vrijlating
bij goed gedrag. De jongen kwam na
twee jaar (twee derde van zijn straf)
vrij.

Deze jongen reisde naar festival
Sziget met een groepje vanuit Ne-
derland. Toen de politie hem arres-

teerde, vluchtten de anderen weg
volgens Immamkhan. Zij bleven
buiten schot. ,,Zo zien we dat vaker:
een of twee worden gepakt.’’

Ook Roelf en Gert-Jan waren met
een groep. Zij gingen met zo’n twin-
tig jongeren vanuit Stadskanaal
naar het populaire zevendaagse fes-
tival, met jaarlijks een half miljoen
bezoekers.

De twee Stadskanaalsters staan er
slecht voor, vanwege de grote hoe-
veelheid drugs: 7000 xtc-pillen en 15
kilo cannabis, deels verwerkt in
voorgedraaide joints, volgens de
Hongaarse politie. Onduidelijk is
nog of ze de drugs zelf inkochten of

dat ze werkten voor een crimineel
netwerk.

Het is volgens Imamkhan zeker
geen uitgemaakte zaak dat de twee
hun straf in Nederland mogen uit-
zitten. In principe is het wel de be-
doeling dat EU-onderdanen hun
straf uitzitten in hun eigen land.
Maar in de praktijk lukt dat lang niet
altijd.

Hongarije voert een streng anti-
drugsbeleid en bestraft delicten veel
zwaarder dan Nederland. Op de ver-
koop van drugs staat in Hongarije
minimaal 5 jaar celstraf en maxi-
maal 8 jaar. Bij grote hoeveelheden
of bij drugssmokkel kan ook twintig
jaar tot levenslang worden opge-
legd. In Nederland is dat maximaal
twaalf jaar.

Imamkhan: ,,Nederland erkent
een Hongaars vonnis, maar de straf
wordt aangepast aan onze maatsta-
ven en wordt dus lager. Dan is de
kans groot dat Hongarije zegt: De
groeten, daar werken we niet aan
mee.’’

Ze streeft altijd naar persoonlijk
contact met haar cliënten. ,,Ik zie
graag het gezicht achter een dossier,
wil iemand in de ogen kijken.’’ Of en
wanneer ze naar Roelf afreist in Boe-
dapest, wil ze niet zeggen.

Strafrechtadvocaat
Rachel Imamkhan
verdedigde vaker
Sziget-verdachten

PrisonLaw
De in Haarlem geboren strafrechtspe-

cialist Rachel Imamkhan richtte in

2005 de stichting PrisonLaw op, die

gedetineerden in buitenlandse gevan-

genissen bijstaat. Een paar jaar daar-

voor meldde Imamkhan zich tijdens

een vakantie in Bangkok bij stichting

Fair Trials Abroad, die vrijwilligers

zocht om gedetineerden te bezoeken.

Zo ontmoette ze al tijdens haar rech-

tenstudie buitenlanders in de cel in

Thailand. Zonder geld, zonder juridi-

sche bijstand, vaak onder erbarmelij-

ke omstandigheden in een uitzichtlo-

ze situatie. Ze maakte haar studie af

met een doel: opkomen voor de rech-

ten van deze ‘vergeten’ gedetineerden

in het buitenland.

Haar stichting boekt successen. Zo

kreeg PrisonLaw na jaren de Neder-

lander Romano van der Dussen vrij,

ten onrechte veroordeeld voor ver-

krachting in Spanje.

Ze is gedreven, maar werkt niet voor

de roem of voor het geld. Ze hanteert

schappelijke tarieven en steekt vrije

tijd in gevangenen die niet kunnen

betalen. ,,Ik doe dit werk met ple-

zier.’’ Ze vindt het niet nodig uitvoerig

te spreken over haar professie, laat

staan over zichzelf. ,,Ik ben niet

belangrijk.’’

Internationaal strafrechtadvocaat Rachel Imamkhan behartigt de belangen van Roelf B. FOTO HOLLANDSE HOOGTE


