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Letter of  
Comfort

Advocaten schrijven meestal brieven 
waar derden een ongemakkelijk ge-

voel van krijgen. Letters of discomfort zou 
je kunnen zeggen. Ik vroeg me daarom 
af of ik ooit een letter of comfort had ge-
schreven. Natuurlijk, we schrijven tal 
van geruststellende brieven aan cliën-
ten, vaak naar aanleiding van een letter 
of discomfort van een wederpartij. Soms 
brieven waarmee een cliënt wappert met 
de woorden: ‘Mijn advocaat zegt dat het 
kan’. En er zijn advocaten die daar legal 
opinion boven zetten, wat in de praktijk 
niet zonder risico is, zo weten we uit het 
Rotterdamse havenschandaal. Maar een 
brief om onbekende derden een behaag-
lijk gevoel te geven? Om daarmee voor de 
cliënt potentiële klanten over de streep te 
trekken?
 Voor het schrijven van zo�n brief zit 
confrère Koen B. uit Bussum inmiddels 
wekenlang in voorarrest. Zijn brief was 
bedoeld om beleggers in het frauduleuze 
fonds Quality Investments enig vertrou-
wen te geven dat met hun inleg van mini-
maal � 50.000 inderdaad de polissen van 
Amerikaanse levensverzekeringen wer-
den gekocht van amechtige bejaarden. 
Deze brief was toegevoegd aan de beleg-
gingsprospectus. Volgens Justitie was hier 
sprake van een zogenaamd Ponzi-schema 
en werd met de inleg het rendement be-
taald van andere beleggers.

Nu ben ik geregeld brieven tegenge-
komen van notarissen en accountants 
waarin een schijn van vertrouwen werd 
gewekt door waardeloze mededelingen 
als: ‘Volgens opgave van directeur X be-
staat de restantvoorraad imitatietassen 
uit 27 stuks.’ Of varianten op: ‘Wij ver-
klaren dat wij een brief hebben gezien 
waarin meneer X zelf verklaart dat hij 
een betrouwbare fatsoensrakker is.’ Een 
sausje betrouwbaarheid of een vernisje 
vertrouwen is bij menig notaris te koop. 
Maar Koen B. ging in zijn letter of com-
fort kennelijk een stapje verder. Of het 
boos opzet was of commerciële achte-
loosheid zal in de strafzaak nog moeten 
blijken.

Laat het een troost voor Koen B. zijn dat 
het OM heel soms ook letters of comfort 
uitdeelt. Daar schijnt dan in te staan dat 
de veroordeelde zijn straf niet hoeft uit 
te zitten. De bekende vastgoedmagnaat 
Eddy de Kroes had zo´n brief jarenlang in 
zijn binnenzak totdat de tenuitvoerleg-
ging van zijn celstraf was verjaard.
 Nooit is duidelijk geworden bij welk 
loket deze brieven zijn te krijgen noch 
welke officier daarin grossiert. Het is 
een mooie uitdaging voor de verdachten 
in de Quality Investments zaak om daar 
achter te komen.
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