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GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND:
DE VRIJE-BEROEPSBEOEFENAARS: ADVOCATEN, NOTARISSEN,
ACCOUNTANTS

Henk van de Bunt (VU/WODC)
m.m.v. Roelof Jan Bokhorst en Hans Werdmölder (beiden WODC)

Voorwoord

Tal van mensen zijn bij de totstandkoming van dit rapport betrokken
geweest. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de personen die
bereid waren een gesprek te voeren over de problematiek van de
vrije-beroepsbeoefenaars in relatie tot de georganiseerde misdaad. In
bijlage 1 staan de namen van de geı̈nterviewden vermeld. In de tweede
plaats is veelvuldig en nimmer tevergeefs een beroep gedaan op
stafmedewerkers van de beroepsorganisaties, de NOVA, de KNB, de
NIVRA en de NOvAA. Ten derde zijn door het gehele land gesprekken
gevoerd en telefonische contacten onderhouden met rechercheurs over
gesignaleerde voorvallen van verwijtbare betrokkenheid. Speciale dank
ben ik verschuldigd aan Jan Janse en Theo Akse, beiden werkzaam bij de
afdeling Finpol van de CRI, die altijd bereid waren tekst en uitleg te geven
over de Finpol-meldingen.
Ook in de eigen kring van het WODC is de medewerking en onder-

steuning buitengewoon goed geweest. Samen met Hans Werdmölder
werden de interviews verricht. Hij schreef bovendien de eerste concept-
versie van het hoofdstuk over de accountants. Roelof Jan Bokhorst bleek
in de laatste maanden van het project een onmisbare steun en toeverlaat.
Desirée Laagland speelde een belangrijke rol in de analyse van tuchtrecht-
zaken, Albert Klijn gaf constructief commentaar op het hoofdstuk over de
advocatuur en Vivian van den Broek heeft de tekst op uitstekende wijze
geëdit.

Den Haag, november 1995

Henk van de Bunt
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INLEIDING

1.1. Verwijtbare betrokkenheid

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van de verwijtbare
betrokkenheid van advocaten, notarissen en accountants bij strafbare
gedragingen van de georganiseerde misdaad. Advocaten en notarissen
behoren van oudsher tot de klassieke professionele beroepen. De
accountants zijn hiermee vergeleken nieuwkomers. In de afgelopen jaren
zijn enkele beoefenaars van juist deze beroepen in verband met
verwijtbare betrokkenheid bij georganiseerde misdaad in opspraak
geraakt. In mei 1993 ontstond hierover beroering toen een ambtenaar van
het ministerie van Justitie, J.J.M. van Dijk, op een besloten conferentie
van de Jonge Balie in Amsterdam meedeelde dat de CRI een lijst zou
bezitten waarop de namen van zeker meer dan tien advocaten stonden die
criminele organisaties met raad en daad terzijde zouden staan (NRC
7-5-1993).1

Van Dijk baseerde zijn opmerkingen op de landelijke inventarisatie
criminele groeperingen 1993 waaruit het cijfer naar voren was gekomen.
Naar aanleiding van de affaire is door de CRI nader onderzoek gedaan
naar de relatie tussen georganiseerde misdaad en enkele vrije beroeps-
groepen, hetgeen onder meer heeft geleid tot een vertrouwelijke nota van
het voormalige hoofd van de CRI Wilzing. Dit rapport lekte onlangs uit.
Blijkens de mededelingen in de NRC (12-8-1995) zouden 15 notarissen en
advocaten verdacht worden van het hebben van banden met de georgani-
seerde misdaad. Van deze «lijst van Wilzing», die is samengesteld op
basis van het bij de CRI aanwezige Finpol-bestand, bestaan twee versies,
een geanonimiseerde versie en een versie waarin de namen van de
betrokken advocaten en notarissen voluit staan vermeld. Enkele weken
voor het afsluiten van dit rapport kreeg ik de beschikking over de niet
geanonimiseerde versie. In de beide volgende hoofdstukken over de
advocatuur en het notariaat zal nader worden ingegaan op de verschillen
tussen de inventarisatie van Wilzing en de door mij verzamelde gevallen.

Het begrip verwijtbare betrokkenheid staat centraal in dit rapport,
vandaar dat ik wil aanvangen met een omschrijving ervan. Van
verwijtbare betrokkenheid van vrije-beroepsbeoefenaars bij strafbare
handelingen van criminele organisaties kan in tweeërlei zin sprake zijn.
Ten eerste indien een beroepsbeoefenaar in strafrechtelijke zin betrokken
is bij de strafbare gedragingen. Deze betrokkenheid kan bestaan uit het
medeplegen van of medeplichtig zijn aan de strafbare feiten van de
criminele groep, uit het begunstigen van de plegers van deze feiten
bijvoorbeeld door het plegen van heling of door het belemmeren of
bemoeilijken van de opsporing van de misdrijven en de uit misdrijf
verkregen opbrengsten (vgl. art. 189 WvSr.). Hier is sprake van verwijtbare
betrokkenheid in enge zin.
Daarnaast onderscheid ik verwijtbare betrokkenheid in ruime zin.

Hiervan is sprake als de beroepsbeoefenaar in de uitoefening van zijn
beroep niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt ter voorkoming van
misbruik van zijn beroepsuitoefening voor criminele doeleinden. Er is dan
weliswaar niet sprake van het welbewust en opzettelijk meewerken aan
strafbare handelingen, maar wel kan hem worden verweten dat hij had
moeten of kunnen weten dat van zijn diensten misbruik werd gemaakt
voor criminele doeleinden.
Het moge duidelijk zijn dat de zorgvuldigheidsnorm verder gaat dan de

strafrechtelijke norm. Verwijtbare betrokkenheid omvat volgens onze
definitie meer situaties dan strafrechtelijke verwijtbaarheid. Deze
zorgvuldigheidsnorm sluit aan bij de in enkele recente gedragscodes
geformuleerde voorschriften. In deze richtlijnen ter voorkoming van
betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen wordt onder

1 Illustratief voor het gevoelige karakter van
de materie is dat zowel de orde van advocaten
als de minister in sterk negatieve bewoor-
dingen op de uitspraken van Van Dijk
reageerden. Blijkens een krantenbericht
distantieerde de minister van Justitie zich
«nadrukkelijk» van de «verdachtmakingen»
van Van Dijk (NRC 13-5-1993).
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meer gesteld dat een advocaat, zo lang redelijke aanwijzingen van het
tegendeel ontbreken, in beginsel mag afgaan op de juistheid van
gegevens die hem door zijn cliënt worden verstrekt. Indien er evenwel
redelijke aanwijzingen zijn, dient de advocaat onder meer de identiteit van
de cliënt en het doel van de opdracht te onderzoeken. In de richtlijnen
worden enkele specifieke voorschriften gegeven omtrent de zorgvul-
digheid die de advocaat onder dergelijke omstandigheden in acht dient te
nemen.
Laat een advocaat een dergelijke zorgvuldigheid achterwege, dan kan

hem worden verweten dat hij welbewust het risico heeft genomen dat van
zijn dienstverlening misbruik gemaakt werd om strafbare feiten te plegen
of af te schermen. In een recent arrest van het gerechtshof te Amsterdam
gewezen in een strafzaak tegen een advocaat, wordt deze
zorgvuldigheidsnorm nader omschreven. Volgens het hof had de
advocaat te lichtvaardig zijn diensten als advocaat verleend en onzorg-
vuldig gehandeld, omdat hij zich had behoren te realiseren dat er een niet
te verwaarlozen kans bestond dat de inhoud van de notariële aktes over
de herkomst van een geldsom waarvoor hij de concepten had gemaakt,
strijdig met de waarheid was. In casu hadden de concrete omstandig-
heden de advocaat aanleiding moeten geven om nader onderzoek in te
stellen naar de herkomst van het geld en de door zijn cliënt naar voren
gebrachte feiten. Uit voormeld onzorgvuldig gedrag kan echter, zo
vervolgt het hof, niet de voorwaardelijke opzet worden afgeleid. De
advocaat wordt vrijgesproken (arrest 20 juni 1995, hof Amsterdam).
Deze professionele normen vinden hun legitimering in het feit dat de

advocaat, notaris en accountant op grond van de maatschappelijke functie
van hun beroep een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid
dragen. Deze maatschappelijke functie gaat gepaard met een aantal
privileges zoals een monopoliepositie met betrekking tot het verlenen van
bepaalde diensten en een verschoningsrecht voor de advocaat en notaris.
De maatschappelijke status van deze beroepen – vooral dat van de oude
professionele beroepsbeoefenaars als de notaris en advocaat1 – komt tot
uitdrukking in hun uitstraling van respectabiliteit en betrouwbaarheid. Het
fundamentele belang van deze uitstraling in het maatschappelijk verkeer
kan moeilijk worden overschat.
De combinatie van de financieel/juridische kennis van deze beroeps-

groepen met de uitstraling van betrouwbaarheid maakt advocaten,
notarissen en accountants tot aantrekkelijke partners voor de georgani-
seerde misdaad. Aan de ene kant kunnen zij de benodigde deskundigheid
verschaffen om bijvoorbeeld illegale financiële transacties te verrichten of
kunnen zij dergelijke transacties autoriseren. Op deze wijze fungeren de
vrije-beroepsbeoefenaars als een belangrijke schakel tussen de
opbrengsten uit de criminele grondfeiten en het wegsluizen van
misdaadgeld in de reguliere sectoren van de economie.
Aan de andere kant bieden de vrije-beroepsbeoefenaars goede

mogelijkheden bij afscherming. De betrokkenheid van vrije-
beroepsbeoefenaars bij transacties kan de schijn van bonafiditeit wekken
en de geheimhoudingsplicht biedt een belangrijke bescherming aan de
cliënten. De notaris en de advocaat bezitten de parafernalia van het
professionele beroep (verschoningsrecht, status) en bieden hierdoor,
vermoedelijk meer dan de accountant, effectieve mogelijkheden voor de
afscherming van strafbare feiten en de uit misdrijven verkregen
inkomsten.

1.2. Vraagstelling

In dit deelrapport wordt nagegaan op welke wijze vertegenwoordigers
van de hier genoemde vrije-beroepen op een verwijtbare manier
betrokken zijn (geweest) bij de activiteiten van criminele organisaties.
Twee vragen dienen in dit verband te worden beantwoord:

1 Op de Nederlandse beroepsprestigeladder
1953 van J.J.M. van Tulder (1962) met een
schaalreikwijdte van 1–57, staat de notaris nr 6
(47.4) en de advocaat nr 7 (47,0). De
hoogleraar scoort het hoogste met 52,2. Op de
Nederlandse beroepsprestigeladder 1982
(schaalwaarde 1–100) van Sixma & Ultee
staan de notaris en de advocaat respectievelijk
7 en 9 (notaris: 85.4; advocaat 84,6) De chirurg
scoort als hoogste met 89,1 (Ultee e.a., 1992,
pp. 332–336).
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1. Is er sprake van verwijtbare betrokkenheid?
2. In welke verschijningsvormen is de verwijtbare betrokkenheid

zichtbaar?

1.3. Werkwijze

Wij hebben ter beantwoording van de beide onderzoeksvragen de
volgende bronnen gebruikt.
In de eerste plaats zijn interviews gehouden met enkele vertegenwoor-

digers van de beroepsgroepen en geı̈nformeerde buitenstaanders (bijlage
1). In de tweede plaats zijn tal van schriftelijke bronnen geraadpleegd: de
tuchtrechtspraak (1990–1995), zaken die via de landelijke inventarisatie
van de CRI 1995 werden «opgespoord» of die tijdens onze deelstudies
naar voren kwamen, het bestand van Finpol (1992–1995) en het gegevens-
bestand van de LCID. Het bestand van Finpol bevat de meldingen van
financiële instellingen die na de screening door het Meldpunt ongebruike-
lijke transacties (MOT) als verdachte transacties naar Finpol worden
doorgeleid. Voor de invoering van de wet MOT in februari 1994 berustten
de meldingen op onderlinge afspraken tussen banken en het ministerie
van Justitie. Het LCID-bestand, dat doormeldingen bevat van de regionale
CID’s, is door ons bevraagd op de trefwoorden advocaat en notaris. In de
derde plaats zijn vele gesprekken gevoerd met leden van de recherche, de
RCID, de afdeling Finpol en het OM. Deze gesprekken dienden zowel als
zelfstandige bron van informatie als om informatie uit de schriftelijke
bronnen te checken en aan te vullen.
Voorts zijn wetenschappelijke literatuur, brochures en jaarverslagen van

de diverse beroepsgroepen bestudeerd.

1.4. Opbouw van het verslag

In dit rapport zullen achtereenvolgens de advocaat, de notaris en de
accountant worden beschreven. Hierbij zal steeds dezelfde opzet worden
gehanteerd. Begonnen wordt met het presenteren van de kerngegevens
over de beroepsuitoefening, gevolgd door een karakterisering van het
beroep. Vervolgens zal de aandacht worden gelegd op wat er «fout» kan
gaan. Wat zijn, anders gezegd, de kwetsbare punten en hoe werkt het
tuchtrecht als controlemechanisme? Voorts wordt een aantal verschij-
ningsvormen van betrokkenheid bij criminele organisaties beschreven.
Ten slotte zal in de slotbeschouwing de balans worden opgemaakt en

worden ingegaan op de meest recente maatregelen die de beroeps-
groepen hebben getroffen om de eigen integriteit te bewaken.

