Arthur van Stigt

Partner
Arthur van Stigt (beëdigd 1981) is gespecialiseerd in de behandeling van complexe strafzaken op ﬁnancieel/ﬁscaaleconomisch gebied. Milieustrafzaken, procedures ten gevolge van ‘calamiteiten’ (Arbeidsomstandighedenwet) en
fraudezaken (valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen) maken daarvan deel uit. Zijn cliënten komen niet alleen uit het
internationale bedrijfsleven en het MKB; hij staat ook vermogende en minder vermogende particulieren bij.
Mr. Van Stigt heeft een praktisch ongeëvenaarde ervaring in de procespraktijk, zowel van de behandeling ter terechtzitting
als van het onderzoek in de voorfase door uiteenlopende controle- en opsporingsdiensten en de Rechter-Commissaris.
Op alle genoemde terreinen adviseert hij ondernemingen en bestuurders over potentiële strafrechtelijke aansprakelijkheden
en hoe die te voorkomen. Geregeld onderhandelt hij met het Openbaar Ministerie om voor de cliënt een (discrete)
buitengerechtelijke afdoening te bereiken.
Opleiding en carrière
Arthur van Stigt studeerde strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Na een korte carrière in het bankwezen begon hij in
1981 als advocaat bij Blackstone Rueb & Van Boeschoten in Den Haag, waar hij zich specialiseerde in het strafrecht.
In 1985 stapte Mr. Van Stigt over naar Dutilh Van der Hoeven & Slager, waar hij kort daarop toetrad tot de maatschap. Na de
fusie met Nauta van Haersolte verliet hij de nieuwe maatschap Nauta Dutilh om samen met Jan Sjöcrona in 1992 de
grondslag te leggen voor het huidige kantoor.
Hij is lid van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag, en docent strafprocesrecht in de beroepsopleiding voor
advocaten.
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