Hans de Jong

Partner
Hans de Jong (beëdigd 1998) werkt sinds april 2000 bij ons kantoor vanuit de vestiging in Rotterdam. Op 1 januari 2006 is hij
toegetreden tot de maatschap. Hij behandelt vooral economische en ﬁscale strafzaken, waaronder douanefraudes en BPMzaken. Hij begeleidt vele bedrijven in het Europoortgebied (Mainport Rotterdam) in straf- en bestuursrechtelijke onderzoeken
in milieu-, arbeidsomstandigheden- en incidentzaken. Hij stelt procedures op maat samen voor de opvang van overheden
binnen bedrijven. Hij brengt strafrechtelijke aansprakelijkheden in kaart, waaronder die van bestuurders van
ondernemingen. Tot slot behandelt hij van oudsher veel verkeersstrafzaken, met name die waarin beroepschauﬀeurs
worden beschuldigd van dood door schuld, en daarnaast alcohol- en snelheidszaken.

Mr. De Jong was Portefeuillehouder strafrecht in de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Rotterdam. Voorts is hij
lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, van de Havenvereniging en van Deltalinqs, dat de gezamenlijke
belangen behartigt van de logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.
Opleiding en carrière
Hans studeerde strafrechtelijk af in Tilburg. Sinds april 2000 is hij aan ons kantoor verbonden, vanaf 1 januari 2006 als
compagnon. Hij werkt vanuit onze vestiging in Rotterdam.
Voordat hij bij ons kantoor kwam was hij als strafrechtjurist verbonden aan het Bureau voor Rechtshulp in Rotterdam. Hij
vervulde uiteenlopende nevenfuncties, onder meer bij Slachtoﬀerhulp, de Commissie van Toezicht bij een Penitentiaire
Inrichting en hij was voorzitter van de Coornhert Liga. Hij heeft diverse strafrechtelijke publicaties op zijn naam.
Talen
Nederlands, Engels en Frans
Lid van
Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Rotterdam
Havenvereniging Rotterdam
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl)
Deltalinqs (www.deltalinqs.nl)
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