2. DE ADVOCATUUR

2.1. Kerngegevens

2.1.1. Vertrouwensman

De advocaat is een rechtshulpverlener, die zijn cliënten met raad en
daad terzijde staat. Iedere burger dient, wanneer hij rechtshulp nodig
heeft, een onbelemmerde toegang tot een advocaat te hebben. De
hulpzoeker moet er zeker van kunnen zijn dat de geheimhouding van de
informatie die aan de hulpverlener wordt verstrekt, gewaarborgd is. De
relatie tussen de advocaat en zijn cliënt is een vertrouwensrelatie, die
door de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht ten opzichte van
derden (onder wie de rechter) wordt afgeschermd. Het beroep van
advocaat is wettelijk beschermd. De advocaat is bovendien als enige
gerechtigd rechtsbijstand te verlenen (procesmonopolie).1

Ten behoeve van een goede rechtspleging is een onafhankelijke

1 Overigens staat dit procesmonopolie
momenteel ter discussie. Een werkgroep
onder voorzitterschap van M.J. Cohen heeft
zich onlangs uitgesproken voor de
mogelijkheid dat bedrijfsjuristen of juristen
werkzaam binnen de overheid, de ruimte
krijgen zich als advocaat in te schrijven. Zij
kunnen dan als advocaat voor hun werkgever
optreden. De minister van Justitie heeft
onlangs te kennen gegeven dit standpunt van
de werkgroep te onderschrijven (Brief Tweede
Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 24 252, nr. 1).
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vervulling van de rechtshulpverlenende taak essentieel. Daarom wordt
aan de beroepsgroep zelf zo veel mogelijk verantwoordelijkheid en
vrijheid gegeven. De beroepsgroep dient zelf te waken voor een goede
beroepsuitoefening van zijn individuele leden. Een belangrijk instrument
hiervoor is de tuchtrechtspraak.

2.1.2. Taak en werkzaamheden

Het stereotiepe beeld van de advocaat als iemand die voor de rechtbank
pleit ten gunste van de verdachte, ligt ver bezijden de werkelijkheid. Het
werkdomein van de advocaat is bijzonder uitgebreid, terwijl de aard van
de dienstverlening ook zeer divers is. Naast procesbijstand verricht de
advocaat vele dienstverlenende werkzaamheden die ertoe strekken dat,
als het even kan, de rechter gemeden wordt (Klijn, e.a., 1992, p. 31).
Individuele rechtzoekenden gaan pas in een vrij laat stadium naar een

advocaat. Het werk van de kleinere kantoren wordt hoofdzakelijk door
deze individuele rechtzoekenden bepaald. Zij beschouwen de advocaat
vooral als «achterhand»; de advocaat is daardoor in zijn handelingsmoge-
lijkheden in grote mate afhankelijk van hetgeen voordien door partijen of
instanties is gedaan of nagelaten. In haar gedetailleerde schets van de
dagelijkse gang van zaken op een klein kantoor, maakt Berends (1992)
duidelijk hoezeer de dagindeling en de juridische manoeuvreerruimte van
de advocaten door de (late komst van de) cliënten wordt bepaald.
Vooral bij de grotere bedrijven liggen de aard en het tijdstip van inzet

van de advocaat volstrekt anders. Steevast wordt de advocaat
ingeschakeld als een juridische adviseur, die mede vorm geeft aan de
rechtsverhoudingen tussen de partijen. De advocaat heeft in deze
advieswerkzaamheden derhalve een belangrijke preventieve rol in het
vermijden van juridische conflicten (Bruinsma en Huls, 1990).
Het is overigens opmerkelijk dat de wet geen specifieke omschrijving

geeft van de werkzaamheden van de advocaat, behoudens de algemene
omschrijving in artikel 10 van de Advocatenwet. In de Gedragsregels voor
advocaten 1992 wordt de volgende algemene omschrijving gegeven. «De
hoofdtaak van de advocaat is het verlenen van advies en bijstand aan
individuele cliënten of aan groepen cliënten wier belangen parallel
lopen.»
Naast de zojuist omschreven werkzaamheden van processuele bijstand

en juridische advieswerkzaamheden, houden advocaten zich bezig met
activiteiten die de «eigenlijke» werkzaamheden te boven gaan. Zo kan een
advocaat een vennootschap oprichten of beheren, als trusthouder
optreden,1 bankrekeningen openen op naam van een ander of financiële
transacties verrichten voor derden. Het is echter de vraag of dergelijke
activiteiten nog wel tot de beroepsspecifieke werkzaamheden van de
advocaat behoren, hoe ruim en rekbaar de beroepsomschrijving ook is.
Volgens De Roos schuilt hierin een gevaar van mogelijke betrokkenheid

van advocaten bij de georganiseerde criminaliteit. De bonafide advocaat
kan door dit soort van cliënten worden «gebruikt». Hij moet zich daarom
«telkens (en meer dan vroeger) afvragen, wat «des advocaten» is, waarbij
strikte beperking tot puur juridische hulpverlening (in adviserende zin en
als procesbijstand) richtsnoer moet zijn» (De Roos, 1994, p. 184).

2.1.3. De organisatie

De advocaten die in Nederland zijn ingeschreven, vormen samen de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Aan het hoofd staat een
algemene raad en daarnaast zijn er raden van toezicht per arrondis-
sement. Deze raden hebben als wettelijke taak de bevordering van een
behoorlijke uitoefening van de advocatenpraktijk en zijn bevoegd
maatregelen te nemen die daartoe kunnen bijdragen. De verplichte
advocatenstage en permanente opleiding zijn hier voorbeelden van.

1 Een trusthouder is iemand aan wie gelden of
de uitoefening van bepaalde rechten wordt
toevertrouwd. Zo kan een advocaat trust-
houder zijn van een door verschillende
partijen bijeengebracht vermogen. Hij dient dit
vermogen dan naar beste weten en kunnen te
beheren (beleggen).
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Daarnaast behartigt de orde in algemene zin de belangen van de
beroepsgroep. Zo houdt zij zich bezig met tarieven, geeft adviezen bij
wetgeving en houdt de rechtspolitieke ontwikkelingen in het oog. Eind
1988 heeft de orde het reclameverbod voor de advocatuur opgeheven en
in het verlengde hiervan adviseert zij haar leden om te komen tot een
meer marktgerichte benadering van potentiële cliënten.
In de naoorlogse periode is het aantal advocaten in ons land vervier-

voudigd. In 1950 waren er ongeveer 2 000 advocaten; momenteel is het
aantal gestegen tot ruim 8 000. Opvallend hierbij is dat de groei
plaatsvond na twee decennia van krimp (1950 tot 1970). Ook de schaal-
grootte van de kantoren is veranderd. In 1960 was bijna 70% van de
kantoren een eenmansbedrijf en daarin was 40% van de advocaten
werkzaam. Thans vormen de solokantoren 46% van het totaal. Nog slechts
15% van de advocaten is werkzaam op een dergelijk kantoor (Klijn e.a.,
1992, pp. 25–26).
Het is overigens niet zo dat het beeld wordt bepaald door de

«mega-law» kantoren. Nog altijd werken op ongeveer 90% van de
kantoren niet meer dan vijf advocaten. In toenemende mate is er sprake
van een samengaan van advocaten, notarissen en belastingadviseurs
binnen een kantoor. De voorgestelde verruiming van toetreding tot het
advocatenberoep van bedrijfsjuristen en juristen in overheidsdienst zal
ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de wijze waarop de beroeps-
uitoefening is gestructureerd.

2.2. De karakteristiek van het beroep

2.2.1. Het evenwicht tussen onafhankelijkheid en partijdigheid

Goede beroepsuitoefening is gebaat bij onafhankelijkheid. Onafhanke-
lijke beroepsuitoefening betekent dat de beroepsbeoefenaar zich baseert
op de eigen professionele, vaktechnische oordeelsvorming en profes-
sionele verantwoordelijkheid, zonder daarbij beı̈nvloed te worden door
zijn omgeving (vgl. Emanuels, 1995, pp. 38–40). Onder de omgeving
kunnen in het geval van de advocaat, de cliënt en de overheid worden
begrepen.
De advocaat dient zowel tegenover de overheid als tegenover zijn cliënt

onafhankelijk te blijven om zijn maatschappelijke functie behoorlijk te
kunnen vervullen. Daarom dient hij te vermijden dat zijn vrijheid en
onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zouden
kunnen komen (regel II.2, lid 1 Gedragsregels 1992). Belangen-
verstrengeling, door financiële of persoonlijke relaties, kan de gewenste
onafhankelijkheid in gevaar brengen en dient te worden vermeden, zo
blijkt uit de toelichting op deze regel.
Naast deze onafhankelijkheid wordt echter een tweede, minstens zo

belangrijke waarde beleden: partijdigheid. Deze partijdigheid, die expliciet
boven het eigen belang van de advocaat wordt gesteld, wordt als volgt
omschreven (regel III.5): «Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang
van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken
dient te behandelen.»
Tussen de beide waarden van onafhankelijkheid en partijdigheid bestaat

naar onze mening een precair evenwicht, vooral wanneer de advocaat
door «dubieuze» cliënten (in casu criminele groepen) wordt benaderd.
Hoe behoudt de advocaat zijn onafhankelijkheid wanneer de dubieuze
cliënt op handige wijze inspeelt op zijn «partijdigheid»?
Het is opmerkelijk dat in veel publikaties waarin de onafhankelijkheid

van de advocatuur als thema wordt aangesneden, vooral naar de overheid
wordt gekeken als degene die inbreuk op deze waarde kan maken. In haar
analyse van jaarredes van dekens uit de afgelopen veertig jaar conclu-
deert Minkjan dat wanneer – in deze zin – «een derde wordt aange-
sproken, dat bijna altijd de overheid (is)» (Minkjan, 1992, p. 57). Ook de
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hoogleraar advocatuur Quant (1995a) legt het accent op de overheid. Hij
stelde onlangs dat onafhankelijkheid van de advocatuur een essentieel
gegeven is en dat de meest afschrikwekkende voorbeelden van afhanke-
lijkheid in totalitaire regimes zijn te vinden, waar de advocaat afhankelijk
is van een overheid die hem al dan niet toestaat zijn beroep uit te oefenen
(1995a, p. 18).
Een uitzondering vormt de rede uit 1992 van de toenmalige deken Van

Hassel. Hij waarschuwt voor een «werkelijk blind geloof in het partij-
belang» en stelt dat de onafhankelijkheid van de advocaat pas echt tot
uitdrukking komt, indien hij zijn doen en laten uiterst zorgvuldig weegt
(Van Hassel, 1992, pp. 509 e.v.).

2.2.2. Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

In de Gedragsregels voor advocaten 1992 wordt uitvoerig ingegaan op
de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Zoals hieronder nog uitvoe-
riger zal worden gesteld, staat in deze laatste versie van de gedragsregels
de bescherming van de vertrouwensrelatie advocaat-cliënt meer dan
voorheen op de voorgrond.
Het is vanzelfsprekend dat in de Gedragsregels een duidelijke regeling

van de geheimhouding is opgenomen. Immers, zonder de waarborg van
geheimhouding kan er geen vertrouwen ontstaan en zonder vertrouwen is
er geen basis voor goede juridische dienstverlening.
In regel III.6 van de Gedragsregels wordt de advocaat verplicht tot

geheimhouding; hij dient te zwijgen over de bijzonderheden van de door
hem behandelde zaken, de persoon van de cliënt en de aard en omvang
van diens belangen. Op dit uitgangspunt wordt één uitzondering gemaakt.
Indien de juiste taakuitvoering dit vordert, kan de advocaat met gegevens
naar buiten treden, mits de cliënt hiertegen geen bezwaar maakt.
Ook in de wet zijn enkele bepalingen opgenomen om de geheim-

houding in de relatie tussen advocaat en cliënt te waarborgen. De
advocaat heeft, evenals de arts, de geestelijke en de notaris, een verscho-
ningsrecht. Dat wil zeggen dat de advocaat in de geheimhouding kan
volharden zelfs ten overstaan van de rechter-commissaris of de rechter.
Het «object» van verschoning is overigens beperkt tot de informatie,
gelden en schriftelijke stukken die hem in zijn hoedanigheid van advocaat
zijn toevertrouwd. Dit onderstreept het belang van het maken van
duidelijke onderscheidingen tussen beroepsspecifieke werkzaamheden en
activiteiten (zoals het trusthouderschap) die niet tot de typische
werkzaamheden van de advocaat behoren. De rechtspraak is tot dusverre
terughoudend in het op deze grondslag beperken van de reikwijdte van
het verschoningsrecht.
Een verschoningsgerechtigde die om een getuigenis wordt gevraagd

kan dit recht slechts worden ontzegd wanneer buiten redelijke twijfel staat
dat hiermee niet wordt getreden in de vertrouwenssfeer van zijn ambt.1

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zou het verschoningsrecht moeten
wijken voor het belang van de waarheidsvinding2 maar de omstandig-
heden waarin dit van toepassing zou zijn, zijn tot nu toe in de jurispru-
dentie nog niet vastgesteld.
Een huiszoeking en inbeslagname bij een verschoningsgerechtigde kan

zonder diens toestemming alleen plaatsvinden indien het objecten betreft
die niet onder zijn verschoningsrecht vallen. Het gaat hier dan om brieven
of geschriften die ofwel voorwerp zijn van een strafbaar feit of tot het
begaan daarvan hebben gediend ofwel bescheiden die de advocaat niet in
zijn hoedanigheid van advocaat onder zich heeft. Het oordeel of het om
zulke brieven of geschriften gaat is in principe aan de verschonings-
gerechtigde. Tenzij er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan dat zijn
standpunt onjuist is, dient dit gerespecteerd te worden.3 Een huiszoeking
bij een verschoningsgerechtigde dient zo te geschieden, dat de kans dat
het beroepsgeheim geschonden wordt zo klein mogelijk is. Er dient

1 HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173. In het
volgende voorbeeld, dat is ontleend aan HR 5
oktober 1993, NJ 1994, 262, was deze materie
ook aan de orde. Een notaris weigerde, met
een beroep op zijn verschoningsrecht,
antwoord te geven op vragen die tot doel
hadden de identiteit te achterhalen van
partijen die betrokken waren bij door de
notaris verleden akten van schuldbekentenis.
De hoofdverdachten in een omvangrijke
fraudezaak zouden opdracht tot deze (schijn-)
transacties hebben gegeven. Toen de notaris
op vordering van de OvJ gegijzeld werd,
oordeelde de raadkamer dat de notaris terecht
een beroep deed op zijn verschoningsrecht nu
hij niet zonder zijn beroepsgeheim te
schenden op de gestelde vragen kon
antwoorden. De OvJ werd in cassatie
niet-ontvankelijk verklaard.
2 HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 490.
3 HR 22 november 1991, NJ 1992, 315.
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gericht gezocht te worden en de huiszoeking kan plaatsvinden in
aanwezigheid van bijvoorbeeld de plaatselijke deken.1 Hoewel hiermee
een huiszoeking bij een advocaat/verschoningsgerechtigde in principe
mogelijk is, bestaat er in de praktijk grote terughoudendheid om dit
middel toe te passen.
Onder de objecten van geheimhouding en verschoning vallen in

beginsel ook de kantoorrekeningen en derden-rekeningen van de
advocaat. Het reguliere financiële verkeer van advocaten (declaraties,
namens de cliënt betalingen verrichten aan de wederpartij) vindt via de
kantoorrekening plaats. Sedert enige jaren zijn advocaten gehouden om
gelden die enige tijd in beheer gehouden worden, over te boeken op de
zogenaamde derdenrekening, om te voorkomen dat bij een faillissement
van de advocaat alle gelden die hij beheert, gevaar lopen. Momenteel
staat ter discussie in hoeverre gelden van derden die aan het beheer van
advocaten zijn toevertrouwd, onder de geheimhouding vallen. Recent is in
kort geding uitgesproken dat – uitzonderingen daargelaten – het verscho-
ningsrecht van een advocaat zich niet uitstrekt tot gelden die hij van een
derde onder zich heeft.2

In de gesprekken die wij ter voorbereiding van dit hoofdstuk met enkele
deskundigen hebben gevoerd, kwam het verschoningsrecht en het
mogelijke misbruik hiervan door malafide advocaten, geregeld ter sprake.
Door een van de respondenten uit de advocatuur werd met zo veel
woorden gezegd dat het verschoningsrecht beperkt zou kunnen worden
tot de werkzaamheden die tot de «eigenlijke», oorspronkelijke taken van
de advocaat behoorden. Volgens Quant is in het voordeel van de
advocaten dat zij in feite zelf uit maken wat onder hun verschoningsrecht
valt, ook als het gaat om puur financiële dienstverlening. De advocaat kan
op vragen van de rechter weigeren om te getuigen door te zeggen dat iets
hem in zijn hoedanigheid van advocaat is meegedeeld. Dat zal de rechter
dan zelden kunnen controleren. (Quant, 1995b, p. 185)

2.3. De tuchtrechtspraak

2.3.1. Inleiding

In haar boek over het advocatentuchtrecht merkt Boekman op dat de
opiniërende functie een belangrijke waarde van het tuchtrecht is. Het
tuchtrecht zou de discussie omtrent de wezenlijke vragen binnen de
beroepsgroep levend houden. Dit zou een gunstige invloed hebben op de
goedwillende advocaten. «Voor echte schurken, als die er zijn, helpt het
niets en ook niet voor degenen die uit laksheid de kantjes er van af lopen.
Als wij mogen aannemen dat de goedwillende advocaten het merendeel
van de Nederlandse orde uitmaken, ligt daar het nut van de formele
tuchtrechtspraak» (Boekman 1993, p. 136).
Wij hebben onderzocht op welke activiteiten en advocaten het tucht-

recht betrekking heeft en of het tuchtrecht in staat is bij te dragen aan het
«zelfreinigend vermogen» van de beroepsgroep. In paragraaf 2.3.3 wordt
verslag van dit onderzoek gedaan. Eerst zullen de belangrijkste kenmerken
van het tuchtrecht worden beschreven.

2.3.2. Het tuchtrecht

De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door vijf raden van discipline,
een in elk hofressort. Het hof van discipline is de instantie waarbij hoger
beroep kan worden aangetekend. Iedere tuchtzaak begint bij de deken: de
deken kan ambtshalve een klacht indienen maar in het overgrote deel van
de gevallen gaat het om een klacht van derden die eerst met de deken
besproken moet worden. De deken onderzoekt de klacht of laat dit doen
door een lid van de raad van toezicht. Volgens enkele dekens fungeert de

1 HR 20 juni 1988, NJ 1989, 213.
2 President Rechtbank Rotterdam, 23 maart
1995.
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deken in zo’n 90% van de gevallen als zeef en wordt de klacht weer
ingetrokken of komt er een minnelijke regeling tot stand (Boekman, p. 21).
In de afgelopen decennia zijn verschillende beginselen en regels voor

de beroepsuitoefening van advocaten geformuleerd. De meest recente
versie van de Gedragsregels dateert uit 1992. In deze gedragsregels
worden de normen geëxpliciteerd, waarvan in paragraaf 2.2.1 reeds
enkele voorbeelden zijn gegeven, die naar de opvatting van de beroeps-
groep in acht genomen dienen te worden bij de uitoefening van het
beroep. Bovendien fungeren zij als belangrijke richtsnoeren bij de
tuchtrechtelijke beoordeling van handelwijzen van advocaten.
Een belangrijke toetssteen voor het optreden van advocaten is artikel 46

van de Advocatenwet dat de volgende criteria bevat waarmee het
handelen van de advocaat kan worden beoordeeld:
1. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaten

behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als
zodanig behartigen of behoren te behartigen;
2. inbreuken op de verordeningen van de NOVA;
3. enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.

Indien een klacht tegen een advocaat gegrond wordt verklaard, kan de
tuchtrechter de volgende sancties opleggen: waarschuwing, berisping, al
of niet voorwaardelijke schorsing en schrapping van het tableau. Al deze
sancties kunnen zowel in eerste aanleg als in tweede aanleg worden
toegepast. In een tuchtzaak kan een advocaat zich overigens niet
beroepen op zijn verschoningsrecht.
Een belangrijke bepaling van het tuchtrecht is dat een klacht alleen door

rechtstreeks belanghebbenden (een cliënt of een collega) kan worden
ingediend en door de deken (ambtshalve). Zo is het bijvoorbeeld niet
mogelijk dat het OM een klacht over gedragingen van een advocaat
indient tenzij deze betrekking heeft op zijn optreden in een strafproces.
Dan is de OvJ immers als rechtstreeks belanghebbende aan te merken.
Interessant in dit kader is een uitspraak van de raad van discipline waarin
een OvJ niet ontvankelijk werd verklaard. Een van de overwegingen
hierbij was dat de OvJ onvoldoende specifiek belang zou hebben bij het
indienen van een klacht bij de tuchtrechter omdat de OvJ via het
strafrecht zelf de middelen heeft om het gedrag van de advocaat aan de
kaak te stellen.1 Een ander geval waarin de OvJ deels niet ontvankelijk
werd verklaard wordt in de volgende paragraaf besproken.
De beperkte toegang tot de tuchtrechter is uiteraard van invloed op de

reikwijdte van het tuchtrecht. Sterk uitgedrukt: zonder klager (gedupeerde)
geen tuchtzaak (behoudens de gevallen waarin de deken ambtshalve een
klacht indient). Een tweede beperking is dat de klager in het tuchtrecht
geen opsporings- en vervolgingsapparaat achter zich heeft. De klager
heeft anders gezegd weinig mogelijkheden om ingewikkelde vormen van
verwijtbare betrokkenheid van advocaten bij criminele organisaties
(bijvoorbeeld: witwasconstructies) uit te diepen. Er bestaat geen fonds
binnen de NOVA om voor dergelijk voorbereidend onderzoek externe
deskundigen in te schakelen. In een geval waarin een advocaat door
journalisten werd beschuldigd van dubieuze contacten met een misdaad-
syndicaat en de deken ambtshalve een klacht indiende, heeft de betrokken
advocaat zelf de kosten betaald van een door een onafhankelijke derde
ingesteld onderzoek.

2.3.3. De tuchtrechtspraak

Wij hebben alle door het hof van discipline behandelde zaken over de
periode januari 1990 tot mei 1995 bestudeerd. De bedoeling hiervan was
enerzijds om gevallen van verwijtbare betrokkenheid bij criminele
groepen op het spoor te komen en anderzijds om te beoordelen in

1 Raad van discipline, uitspraak 5 juni 1989.
Hof van discipline bekrachtigt, uitspraak
8 januari 1990, no. 1351.
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hoeverre het tuchtrecht in staat is «reinigend» te werken door advocaten
met verwijtbare contacten via het tuchtrecht sancties op te leggen.
Het totale aantal door de raden van discipline gedane uitspraken was te

omvangrijk (aantal zaken: 1871) om in het onderzoek te betrekken. Wij
hebben ons beperkt tot de in totaal 692 tuchtrechtzaken die bij het hof van
discipline in behandeling zijn genomen. Aan deze werkwijze is een
belangrijke beperking verbonden. Schorsingen en schrappingen die door
de raad zijn uitgesproken en waartegen geen beroep is aangetekend, zijn
niet in het onderzoekmateriaal terechtgekomen. Onduidelijk is hoeveel
gevallen wij op deze manier hebben gemist. Om aan deze beperking
enigszins tegemoet te komen zijn bij de NOVA de uitspraken van de raden
van discipline opgevraagd waarbij een schrapping is uitgesproken.
Hiervan wordt één zaak in paragraaf 2.5 beschreven (geval 27).

Verreweg de meeste klachten hadden betrekking op de werkwijze en
bejegening van de advocaat jegens zijn cliënt of anderen. Het betroffen
bijvoorbeeld onjuiste of krenkende uitlatingen, trage afhandelingen van
zaken en onvoldoende voorbereiding ter zitting.1 Wij zijn voorzover de
informatie van het dossier2 hiervan beoordeling toeliet, twee gevallen
tegengekomen die voldoen aan onze definitie van verwijtbare betrok-
kenheid, deze zijn hieronder opgenomen als de gevallen 5 en 9. Verder
zijn hier nog enkele casussen vermeldenswaard. Deze gevallen geven
echter niet voldoende duidelijkheid over de verwijtbare betrokkenheid bij
handelingen van criminele groepen en worden derhalve niet meege-
rekend bij het totale aantal voorvallen dat in paragraaf 2.5 zal worden
beschreven.3

Een verdachte (X) van drughandel bevindt zich in alle beperkingen.4 Hij heeft een

toegevoegde advocaat. Een andere advocaat wordt door twee kennelijk ook bij

drughandel betrokken personen (A) en (B) benaderd om de verdediging van X op zich te

nemen. De kosten van de verdediging worden door A betaald. Korte tijd later blijken A en

B over afschriften van het verhoor van X te beschikken.

De OvJ en de rechter-commissaris dienen een klacht in. In twee onderdelen wordt

geklaagd dat de advocaat met ongeoorloofde middelen de toegevoegde advocaat tot

terugtreden zou hebben bewogen en dat hij voor cliënten met tegenstrijdige belangen zou

zijn opgetreden. De OvJ en de R-C worden hierin niet-ontvankelijk verklaard omdat het

vereiste belang bij de klacht zou ontbreken. Dit zou slechts anders zijn indien de handel-

wijze van de advocaat de werkzaamheden van politie en justitie zou hebben gefrustreerd.

Verder wordt geklaagd dat de advocaat informatie zou hebben doorgespeeld aan A en B

en dat de advocaat getracht heeft druk uit te oefenen op drugkoeriers om niet de namen

van hun opdrachtgevers te noemen. Beide klachten worden ongegrond verklaard omdat

een en ander niet voldoende hard gemaakt kon worden. Voorzover vastgesteld is dat de

advocaat aan A en B heeft gezegd dat X zou hebben bekend, had de advocaat wel meer

terughoudend moeten zijn. Het hof van discipline overweegt in verband hiermee dat het

voeren van de verdediging voor rekening van een derde het gevaar inhoudt dat de

advocaat als instrument van mogelijkerwijs zelf bij de strafzaak betrokkenen wordt

gebruikt of misbruikt, in casu was echter niet gebleken dat het onderzoek door de

mededeling van de advocaat was gefrustreerd (hof van discipline, no. 1412).

De cliënt van een advocaat zat in alle beperkingen. Niettemin heeft de advocaat een brief

van een familielid van de verdachte aan de verdachte overhandigd. Het hof van discipline

gaat er van uit dat niet gebleken of gesteld is dat hierdoor de waarheidsvinding

belemmerd is en dat de advocaat meende en kon menen dat de inhoud van de brief

onschuldig was. De klacht wordt gegrond bevonden zonder oplegging van een maatregel.

De klacht was ingediend door de deken en de OvJ (hof van discipline no. 1643).

1 Overzicht van de onderwerpen waarop de
klachten betrekking hadden:
1. werkwijze/bejegening van de advocaat: 826
2. juridisch-inhoudelijke aspecten van de
dienstverlening: 295
3. financiële aspecten van de dienstverle-
ning: 177
4. praktijkvoering in het algemeen: 190
5. rest: 4
Hiervan werd in 209 gevallen de klacht
gegrond bevonden en in 275 gevallen
ongegrond. In 127 zaken volgde er een
niet-ontvankelijkverklaring. Als ernstige
tuchtrechtelijk sancties werden hierbij zestien
schorsingen opgelegd en zes schrappingen
van het tableau. Door de raden van discipline
is in de onderzochte periode 15 maal een
schrapping uitgesproken.
2 De dossiers bevatten de uitspraak en
overwegingen van het hof en de raad van
discipline evenals de beroepschriften van de
appellant.
3 In het onderzoek van Boekman, die de
uitspraken van het hof van discipline over de
periode van 1985 tot 1993 heeft bestudeerd,
komen ook nauwelijks gevallen voor van
verwijtbare contacten tussen advocaten en
criminele organisaties.
4 Verdachten in voorlopige hechtenis kunnen
in het belang van het onderzoek beperkt
worden in hun contacten met anderen.
Bijvoorbeeld in hun mogelijkheden om
correspondentie te voeren of te telefoneren
(art. 222 en art. 225 Invoeringswet Strafvorde-
ring).
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Een strafadvocaat blijkt een geldlening te zijn aangegaan voor de financiering van een

schilderij waarvan het taxatierapport vals is opgemaakt. De deken kaart de kwestie aan

omdat uit het feitencomplex naar voren komt dat de advocaat persoonlijke en zakelijke

relaties onderhoudt met personen die hem bekend waren uit zijn strafpraktijk. Door het

gerechtshof wordt de advocaat in de tegen hem gevoerde strafzaak vrijgesproken van het

gebruik maken van het valse taxatierapport. Ook in de tuchtzaak gaat de advocaat vrijuit

omdat het de advocaat naar het oordeel van zowel de raad als het hof in het algemeen vrij

staat zelf zijn relaties te kiezen (hof van discipline no. 1741).

In het kader van het aan de raad van toezicht opgedragen toezicht op de
beroepsgroep kan hier nog gewezen worden op de mogelijkheid dat de
raad verzet doet bij het hof van discipline tegen een verzoek om
inschrijving van een advocaat. In een viertal zaken is door de raad verzet
gedaan tegen inschrijving van advocaten die zich eerder in verband met
strafrechtelijke overtredingen, betrokkenheid bij criminele groepen,
malversaties of ernstige misdragingen hebben laten schrappen van het
tableau. In één geval ging het om een eerste inschrijving als advocaat. In
twee zaken wordt het verzet door het hof gegrond verklaard. In het eerste
geval wegens schulden en een eerder faillissement van betrokkene. In het
tweede geval wegens een strafrechtelijke veroordeling waarbij de
strafbare handelingen in direct verband hadden gestaan met het optreden
van de betrokkene als advocaat.

2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor criminele groepen

De in paragraaf 2.5 te presenteren voorvallen van verwijtbare betrok-
kenheid maken duidelijk welke diensten advocaten voor criminele
organisaties kunnen leveren. Advocaten zijn – kort gezegd – aantrekkelijk,
omdat zij relevante know how te bieden hebben en relevante informatie
kunnen leveren. Als een rode draad door alle voorvallen heen loopt nog
een ander element: de advocaat is een belangrijk scherm. Hij kan dankzij
zijn verschoningsrecht en uitstraling van respectabiliteit niet alleen
bepaalde activiteiten afschermen, maar door zijn aanwezigheid kan hij
bepaalde zaken ook een legitiem aanzien geven. Wanneer een advocaat
een cliënt introduceert bij een bank, gaat daar voor de bank een bepaald
vertrouwen van uit. Het beroep van advocaat is maatschappelijk een
gerespecteerd beroep en dat maakt het beroep aantrekkelijk voor misbruik
voor criminele doeleinden.
Tegelijkertijd is deze gerespecteerde beroepsgroep naar mijn indruk

betrekkelijk kwetsbaar wanneer criminele organisaties aansturen op een
dergelijk «gebruik» van de advocatuur. Deze kwetsbaarheid komt voort uit
het al eerder aangeduide precaire evenwicht dat een advocaat dient te
bewaren tussen partijdigheid en onafhankelijkheid.
De waarde van de «partijdigheid» wordt binnen de advocatuur sterk

beleden. In het volgende citaat wordt concreet verwoord hoe deze
«partijdigheid» de opstelling van de advocaat bepaalt. «Mijn stelling is dat
je als advocaat de feiten aanneemt zoals een cliënt je die vertelt (...) Ik ben
de mond van mijn cliënt en ik presenteer de feiten aan de rechter zoals de
cliënt die mij heeft verteld. En de rechter mag en zal nooit van mij
verwachten dat ik die feiten heb gecontroleerd» (VN, 8 oktober 1994, p.
33). Dat hoge prioriteit aan «partijdigheid» wordt toegekend, blijkt ook uit
een onderzoek van de rechtssociologe De Groot-Van Leeuwen. Wanneer
zij haar respondenten (advocaten) spanningen voorhoudt tussen het
algemene belang en het belang van de individuele cliënt, blijken deze
vrijwel altijd «radicaal» voor de cliënt te kiezen (1995, p. 108). Als gevolg
van deze «radicale» keuze loopt de advocaat het risico dat hij verzeild
raakt in een situatie waarin hij slechts de amorele uitvoerder is van de
wensen van zijn cliënt. Hiervan is sprake wanneer hij zijn onafhanke-
lijkheid jegens zijn cliënt heeft verloren. Een belangrijke waarborg voor
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het behoud van deze onafhankelijkheid en tegen een dergelijk afglijden
vormde (of: vormt) het professionele karakter van het beroep. Voor de
advocaat als beoefenaar van een professie zou het verdedigen van
rechtzoekenden een «morele missie» (Jacobs, 1995) moeten zijn. Het
verlenen van juridische dienstverlening zou een «erezaak» (Jacobs, 1995)
zijn, waaraan morele eisen inherent zijn. Dit betekent naar onze mening
onder meer dat de advocaat zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn
gevoel van verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat bij het verdedigen
van zijn cliënt niet uitschakelt.
Een norm die deze onafhankelijkheid beschermt, is dat de advocaat zich

van een zaak dient «los te maken» indien hij deze in gemoede niet
rechtvaardig acht. Concreet zou dit betekenen dat de advocaat bij het
aanvaarden van diensten steeds kritisch dient te toetsen wie de cliënt is,
wat hij wil en waarom hij juist hem deze dienst vraagt. Deze professionele
norm van de onafhankelijke beroepsuitoefening lijkt aan geldingskracht in
te boeten. De advocatuur raakt in toenemende mate in de ban van de
commercialisering. Op het terrein van bijvoorbeeld reclame en publiciteit
wordt steeds meer toegestaan1. Bovendien is er sprake geweest van een
grote toename van het aantal advocaten. Deze omstandigheden hebben
ertoe geleid dat het professionele karakter van het beroep van advocaat is
afgenomen. Het beroep krijgt meer en meer het karakter van een gewoon,
commercieel beroep.
Deze evolutie wordt nog eens treffend geı̈llustreerd door de verande-

ringen die in de afgelopen decennia in de gedragsregels hebben
plaatsgevonden. Behoorde aanvankelijk het levensgedrag van advocaten
tot de vaste kern van de gedragsregels, sedert 1992 is het privé-gedrag
van de advocaat buiten het bereik van de code geplaatst. Tegenwoordig is
alleen het beroepsmatig handelen van de advocaat aan de code en aan
het tuchtrecht onderworpen, waarbij vooral de nadruk is komen te liggen
op de bescherming van de goede relatie tussen de advocaat en zijn cliënt
(De Groot-Van Leeuwen, 1995, p. 113).
Hoewel de oorspronkelijke professie meer en meer normale business is

geworden, vindt de regulering van het beroep nog steeds plaats alsof de
advocatuur louter een professie is. De samenleving is namelijk nog steeds
bijzonder terughoudend in het controleren van de kwaliteit en de wijze
van de beroepsuitoefening; het zwaartepunt ligt op de professionele
controle (tuchtrecht). De NOVA poogt het gedrag van zijn leden te
beı̈nvloeden via gedragsregels en ethische codes, die een beroep doen op
het geweten van de individuele beroepsbeoefenaar.
Verschoningsrecht, geheimhouding en meer in het algemeen de

prioritering van de vertrouwensrelatie met de cliënt zijn de parafernalia
van een professie. Maar wat te doen als de professie steeds meer de
trekken krijgt van een commercieel beroep? Is het verschoningsrecht dan
slechts een concurrentievoordeel op andere commerciële dienstverleners?
Juist op het moment dat de professionele norm van onafhankelijkheid

aan kracht inboet, is de noodzaak voor controle en integriteitsbewaking
sterk aanwezig. Immers, nog nooit is de verleiding van het grote
misdaadgeld zo aanwezig geweest. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op de vraag welke concrete vormen van verwijtbare betrok-
kenheid bekend zijn geworden.

2.5. De voorvallen

2.5.1. Inleiding

Advocaten kunnen voor het karretje worden gespannen van een
criminele organisatie zonder dat zij het zich bewust zijn. Onbewust en
onbedoeld, dat wil zeggen: niet verwijtbaar, wordt een bijdrage geleverd
aan de misdrijven die deze groepen plegen. Ter verduidelijking volgt een
concreet voorbeeld van deze niet-verwijtbare betrokkenheid.

1 Illustratief hiervoor zijn de recente jaarver-
slagen van de NOVA, zoals de inleiding van de
deken in het jaarverslag van 1994 en het
onderdeel «markt en communicatie» uit het
jaarverslag 1992.
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A koopt van B onroerend goed. B verkoopt voor acht miljoen en heeft
hiermee binnen enkele dagen een winst behaald van drie miljoen. Hij
kocht het complex namelijk enkele dagen eerder aan voor vijf miljoen
gulden. Twee weken na de transactie tussen A en B wendt B zich tot een
advocaat, omdat A weigert te betalen. In kort geding eist B’s advocaat dat
A tot betaling overgaat. A geeft hieraan na de rechterlijke uitspraak
gehoor.
Naderhand bemerkt de advocaat dat A en B elkaar goed kenden en naar

alle waarschijnlijkheid hebben voorgewend dat zij in een zakelijk conflict
waren verwikkeld. De interpretatie van de advocaat is dat hij onbewust
heeft meegewerkt aan een witwasoperatie (A-B-C-transactie). Het kort
geding moest de schijn wekken dat er sprake was van een reële zakelijke
transactie.

Het voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk een advocaat betrokken kan
raken bij een criminele constructie, zonder dat hem hierover een verwijt
gemaakt kan worden. In de hieronder te beschrijven voorvallen is
daarentegen sprake van verwijtbare betrokkenheid. De advocaat verleent
hand- en spandiensten voor criminele groepen, die uiteenlopen van
bewust meedoen aan strafbare activiteiten tot onzorgvuldig handelen. In
het geval van onzorgvuldigheid kan de advocaat verweten worden dat hij
had moeten weten dat van zijn diensten misbruik werd gemaakt voor het
plegen van misdrijven.
In paragraaf 2.5.2. wordt uitleg gegeven over de geraadpleegde

bronnen, in paragraaf 2.5.3 worden de vormen van betrokkenheid
beschreven.

2.5.2. De bronnen

Het is bijzonder moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
omvang van verwijtbare betrokkenheid van de advocatuur. Een uniforme
registratie hiervan ontbreekt, ook op de CRI. Hieronder volgt een
beschrijving van de bronnen waaruit ik heb geput om gevallen van
verwijtbare betrokkenheid op het spoor te komen.

Tuchtzaken

Alle door het hof van discipline behandelde zaken over de periode 1990
tot mei 1995 zijn doorgenomen. Dit leverde 2 gevallen op van verwijtbare
betrokkenheid bij strafbare handelingen van criminele groepen. Voorts is
een aantal schrappingen van het tableau, die door de raden van discipline
in de genoemde periode zijn uitgesproken, bestudeerd. Hierdoor kon 1
geval worden getraceerd.

Finpolbestand

Een belangrijke bron is het bestand van de verdachte financiële
transacties dat door Finpol wordt beheerd. De gegevens worden
aangeleverd door financiële instellingen (vooral banken) indien zij
bepaalde transacties op grond van subjectieve en/of objectieve indica-
toren als ongebruikelijk beschouwen. Het MOT screent deze meldingen en
sluist vervolgens de «verdachte» transacties door naar Finpol. Uit een
uitdraai over de periode van 1 februari 1992 tot 22 september 1995 komt
het volgende beeld naar voren. In totaal zijn 29 verdachte transacties
gemeld waarbij 27 advocaten betrokken waren. Van 24 van deze trans-
acties bleef het, ook na verkregen toelichting van Finpol en de landelijke
MOT-officier, niet duidelijk of de betrokken advocaat verwijtbaar betrokken
was bij de gemelde transacties. In de overige 5 gevallen was de aanwe-
zigheid van verwijtbare betrokkenheid aannemelijk.1 Deze gevallen zullen1 Een uitleg over de criteria die bij de beoor-

deling zijn gehanteerd volgt hieronder.
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hieronder beschreven worden. Bij al deze gevallen is mondelinge
toelichting gevraagd en verkregen van rechercheurs van Finpol.
De beperking van het Finpol-bestand is dat deze uitsluitend betrekking

heeft op de aanwezigheid van advocaten bij verdachte financiële
transacties. De waarde van het bestand is dat het harde gegevens bevat
die niet door de politie maar door financiële instellingen zijn verzameld.

CRI-inventarisatie

Blijkens de landelijke CRI-inventarisatie criminele groeperingen 1995 is
bij 40 van de geregistreerde criminele groepen sprake van bevestigde
«criminele contacten» met advocaten.1 Vijf politieregio’s, die gezamenlijk
26 «bevestigde» criminele contacten aanmeldden, zijn door mij benaderd
met de vraag welke advocaten en welke voorvallen het betroffen. Deze
navraag leverde een mager resultaat op. Van de 26 «bevestigde»
contacten bleken 16 gevallen ten onrechte gemeld te zijn aan de CRI, 4
gevallen waren naar mijn mening twijfelachtig en in 6 gevallen was wel
sprake van verwijtbare betrokkenheid. Vijf van deze gevallen waren mij
overigens uit de andere bronnen reeds bekend.

LCID-bestand

Het betreft hier meldingen die vanaf 1989 tot eind maart 1995 zijn
binnengekomen. Een uitdraai op «advocaat» en «notaris» leverde rijp en
groen honderden meldingen op. Ook meldingen, die straatnamen
bevatten waarin een van beide zoekwoorden voorkwamen («Notaris-
appel») kwamen voor. Na selectie bleven 14 meldingen inzake advocaten
over die voor ons onderwerp relevant zijn, maar waarvan de juistheid niet
in alle gevallen erg overtuigend was. Deze twijfelgevallen werden
verwijderd, waarna slechts 3 meldingen over bleven.

Overig

Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages over
afgesloten en lopende opsporingsonderzoeken naar criminele groepen
door de regionale korpsen en bij navraag bij diverse diensten, kwamen in
totaal 19 voorvallen naar voren, waarvan enkele ook reeds uit andere bron
bekend waren. Het merendeel van deze voorvallen heeft zich in de
afgelopen jaren afgespeeld. Geen voorval is ouder dan 5 jaar.
Lang niet alle «verhalen» van rechercheurs over de verwijtbare

betrokkenheid van advocaten bleken hout te snijden. Uiteraard zijn
dergelijke ongefundeerde verhalen buiten beschouwing gelaten. Zo veel
mogelijk werden de gegevens gecheckt en werden kritische vragen
gesteld.
Bij het gebruiken van de bronnen werd ik met drie typen van gegevens

geconfronteerd. In de eerste plaats kwam ik op basis van CID-gegevens en
de gevoerde gesprekken tal van voorbeelden tegen die in de «zou-» sfeer
liggen: een advocaat zou op zoek zijn naar wapens voor zijn Joegosla-
vische cliëntèle, een ander zou geld hebben aangeboden om foto’s te
verkrijgen van de leden van een IRT, een advocaat zou mede-eigenaar zijn
van een hasjboot, een ander zou handel drijven in XTC en weer een ander
zou maandelijks een vast bedrag van enkele duizenden guldens uitge-
keerd krijgen van een criminele groep. Al deze soms onwaarschijnlijk
klinkende gegevens die niet nader onderbouwd waren, zijn terzijde
gelegd.
Van het tweede type van gegevens stond de juistheid op zichzelf niet ter

discussie. Alleen konden de gegevens niet zonder meer als verwijtbare
betrokkenheid geı̈nterpreteerd worden. De volgende voorbeelden kunnen
dit verduidelijken.

1 Deze gegevens zijn verkregen van de
afdeling wetenschappelijke recherche
advisering van de CRI.
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Een advocaat vraagt in een niet erg arbeidsintensieve strafzaak aan de verdachte een

voorschot van 50 000 gulden;

Bij een huiszoeking worden vakantiefoto’s aangetroffen, waaruit blijkt dat een advocaat

zijn vakantie doorbrengt met een bekende crimineel op diens jacht;

Een advocaat rijdt in een auto die eerder in eigendom was van een van zijn cliënten;

Een advocaat heeft een nauwe vriendschapsrelatie met een crimineel; een van de

kinderen van de advocaat is diens petekind;

Een advocaat biedt onderdak aan een illegaal hier verblijvende Rus met een criminele

achtergrond en richt met hem een bedrijfje op. De relatie verslechtert zodanig dat de

advocaat aangifte doet van bedreiging;

Een advocaat staat op vriendschappelijke voet met enkele Hell’s Angels. Hij wordt door

hen steevast als «brother» aangesproken. Op hun verzoek gaat hij na of er een onderzoek

tegen de groep loopt.

Het probleem met dit type van gegevens is dat onduidelijk is hoe de
gegevens geduid moeten worden. Betekent het hoge voorschot misschien
dat getuigen moeten worden omgekocht? Is de auto die eerder toebe-
hoorde aan een cliënt, een zwarte uitbetaling in natura? Wat beweegt de
advocaat om met een agressieve Rus samen een firmaatje te drijven?
Ook dit type van gegevens is buiten beschouwing gelaten. Weliswaar

komt het optreden van sommige advocaten zakelijk en privé in een
merkwaardig daglicht te staan, maar de gegevens bieden onvoldoende
houvast om van verwijtbare betrokkenheid te kunnen spreken bij strafbare
gedragingen van criminele groepen.
De voorvallen die hieronder gepresenteerd worden, zijn van het derde

type. Voorzover ik kon beoordelen, zijn deze gegevens juist en is ook de
interpretatie van de gegevens (in de zin van verwijtbaar handelen van de
advocaat) betrekkelijk ondubbelzinnig. Dit overigens onder het
voorbehoud dat in het algemeen moet worden gemaakt en in hoofdstuk III
van ons eindrapport is beschreven: wij kunnen niet achter de politiebron
kijken. Alle voorvallen van verwijtbare betrokkenheid waarvan ik heb
kennis genomen, worden hieronder gepresenteerd.

Ten slotte nog een enkele opmerking over de inventarisatie van Wilzing.
Deze lijst, die in 1993 op basis van Finpol-meldingen is opgesteld, bevat
de namen van 11 advocaten. Van de door Wilzing genoemde gevallen
komen er 4 ook in mijn inventarisatie voor. De overige zijn mij wel bekend,
maar zijn naar mijn oordeel voorbeelden van het eerste of tweede type
van onbruikbare gegevens.

2.5.3. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

Achter de beschrijving van elk voorval zal worden aangegeven uit welke
bron(nen) de informatie afkomstig is en of de informatie schriftelijk
(dossier) dan wel mondeling is verkregen.1 Voorts is gepoogd de
informatie-inwinning over zo veel mogelijk verschillende bronnen en
personen te spreiden. Alleen de gevallen 6 en 7 zijn gebaseerd op
informatie van een en dezelfde persoon. De voorvallen zijn in twee
hoofdcategorieën onderverdeeld.

1 Naar de schriftelijke rapportage van de
regionale korpsen wordt verwezen met
«rechercheteam».

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 20



Leveranciers van deskundige adviezen, strategische informatie
en andere relevante gegevens.

Er zijn ettelijke voorbeelden aangetroffen van advocaten die in
«partijdigheid» over de schreef gingen. Het betroffen zowel straf- als
civiele advocaten. Eerst zullen voorbeelden uit de strafrechtsadvocatuur
worden gepresenteerd.

Geval 1: Een advocaat is familielid van een lid van een criminele organisatie die zich onder

meer met wapen-, XTC-handel en afpersing bezighoudt. De advocaat geeft het familielid

inzage in processen-verbaal die hij beroepsmatig onder zich heeft. Op deze wijze krijgt het

familielid de namen van getuigen en een indruk door wie informatie aan de politie is

doorgespeeld. Een en ander leidde tot intimidatie van een van de getuigen (bron:

rechercheteam, LCID, CRI).

Geval 2: Een bekende strafpleiter dringt zich op bij een van de verdachten van een

cocaı̈nezaak: «Ik wil best uw zaak doen, maar dan moet u uw verklaring veranderen over

een van mijn Colombiaanse cliënten» (bron: mondelinge informatie van prof. dr. F.

Bovenkerk, alsmede VN, 15 april 1995).

Geval 3: Een advocaat dringt zich op aan een verdachte die voor handel in hard drugs is

aangehouden. In het eerste politieverhoor heeft de verdachte in woord en daad duidelijk

gemaakt schoon schip te willen maken. Na het bezoek van de advocaat, die de toege-

voegde advocaat wegdrukt, weigert de verdachte alle verdere medewerking. Hij is nog

wel bereid off the record een en ander te verklaren (bron: mondelinge informatie van chef

recherche en rechercheur).

Geval 4: Een hasjtransport wordt in het buitenland onderschept. Enkele Nederlandse

verdachten worden aangehouden. Op verzoek van een Nederlandse advocaat, die

hiervoor naar het buitenland afreist, overhandigt de toegevoegde Franse advocaat aan

één van de verdachten een briefje met de volgende tekst: «Hou je rustig, er is genoeg

verkeerd gegaan, probeer het goed te maken want we weten je te vinden, (naam

afzender)» (bron: rechercheteam).

Geval 5: In een tuchtzaak wordt door een deken geklaagd over een advocaat die, hoewel

zijn cliënt alle beperkingen waren opgelegd, contact mogelijk had gemaakt tussen zijn

cliënt en een derde. De advocaat had deze derde vanuit zijn kantoor telefonisch in contact

gebracht met zijn cliënt die in het huis van bewaring verbleef. Naderhand heeft hij een

brief van zijn cliënt aan deze derde overhandigd. Beide contacten verliepen in een taal die

de advocaat niet beheerste. Het hof van discipline schorst de advocaat voor de duur van 4

weken omdat hij misbruik heeft gemaakt van zijn geprivilegieerde positie (bron: tucht-

recht, hof van discipline no. 1877).

De advocaten uit deze 5 voorbeelden maken misbruik van hun specifieke positie als

rechtshulpverlener op grond waarvan zij inzage in de dossiers en toegang tot de

verdachte hebben. Zij lijken hun onafhankelijke beroepshouding te hebben verloren door

als «brievenbus» of «boodschappenjongen» voor anderen te fungeren.

In de volgende voorbeelden gaat de advocaat in zijn hang naar «partijdigheid» op een

andere manier over de schreef. Hij «orkestreert» verklaringen van getuigen op een

zodanige wijze dat belastende verklaringen tegen zijn cliënt worden ingetrokken.

Geval 6: Een advocaat ontbiedt een getuige op zijn kantoor en zet hem onder het uiten van

bedreigingen onder druk om zijn tegen de politie afgelegde verklaring ter zitting ten

gunste van zijn cliënt te wijzigen (bron: mondelinge informatie RCID-chef).

Geval 7: Vergelijkbaar als geval 6, andere advocaat, dezelfde bron.
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Geval 8: Vergelijkbaar als geval 6, andere advocaat, de onder druk gezette getuige pleegt

meineed op de zitting (bron: mondelinge informatie rechercheur, RCID-chef, OvJ en

dossier)

Geval 9: In een tuchtzaak wordt een advocaat ervan beticht dat hij in een Opiumwetzaak

twee verdachten zou hebben beı̈nvloed bij het afleggen van hun verklaringen. Ook zou hij

mee hebben gewerkt aan het arrangeren van een schijnhuwelijk om een buitenlandse

prostituée aan een verblijfsvergunning te helpen. Dit arrangement vindt plaats in het

kader van vrouwenhandel. Het hof oordeelt dat de advocaat in de tweede zaak onvol-

doende voorzichtigheid in acht heeft genomen en schorst hem voor 2 weken (bron:

tuchtrecht en perspublikatie, hof van discipline no. 2020).

Van de advocaten in de gevallen 6 en 7 is bovendien volgens de bron
vast komen te staan dat in hun aanwezigheid vervolgactiviteiten werden
beraamd inzake het importeren van drugs.

De tot dusverre gegeven voorbeelden hebben alle betrekking op de
strafrechtsadvocatuur. Het is moeilijk om te bepalen of de problemen
binnen dit specialisme groter zijn dan in bijvoorbeeld de civiele
advocatuur. In elk geval zijn de problemen en de voorvallen anders van
karakter. Veel van de werkzaamheden van de strafrechtadvocaat hebben
betrekking op de strafprocessuele bijstand, die uiteindelijk in de
openbaarheid van de terechtzitting aan de orde kan komen. Civielrechte-
lijke hulpverlening speelt zich veel meer in de beslotenheid van het
kantoor af. De voorbeelden zijn – uiteraard – geheel anders van karakter
dan die op het strafrechtelijk terrein. Ging het bij deze laatste vooral om
damage control, de civiele voorbeelden zijn «constructiever»; de door de
«foute» advocaten verstrekte informatie diende ertoe de criminele
vermogens veilig voor fiscus en justitie te beleggen. Hier volgen enkele
voorbeelden.

Geval 10: Een drugdealer zit in detentie. Hij is er bevreesd voor dat justitie beslag zal

leggen op zijn banktegoeden in Luxemburg. De advocaat krijgt een volmacht om de

tegoeden van de rekening af te halen en probeert het plan vervolgens persoonlijk uit te

voeren. De advocaat neemt bovendien een collega in Luxemburg in de arm en vraagt hem

hoe het geldspoor (de relatie tussen de dealer en het geld) kan worden doorbroken. De

advocaat wordt bij zijn pogingen het geld van de bank te halen aangehouden (bron: Finpol

en mondelinge informatie rechercheur, CRI).

Geval 11: Een civiele advocaat is al jaren de vaste advocaat van A en B. De een maakt zich

regelmatig schuldig aan oplichting en flessentrekkerij, de ander is de centrale figuur bij

een groep die zich met hasjhandel bezighoudt. Voor beiden verzint de advocaat

constructies om de illegale winsten veilig weg te sluizen. Hij koopt voor A een Limited in

Engeland. Op rekening van deze Limited wordt bij een bank in Luxemburg contant geld

gestort, dat afkomstig is uit de misdrijven. Dit geld wordt vervolgens als hypotheek

verstrekt voor onroerend goed, dat op de Nederlandse Antillen wordt gekocht. Voor B

worden vergelijkbare constructies ontworpen, waarbij overigens niet alleen hypotheken

door de Limited worden verstrekt, maar ook leningen aan B. Ook deze advocaat verricht

persoonlijk bijna alle uitvoeringshandelingen (bron: rechercheteam en LCID).

Geval 12: Een advocaat is betrokken bij het opzetten van een constructie om opbrengsten

uit drughandel wit te wassen en via het buitenland weer in Nederland te investeren (bron:

dossier, toelichting van rechercheur, CRI).

Geval 13: Vergelijkbaar geval als geval 12, met dit verschil dat de betrokken advocaat zijn

diensten voor diverse groepen verricht (bron: LCID en toelichting van rechercheur).
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Geval 14: Blijkens een tapgesprek zou een advocaat ten behoeve van een criminele groep

die zich bezig hield met verdovende middelen en grootschalige witwasoperaties,

meewerken bij een wisseltransactie. De advocaat heeft contacten bij een wisselkantoor en

zou voor zijn hulp een deel van de provisie krijgen. Na een eerste proeftransactie zou

uiteindelijk een bedrag van een miljoen Engelse ponden gewisseld moeten worden

(rechercheur, CRI).

Geval 15: Een advocaat opent in Nederland bankrekeningen ten name van diverse nog op

te richten buitenlandse bedrijven. Op een van die rekeningen wordt een bedrag gestort

van bijna 20 miljoen gulden. De bedoeling was dat tussen de rekeningen van de bedrijven

schijntransacties zouden plaatsvinden. Per transactie zou een (gefingeerde) winst van

ongeveer een half miljoen gulden worden gemaakt. De betrokken bank onderzoekt de

constructie en concludeert dat de advocaat niets anders doet dan het organiseren van een

witwasconstructie. De bank weigert verder elke medewerking en stuurt het geld terug. Het

geld is afkomstig van een grote, internationale fraudeur (bron: Finpol).

Geval 16: Een advocaat zou een grote som geld (winst uit drughandel) hebben onttrokken

aan fiscale en strafrechtelijke opsporing door het geld persoonlijk te verplaatsen, op zijn

rekening te zetten en door te sluizen naar een bankrekening in het buitenland (bron:

dossier en toelichting van rechercheurs FIOD en van OvJ).

Geval 17: Een civiele advocaat wordt te hulp geroepen om een groot banktegoed bij een

Zwitserse bank, waarop inmiddels door de Nederlandse justitie beslag is gelegd, te

redden. De gevonden oplossing is eenvoudig: doe het voorkomen alsof het geld niet van

drughandel afkomstig is, maar van eerzame handel. De handelaar A wordt bereid

gevonden om het spel mee te spelen. De advocaat wordt strafrechtelijk valsheid in

geschrifte verweten, omdat hij een notariële akte over de herkomst van het geld valselijk

door de notaris heeft doen opmaken. Het verweer van de advocaat is dat hij slechts

gevolg heeft gegeven aan de wensen van zijn cliënt (A) en niet heeft geweten (en hoefde

te weten) dat het geld niet van hem afkomstig was. Hoewel het gerechtshof de verdachte

vrijsprak van medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte, was het hof van oordeel dat de

advocaat «onzorgvuldig» had gehandeld door na te laten vragen over de herkomst van

geld te stellen (bron: dossier en toelichting van rechercheurs FIOD en van OvJ).

Geval 18: Een advocaat zou hebben meegeholpen bij het verzinnen van een plan om

confiscatie van het onroerend-goedbezit van een verdachte te verhinderen. Op instigatie

van de advocaat heeft de verdachte een geantedateerde verklaring opgesteld, waarin

gesteld wordt dat alle eigendom is overgedragen aan de familie van verdachte (bron:

mondelinge informatie van rechercheurs).

Geval 19: In het kader van de plukze-wetgeving ter ontneming van wederrechtelijk

verkregen voordeel, is beslag gelegd op de auto van een verdachte die lid zou zijn van een

criminele groepering. De advocaat van deze verdachte probeert het beslag ongedaan te

maken. Hierbij treedt hij op namens een andere partij aan wie de auto reeds op een eerder

tijdstip zou zijn verkocht. Uit nader onderzoek blijkt echter dat het verkoopcontract vals is

en dat de zogenaamde koper de auto nooit gekocht heeft (bron: mondelinge informatie

rechercheur AID, CRI).

In de bovenstaande gevallen ontwierpen de geraadpleegde advocaten
constructies om de fiscale en strafrechtelijke nasporing van het
misdaadgeld van hun cliënten te belemmeren. Dikwijls verrichtten de
advocaten hierbij ook concrete uitvoeringshandelingen. In het volgende
voorbeeld opereert de betrokken advocaat subtieler, in de zin dat hij
slechts adviseert.
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Geval 20: A maakt zich schuldig aan het plegen van omvangrijke fraudes. Hij drijft een

onderneming waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt. A en diens vaste raadsman

zijn ervan op de hoogte dat de onderneming op het punt staat failliet te gaan. Toevallig

was vlak voor mijn bezoek aan een RCID een gesprek tussen A en zijn advocaat «over de

tap» binnengekomen. Het gesprek dat afgedraaid werd, verliep ongeveer op de volgende

wijze.

A: «Is er de mogelijkheid van beslag?»

Advocaat: «Ja, wat?»

A: «Dat er beslag gelegd wordt op het vermogen.»

Advocaat: «Ja, die mogelijkheid bestaat.»

A: «Als ik nu eens een privé-rekening open? Kunnen ze er dan..?»

Advocaat: «Nou, dan wordt het veel moeilijker.»

Het gesprek is door de RCID gewist (bron: chef en rechercheurs RCID).

Hoe subtiel het wellicht ook is, naar mijn mening is de advocaat uit het
laatste voorval verwijtbaar betrokken bij het onttrekken van geld in het
zicht van een naderend faillissement. Hij heeft weliswaar niet, zoals zijn
collega’s in de eerdere voorbeelden, actief meegedacht en zelf hande-
lingen verricht, maar hij heeft door zijn houding en antwoorden A, die aan
een half woord genoeg had, gesteund in de juistheid van diens plannetje
om – juridisch uitgedrukt – bedriegelijke bankbreuk te plegen.
De voorbeelden geven aan hoe met de deskundige inbreng van de

civiele advocaten misdaadgeld aan de opsporing wordt onttrokken en in
de reguliere economie wordt gesluisd (en gehouden). In de volgende
reeks voorbeelden wordt niet zozeer de expertise, maar de positie van de
advocaat als geheimhouder misbruikt.

Bijdragen aan de afscherming van criminele activiteiten

Geheimhouding is een belangrijke waarborg voor het ontstaan van een
vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn cliënt. De geheimhouding is
echter ook een prachtige dekmantel voor illegale activiteiten. De
verwijtbare betrokkenheid van de advocaat kan eruit bestaan dat hij zijn
positie als geheimhouder misbruikt of laat misbruiken voor de
afscherming van criminele activiteiten. Dit kan zowel betrekking hebben
op schriftelijke stukken als op gelden die door de advocaat ten behoeve
van zijn cliënt worden beheerd.

Geval 21: Er is conservatoir beslag gelegd op de auto van A, die van enkele omvangrijke

fraudes wordt verdacht. De man wil zijn auto «terugkopen» en bereikt met justitie

overeenstemming over het te betalen bedrag. De recherche hoopt dat het betalings-

afschrift de weg wijst naar een banktegoed van de verdachte. De hoop gaat in rook op als

niet A maar diens advocaat het bedrag op rekening van justitie stort (bron: mondelinge

informatie van rechercheur).

In een aantal gevallen werd een advocaat (of een notaris) tussen-
geschoven in een keten van financiële transacties. Bedragen die op een
kantoorrekening worden gestort, zijn in beginsel goed afgeschermd. In het
kader van de Wet MOT bestaat voor financiële instellingen een meldings-
plicht voor ongebruikelijke transacties. Gebruik van de kantoor- of
derdenrekening van een goed bekendstaand advocatenkantoor kan hier
een alternatief zijn. Het verschoningsrecht van de advocaat staat aan een
soortgelijke meldplicht in de weg.
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Geval 22: Een bekende, in het buitenland gevestigde, non-profit-organisatie wordt

opgelicht voor ruim tien miljoen gulden door enkele personen, van wie één bekendstaat

vanwege zijn banden met de mafia in New York. Ook wordt een Amerikaanse burger voor

ruim een miljoen gulden opgelicht. Bij het doorsluizen van een deel van de gelden speelt

een Nederlander, samen met zijn (civiele) advocaat, een belangrijke rol. De advocaat

wordt op een aantal manieren gebruikt: hij houdt de slachtoffers lange tijd in de waan dat

alles goed zit door brieven te ondertekenen waarin wordt verklaard dat spoedig terugbe-

taling zal volgen. Bovendien ontvangt hij vanuit het buitenland gelden op zijn kantoor-

rekening, die bestemd zijn voor de verdachte. Eerdere overboekingen op bankrekeningen

van de verdachte waren mislukt, omdat de betreffende bank de aard en de omvang van

het geld te verdacht vond. De verdachte laat via de rekening van de advocaat hoge

bedragen doorboeken naar buitenlandse bankrekeningen. Op deze manier wordt de

papertrail tussen het geld en de verdachte doorbroken (bron: dossier en mondelinge

toelichting van rechercheurs).

Aan de afscherming is nog een ander aspect verbonden: misleiding van
banken, politie, handelspartners en dergelijke, doordat de advocaat, als
respectabele functionaris, naar voren wordt geschoven. De betrokkenheid
van de advocaat bij een bepaalde constructie geeft bijvoorbeeld
vertrouwen in de goede bedoelingen van de fraudeur. De voorbeelden
hebben betrekking op de rol van de advocaat in het uitvoeren van
financiële transacties: de advocaat introduceert (criminele) cliënten bij een
bank, opent zelf bankrekeningen voor een criminele organisatie, int
cheques of schrijft deze uit. Dergelijke uitvoeringshandelingen werden
ook door de advocaten verricht die reeds onder de gevallen 10 tot 16
werden genoemd (m.u.v. geval 12 en 14). In dit kader gaat de aandacht
specifiek uit naar het misbruik van het vertrouwen dat in het ambt van
advocaat algemeen wordt gesteld. Advocaten kunnen ook betrokken zijn
bij handelwijzen die niet tot de «eigenlijke» advocatenwerkzaamheden
behoren. Ook in de uitoefening van deze werkzaamheden geeft de status
van het beroep de gewenste uitstraling. Blijkens de beide volgende
voorbeelden wordt erop gespeculeerd dat financiële instellingen minder
snel argwaan zullen krijgen als een advocaat cheques komt innen of
cheques uitschrijft.

Geval 23: Een kleine bank uit het Caraı̈bische gebied boekt namens een aldaar gevestigd

bedrijf in totaal 1,2 miljoen gulden over op een bankrekening van een advocaat in

Nederland. Deze advocaat krijgt het, ondanks aarzelingen van de Nederlandse bank,

uiteindelijk toch voor elkaar dat het bedrag contant door hem kan worden opgenomen

(bron: Finpol).

Geval 24: Een advocaat uit een provinciestad biedt bij de plaatselijke bank twee cheques

aan van een Zuid-Amerikaanse bank ter waarde van ruim 2 miljoen dollar. Het geld van de

cheques zou moeten worden overgemaakt naar een bank in Liechtenstein op rekening van

zijn cliënt. De bank vertrouwt de cheques niet (vermoedelijk ging het om vervalste

cheques) en weigert de transactie uit te voeren (bron: Finpol).

De aanwezigheid van een gerenommeerde advocaat in bijvoorbeeld de
functie van commissaris wekt veel vertrouwen in de bonafiditeit van de
onderneming.
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Geval 25: Onderneming X wordt geı̈ntroduceerd op de effectenbeurs. In de daaropvol-

gende jaren werd het aandelenkapitaal aanzienlijk uitgebreid. Officieel ging het hierbij om

uitbreidingen als gevolg van de uitoefening van personeelsopties. In feite kwamen de

aandelen in handen van derden; de opties werden veel te laag verkocht aan deze derden,

die met de verkoop van de verworven aandelen grote winst maakten. Het vermoeden

bestaat dat op deze wijze misdaadgeld werd «gewit». Een advocaat was in die periode

commissaris van de onderneming. De raad van commissarissen wordt verweten dat zij

onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend op de omvangrijke emissies die door middel van

deze personeelsopties plaatsvonden. De meeste personeelsopties werden via een

personeelslid gekocht door een onderneming. Betrokkenen bij deze onderneming kenden

de commissaris uit andere hoofde (bron: rapport forensische accountant, alsmede

toelichting van rechercheurs Finpol en perspublikaties).

Een Nederlandse bank werd volledig op het verkeerde been gezet toen
een naar later bleek, «platte» advocaat van een zeer bekende Londense
advocatenfirma zijn zegen gaf aan de betrouwbaarheid van bankcheques.

Geval 26: Een Nederlandse bank wordt door een mondiaal opererende criminele

organisatie opgelicht. Het schadebedrag bedraagt 80 miljoen gulden. De schade ontstaat

doordat de bank vooruitbetalingen doet op basis van valse cheques. In het deelrapport

over fraude en witwassen wordt uitvoeriger op deze casus ingegaan. Hier is slechts de rol

van een (buitenlandse) advocaat van belang. Het bankpersoneel in Nederland kreeg

aanvankelijk argwaan, omdat de cheques afkomstig waren van een bank die volgens de

voorhanden zijnde gegevens niet bleek te bestaan. De argwaan werd weggenomen toen

de incasso van deze cheques via een zeer gerespecteerde Londense advocatenfirma

soepel bleken te verlopen. Een van de firmanten (die naderhand zelfmoord zou plegen)

bleek echter «plat» te zijn. Het vertrouwen bleek voldoende hersteld om vooruit te gaan

betalen op basis van de cheques. Het gaat een tijdje goed, maar dan houden de uitbeta-

lingen op (bron: dossier en toelichting van rechercheur).

De tot dusverre gegeven voorbeelden hebben betrekking op advocaten
die hun diensten en hun ambt ten behoeve van anderen (laten)
misbruiken. In de onderstaande voorbeelden gaat het om advocaten die
ook bij de criminele «grondfeiten» betrokken waren. In twee gevallen, die
alleen sterk geanonimiseerd weergegeven kunnen worden, waren de
advocaten zakelijk en privé verknoopt met de activiteiten van criminele
groepen. De positie van geheimhouder werd te pas en te onpas
ingeroepen om activiteiten die in feite in een andere hoedanigheid waren
verricht, af te schermen.

Geval 27: Op instigatie van een deken wordt geklaagd over een advocaat die nauw

betrokken is geweest bij het opzetten van een handel in XTC-tabletten en bij een

oplichtingszaak. De advocaat is hiervoor veroordeeld ter zake van valsheid in geschrifte en

onder andere medeplegen van oplichting en deelname aan een criminele organisatie. De

valsheid in geschrifte ziet op correspondentie die door de advocaat namens een niet

bestaande vennootschap zou zijn gevoerd met een bedrijf dat de XTC zou leveren. Voor

wat betreft het aandeel in de oplichtingszaak merkt de raad van discipline op, dat zijn

handelingen in de hoedanigheid van advocaat bij hebben kunnen dragen aan een

beeldvorming als zouden de illegale activiteiten legaal zijn geweest. De advocaat wordt

van het tableau geschrapt (bron: tuchtrecht, raad van discipline ’s Hertogenbosch H

27–1990 / H 92–1991).

Geval 28: Een advocaat onderhoudt zowel functioneel, commercieel als privé contacten

met een belangrijke criminele groep. Hij beheert gelden voor criminelen op rekeningen

waarvoor hij gemachtigd is en verricht bankierswerkzaamheden voor criminelen via zijn

derdenrekening. Hij bedenkt constructies om zwart geld te witten en accepteert cash grote

bedragen (bron: dossier en toelichting van chef RCID, alsmede van tactische rechercheurs,

CRI).
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Geval 29: Een advocaat onderhoudt zowel functioneel, commercieel als privé contacten

met een belangrijke criminele groep (bron: mondelinge informatie van diverse recher-

cheurs, Finpol en tuchtrechtspraak).

Het is niet duidelijk geworden, en dat was in dit kader ook niet van
belang, wat de motieven en beweegredenen van de 29 advocaten zijn
geweest om hun ambt te (laten) misbruiken. Is er sprake van
argeloosheid, de zucht naar geld, chantage? Wij willen volstaan met
slechts twee korte opmerkingen. In de eerste plaats is het niet uitgesloten
dat enkele advocaten zich, «partijdig» als zij waren, in alle argeloosheid
hebben laten misbruiken. Wellicht lopen civiele advocaten die gewend zijn
te denken in bewijsposities en in de processuele waarheid, in dit opzicht
meer risico’s dan strafadvocaten voor wie valsheid in geschrifte en heling
vertrouwde begrippen zijn. In de tweede plaats kan worden vastgesteld
dat er onder de 29 advocaten enkelen waren die welbewust en regelmatig
hand- en spandiensten verrichtten voor criminele groepen.

2.6. Slotbeschouwing

De advocaat heeft een moeilijk beroep: hij dient partijdig te zijn, doch
hierbij zijn onafhankelijkheid jegens de cliënt te bewaren. De normering
van – en controle op – de beroepsuitoefening is sterk professioneel van
karakter. Het beroep evolueert evenwel steeds meer in de richting van een
gewoon, commercieel beroep. Het werkterrein van de advocaat (wat is
eigenlijk «des advocaten?») is niet duidelijk afgegrensd, terwijl de
beroepsbeoefenaar wel alle parafernalia bezit van het klassieke, profes-
sionele beroep.
Het is op basis van dit onderzoek niet na te gaan wat de omvang is van

de verwijtbare betrokkenheid bij strafbare handelingen van criminele
groepen. Mijn zoektocht naar voorvallen leverde 29 advocaten op, maar
het is onduidelijk of er nog veel meer «foute» advocaten zijn. Bovendien is
het de vraag of het aantal van 29 «veel» of «weinig» is, waarbij in
aanmerking moet worden genomen dat de gevallen zich in de periode
tussen 1990 en 1995 hebben afgespeeld. Het enige dat geconcludeerd kan
worden is dat deze verwijtbare betrokkenheid binnen de advocatuur meer
dan incidenteel voorkomt.
Intussen heeft de NOVA het initiatief genomen tot de formulering van

«richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij
criminele handelingen.»1 De strekking hiervan is, verkort weergegeven,
dat de advocaat bij het aanvaarden van opdrachten nader onderzoek dient
in te stellen naar de achtergrond van de cliënt en het doel van de
opdracht. Zo lang geen redelijke aanwijzingen van het tegendeel bestaan,
mag de advocaat in beginsel afgaan op de juistheid van de door de cliënt
verstrekte gegevens. Hij mag deze ook tegenover derden gebruiken. In
geval van twijfel heeft de advocaat een onderzoekplicht. Hij dient zich te
vergewissen van de juistheid van de door de cliënt verstrekte gegevens.
Ook dient elke cliënt of tussenpersoon zich met een wettig legitimatie-
bewijs te identificeren. Advocaten mogen geen contante betalingen van
meer dan 25 000 gulden ontvangen.
Het is nog maar de vraag of deze richtlijn de hierboven genoemde

voorvallen van betrokkenheid had kunnen voorkomen. In tal van
voorbeelden komt tot uitdrukking dat de advocaten wisten wat zij deden.
Hoe effectief is een ethische gedragscode in dit soort gevallen?
De hieraan voorafgaande vraag is hoe effectief het tuchtrecht is. Uit een

onderzoek naar de uitspraken door het hof van discipline in de afgelopen
5 jaar zijn slechts twee voorvallen van verwijtbare betrokkenheid naar
voren gekomen, daarnaast is nog een voorval ontleend aan een uitspraak
van een raad van discipline. Voorts is een vijftal uitspraken gevonden,
waarin een raad van toezicht verzet doet tegen verzoeken om inschrijving
wegens eerdere strafrechtelijke overtredingen, betrokkenheid bij criminele

1 Deze richtlijnen zijn met ingang van 1 juli
1995 van kracht geworden.
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groepen of malversaties van betrokkenen. Van de 26 advocaten die uit
andere bronnen dan het tuchtrecht naar voren zijn gekomen, is van twee
gevallen (de gevallen 22 en 29) bekend dat de betrokken advocaat
tuchtrechtelijk is aangeklaagd, één hiervan is voorwaardelijk geschorst. De
overige 23 advocaten1 zijn voorzover mij bekend2 niet tuchtrechtelijk
aangeklaagd. Blijkens de almanak staan op een uitzondering na, alle
betrokkenen momenteel nog als advocaat ingeschreven. Hierbij past
overigens wel de kanttekening dat de meeste van de door ons genoemde
voorvallen van betrekkelijk recente datum zijn. Het is niet uitgesloten dat
een aantal van de advocaten alsnog tuchtrechtelijk wordt aangepakt. De
conclusie kan niettemin worden getrokken dat de toegang tot het
tuchtrecht kennelijk te smal is.
De toegankelijkheid van het tuchtrecht wordt beperkt door de regel dat

alleen rechtstreeks belanghebbenden en de deken klachten kunnen
indienen. De OvJ kan alleen een klacht indienen, indien hij voldoende
specifiek belang heeft. De NOVA heeft bovendien slechts beperkte
onderzoekmogelijkheden om eventuele verwijtbare gedragingen van
advocaten aan het licht te brengen.
Ook in strafrechtelijke zin hebben de meeste gevallen geen vervolg

gekregen. Naar het oordeel van de rechercheurs met wie ik over concrete
voorvallen sprak, blijven zaken waarin advocaten verwijtbaar betrokken
zijn, dikwijls in het opsporingsonderzoek «hangen». Er zou sprake zijn van
een grote beduchtheid bij het OM om dergelijke zaken strafrechtelijk aan
te pakken of aan te kaarten bij de deken. Mede hierdoor wordt het
tuchtrecht onvoldoende gevoed met gevallen van verwijtbare betrok-
kenheid. Zowel van de zijde van de politie en het OM als vanuit de NOVA
lijkt derhalve meer daadkracht geboden. Terecht stelt de deken van de
NOVA, De Waard, dat advocaten aan hun bijzondere rol in de rechts-
pleging de bescherming van de vertrouwensrelatie met de cliënt en het
verschoningsrecht te danken hebben. Van een advocaat, zo vervolgt hij,
mag extra waakzaamheid worden verwacht, zodat hij het verschonings-
recht waardig blijft (De Waard, 1994, p. 1444). Inderdaad, noblesse oblige,
dit mag niet alleen van de individuele advocaat, maar ook van de
beroepsorganisatie als geheel, worden verwacht.

3. HET NOTARIAAT

3.1. Kerngegevens

3.1.1. Openbaar ambtenaar in een vrij beroep

De notaris is een openbaar ambtenaar, die in de gevallen waarin de
wetgever zijn tussenkomst dwingend voorschrijft, een specifieke
overheidstaak uitoefent. De notaris wordt bij Koninklijk Besluit benoemd.
Aan hem wordt tevens een standplaats toegewezen. Hij is geen gewoon
ambtenaar want hij krijgt zijn inkomsten uit de opbrengst van zijn
dienstverlening. In die zin is hij ondernemer, maar dan wel een die als
monopolist opereert op een markt zonder veel risico’s.
In de uitoefening van de controle op de beroepsuitoefening lijkt de

notaris meer op de vrije-beroepsbeoefenaar dan op de ambtenaar. Het
notariaat heeft een eigen tuchtrecht. Op de regeling en toepassing van het
tuchtrecht wordt hieronder nog ingegaan.

3.1.2. Taak en werkzaamheden

De belangrijkste taak van de notaris is het opmaken en ondertekenen
van authentieke akten. Hij heeft de bevoegdheid, de verplichting en het
monopolie akten op te stellen («verlijden») ten behoeve van bepaalde
rechtshandelingen, die zonder zijn tussenkomst niet tot stand kunnen

1 Een advocaat die inmiddels is overleden,
wordt niet meegerekend.
2 Gelet op de bescherming van de privacy van
de betrokken advocaten was het niet mogelijk
bij de plaatselijke dekens te informeren of er
wellicht tuchtrechtelijk tegen de betrokken
advocaat is of wordt opgetreden.
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komen. De notaris is bijvoorbeeld onmisbaar voor de rechtsgeldige
overdracht van de juridische eigendom van onroerend goed, voor het
oprichten van vennootschappen en voor het maken of wijzigen van
testamenten. Ook voor enkele overige rechtskundige diensten, zoals het
afhandelen van faillissementen en het houden van toezicht op veilingen,
verwijst de wetgever naar de notaris.
Naast deze werkzaamheden verricht de notaris tal van werkzaamheden

waarvoor zijn tussenkomst niet wettelijk geboden is om een beoogde
rechtshandeling tot stand te brengen. De notaris kan bijvoorbeeld
desgevraagd akten opmaken van feiten of gebeurtenissen (bv. schen-
kingen) die tegenover bijvoorbeeld de belastingdienst als bewijs kunnen
dienen. Tenslotte kan de notaris vanwege zijn specifieke deskundigheid
door een cliënt ingeschakeld worden om adviezen te geven. Bij deze
«niet-ambtelijke» werkzaamheden fungeert de notaris als een gewone
juridische dienstverlener.
Het grootste deel van de omzet (94%) van de notariskantoren is

afkomstig uit het opmaken van notariële akten (Kwartaalbericht CBS,
1994, pp. 23–24). Meer dan de helft van het totale aantal jaarlijks gepas-
seerde akten heeft betrekking op de onroerend-goedpraktijk; het betreft in
de meeste gevallen de overdracht van onroerend goed en de vestiging
van zakelijke genotsrechten. Ongeveer een derde deel van de akten heeft
betrekking op de familiepraktijk (testamenten, samenlevingscontracten,
huwelijkse voorwaarden). Een veel kleiner deel van de akten behoort tot
de ondernemingspraktijk, waarin het gaat over het oprichten en wijzigen
van de statuten van besloten en naamloze vennootschappen (KPMG,
1994, p. 22).

3.1.3. De organisatie

Notarissen hebben een privaatrechtelijke beroepsorganisatie: de
Koninklijke Notariële Broederschap (KNB). Van deze beroepsvereniging
zijn bijna alle (kandidaat-)notarissen lid.
Er waren medio 1995 in totaal 1 166 notarissen en circa 1 400 kandidaat-

notarissen werkzaam. De kandidaten verrichten werkzaamheden in dienst
en uit naam van de notaris.
De meeste notarissen zijn «eenpitters»; in totaal betreft het 509

notarissen. De overigen zijn geassocieerd met andere notarissen,
advocaten en/of belastingadviseurs. De verdeling ziet er als volgt uit.

Aantal notarissen Aantal kantoren

solitair 509 509
associatie notarissen 521 218
notarissen + advocaten 121 36
idem + belastingadviseurs 15 6

Evenals bij de advocaten het geval is, neemt het aantal eenmans-
kantoren af. Hoewel het aantal kantoren waarin meer notarissen geasso-
cieerd zijn, toeneemt is er geen sprake van een onstuitbare opmars van de
mega-kantoren. Het aantal grote kantoren, die overigens steeds groter
worden, blijft beperkt (KPMG, 1994, p. 20).
Opmerkelijk zijn de associaties tussen de notarissen en de belastingad-

viseurs. De belastingadviseurs zijn immers louter commerciële dienstver-
leners en hebben geen positie als verschoningsgerechtigde. In de
beroeps- en gedragsregels van de KNB worden dergelijke associaties
impliciet uitgesloten (regel 12). Ook in de MvT bij de ontwerpwet op het
Notarisambt (TK 1993–1994, p. 24) worden vraagtekens gezet achter deze
kantoorfusie tussen de «onafhankelijke» notaris en de «partijdige»
adviseur.
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3.2. De karakteristiek van het beroep

3.2.1. De plicht tot dienstverlening

Als openbaar ambtenaar c.q. als de functionaris wiens tussenkomst
dwingend is voorgeschreven, heeft de notaris veel minder speelruimte
dan bijvoorbeeld de advocaat of de accountant om cliënten of diensten te
weigeren. Sterker nog, hij is volgens de heersende leer in beginsel zelfs
verplicht om zijn diensten te verlenen als daarom wordt gevraagd. Op
deze «ministerieplicht» kan alleen uitzondering worden gemaakt als de
notaris «gegronde» redenen heeft om zijn dienst te weigeren. In de
gedragsregels, die de KNB onlangs heeft gepubliceerd, en in de
ontwerpwet op het Notarisambt zijn enkele gronden gespecificeerd.
Als algemene norm komt hierin naar voren dat notarissen hun dienst

moeten weigeren in geval hun medewerking wordt verzocht voor het
verlenen van rechtshandelingen die in strijd zijn met het recht, de
openbare orde, de goede zeden en de gedragsregels. De gedragsregels
bevatten enkele concrete aanwijzingen om te kunnen beoordelen of een
dienst moet worden geweigerd. Voorbeelden hiervan, die van belang zijn
voor het voorkomen van betrokkenheid bij dubieuze transacties, zijn:
* het is de notaris niet toegestaan bedragen van f 25 000 of meer in

contanten in ontvangst te nemen;
* de notaris onthoudt zich van het meewerken aan schijnhandelingen,

die tot doel hebben onwettige activiteiten af te schermen (het meewerken
aan witwastransacties)
* de notaris onthoudt zich van handelingen die de rechten van derden

ernstig schenden, ook al zijn deze handelingen op zich niet laakbaar.

3.2.2. Onpartijdig en onafhankelijk

Met zijn positie als openbaar ambtenaar die rechtshandelingen
bezegelt, is de notaris bovenal de man in wie in het rechtsverkeer
vertrouwen gesteld moet worden. Hiermee zijn onverbrekelijk de
begrippen onpartijdigheid en onafhankelijkheid verbonden (Van Mourik,
1995, pp. 735–737).
In de ontwerpwet op het Notarisambt worden deze twee waarden als

volgt omschreven.
* «De notaris behartigt op onpartijdige wijze de belangen van alle bij de

rechtshandeling betrokken personen» (art. 15 lid 1).
∗ «De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in

enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid wordt of kan worden
beı̈nvloed» (art. 15 lid 2).

Uit de eis van onpartijdige belangenbehartiging vloeit voort dat de
notaris niet lijdelijk zijn diensten kan verrichten. Volgens de huidige,
algemeen aanvaarde opvatting binnen het notariaat kan de notaris er niet
mee volstaan om zich strikt te houden aan de formele bepalingen en zich
voor het overige geheel lijdelijk op te stellen. De notaris heeft een
onderzoekplicht, dat wil zeggen, hij dient een actieve houding te hebben
om ervoor te zorgen dat de belangen van een van de betrokken partijen
als gevolg van diens juridische onkunde of van het feitelijke overwicht van
de andere partij niet worden geschaad. Dit impliceert onder meer dat de
notaris de partijen dient voor te lichten over de juridische en financiële
gevolgen die transacties kunnen hebben.
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid beperken de notaris in een aantal

opzichten in het ontplooien van activiteiten. Het is de notaris bijvoorbeeld
niet toegestaan om als bemiddelaar op te treden bij de financiering of de
overdracht van onroerend goed. Ook zijn de mogelijkheden begrensd om
buiten de traditionele «ambtelijke» taakuitoefening te treden. Hoewel de
KNB in de afgelopen jaren propageert dat het notariswerk meer inhoudt
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dan het verlijden van akten, zijn de mogelijkheden voor commerciële
advisering beperkt. De notaris kan moeilijk op het ene moment boven de
partijen staan en op het andere moment in dienst van één partij adviezen
uitbrengen.

3.2.3. Geheimhouding en verschoningsrecht

De notaris is een vertrouwensman wiens tussenkomst vereist is voor
het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Om de vertrouwelijkheid
te garanderen zweert de notaris bij zijn ambtsaanvaarding dat hij de
grootst mogelijke geheimhouding zal betrachten omtrent de inhoud van
de akten. In regel 2 van de beroeps- en gedragsregels wordt de notaris
verplicht om alles wat hem in of bij de uitoefening van zijn ambt is
toevertrouwd, geheim te houden. Deze geheimhouding is onbeperkt en
voortdurend, zo wordt hieraan toegevoegd. Dit ambtsgeheim is ook
vastgelegd in de wet op het Notarisambt (art. 42). Op grond van het
verschoningsrecht van de notaris kan dit ambtsgeheim ook ten overstaan
van de rechter in stand blijven. Dit verschoningsrecht reikt ver; het geldt
voor alles wat met betrekking tot cliënten op het notariskantoor bekend
wordt en niet alleen voor wat er in de akten staat.1 Ook de mogelijkheden
om via huiszoeking en inbeslagneming bewijsmateriaal op het notaris-
kantoor te vergaren, zijn zeer beperkt. De notaris dient als getuige of bij
een huiszoeking te beoordelen of de gevraagde informatie aan hem in zijn
hoedanigheid van notaris is toevertrouwd en als object van verschoning
dient te gelden. Het is niet duidelijk of ook de zogeheten niet-ambtelijke
werkzaamheden van de notaris onder het bereik van het verschonings-
recht vallen. Volgens Van Domburg zou dit alleen het geval zijn indien
deze werkzaamheden noodzakelijke hulpverlening betreffen voor een in
juridische nood verkerende rechtzoekende (Van Domburg, 1994, p. 90). De
jurisprudentie laat hierover echter nog onduidelijkheid bestaan.
Het verschoningsrecht is niet absoluut. De rechter beoordeelt

(marginaal) of de notaris terecht een beroep op zijn verschoningsrecht
doet. Wanneer het strafrechtelijke onderzoek betrekking heeft op misbruik
van het notarisambt, kan de rechter besluiten dat de notaris niet langer
een beroep op zijn verschoningsrecht kan doen (Udink, 1993, 88). Een
notaris kan zich overigens niet beroepen op het verschoningsrecht,
wanneer tegen hem in het kader van de tuchtrechtspraak een klacht is
ingediend.

3.3. De tuchtrechtspraak

3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht

Het notariaat kent twee vormen van tuchtrecht: het wettelijke tuchtrecht
en het verenigingstuchtrecht. Het verenigingstuchtrecht is in het kader
van deze bespreking niet van belang. Via deze procedure worden de
relatief mineure klachten over de beroepsuitoefening van de notaris
behandeld. Het betreffen klachten over bijvoorbeeld het gebrek aan
snelheid in het notariële optreden of over de hoogte van de declaratie. De
uitspraken van het scheidsgerecht (eerste aanleg) en het college van
beroep zijn bindend. Zo kan de uitspraak luiden dat de notaris zijn
declaratie moet verlagen.
Van groter belang is de wettelijke tuchtrechtprocedure, waarin klachten

worden behandeld die ernstiger of meer principieel van aard zijn. Doel
van dit tuchtrecht is niet primair om een geschil tussen de notaris en een
cliënt/klager te beslechten, maar om de «eer en waardigheid» van het
ambt te handhaven. Hierom kan ook zonder dat er door een klager een
klacht is ingediend, (de voorzitter van) de kamer van toezicht een
onderzoek tegen een notaris in stellen. Bovendien zijn de sancties die in
het kader van deze procedure kunnen worden toegepast, uitsluitend

1 Voor de notaris geldt onverkort wat met
betrekking tot het verschoningsrecht in 2.2.2.
over de advocaat is gesteld.
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gericht op de notaris tegen wie een klacht is ingediend (geen financiële
compensatie voor de klager).
Klachten worden in eerste aanleg behandeld door de zogenaamde

kamers van toezicht in de 19 arrondissementen. Een kamer bestaat uit vijf
personen, onder wie twee leden uit de beroepsgroep. De president van de
rechtbank is de voorzitter. Tegen de uitspraak van de kamer kan in beroep
worden gegaan bij het gerechtshof in Amsterdam. Indien de klacht
gegrond wordt bevonden, kan het hof een waarschuwing of een berisping
geven of besluiten tot ontzetting uit het ambt. Het is overigens ook
mogelijk om te volstaan met de uitspraak dat de klacht gegrond is, zonder
dat een sanctie wordt opgelegd (vgl. schuldigverklaring zonder straf).
De tuchtnorm is geformuleerd in artikel 50c van de wet op het

Notarisambt («handelen door de notaris in strijd met hetgeen in zijn ambt
betaamt»). Dit kapstokartikel wordt nader geoperationaliseerd in de
beroeps- en gedragsregels van de KNB.

3.3.2. Tuchtrechtspraak

Wij hebben alle door het hof behandelde zaken in de periode van
januari 1990 tot maart 1995 bestudeerd, met als doel om voorbeelden van
(verwijtbare) notariële betrokkenheid bij transacties van criminele
organisaties op het spoor te komen. De beperking tot de door het hof
behandelde tuchtzaken is vooral om praktische redenen aangebracht.
Bestudering van alle uitspraken van de kamers van toezicht in de 19
arrondissementen zou te veel tijd in beslag hebben genomen. De kans dat
door deze beperking belangrijke tuchtzaken gemist worden, is vermoe-
delijk klein. Immers alleen het hof kan tot afzetting overgaan (de kamer
van toezicht kan slechts een voordracht doen).1 Het is overigens mogelijk
dat de notaris na een voor hem negatieve voordracht de eer aan zichzelf
wil houden en niet aanstuurt op een behandeling door het hof. Indien ook
het hof er in een dergelijk geval vanaf ziet om de zaak ambtshalve door te
zetten, zou deze zaak door de gehanteerde methode gemist worden.
Raadpleging van een bij de KNB aanwezige lijst van notarissen die
voortijdig hun beroepsuitoefening staakten, bracht aan het licht dat in één
geval de notaris de eer aan zichzelf hield en geen beroep aantekende,
terwijl ook het hof afzag van een behandeling van de zaak. Het betrof een
notaris die in augustus 1994 werd veroordeeld wegens het bezit van
cocaı̈ne.

In totaal werden in de door ons bestudeerde periode 85 zaken door het
hof behandeld, waarin de beslissingen waren.

niet-ontvankelijk notaris 1
niet-ontvankelijk klager 10
ongegrond 50
gegrond 21
waarvan geen maatregel 16
waarschuwing/berisping 5

ontzetting 3

Verreweg de meeste klachten hadden betrekking op handelwijzen die
niets uitstaande hadden met betrokkenheid bij criminele organisaties. De
gemeenschappelijke noemer waaronder de gewraakte handelwijzen
kunnen worden gebracht, is onzorgvuldig of onjuist handelen: de notaris
zou te traag zijn geweest bij de boedelscheiding, zou een van de beide
partijen hebben bevoordeeld of zou onvoldoende voorlichting aan een
van beide partijen hebben gegeven omtrent de gevolgen van de rechts-
handelingen. In enkele gevallen werd de notaris apert fout handelen of
een wanordelijke financiële en administratieve huishouding verweten.
Twee ontzettingen behoorden tot deze categorie. In het ene geval

1 In de ontwerpwet op het notarisambt
verandert dit en kan ook door de kamers van
toezicht een ontzetting uit het ambt worden
uitgesproken.
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besteedde de notaris voor privé-doeleinden gelden van derden/cliënten
die hem in beheer waren toevertrouwd. In het andere geval schoot de
notaris, ondanks eerdere klachten en waarschuwingen, stelselmatig tekort
in de organisatie van zijn kantoor en in zijn beroepsuitoefening.
Wij zijn slechts drie gevallen tegengekomen die «iets» uitstaande

hadden met onze zoeksleutel. Het meest ondubbelzinnige voorval betrof
de activiteiten van een notaris die connecties had met personen uit
belangrijke criminele organisaties. Hij werd uit zijn ambt ontzet.1 Dit geval
zal in paragraaf 3.5.3 worden beschreven. Een tweede zaak betrof de
bevoordeling, onder verdachte omstandigheden, van een grote
onroerend-goedexploitant door de notaris. Omdat niet geheel vaststaat of
de bevoordeelde partij wel een «criminele organisatie» kan worden
genoemd en de klacht van de benadeelde partij ongegrond werd
verklaard, is de zaak niet als voorbeeld van verwijtbare betrokkenheid
meegerekend. In het derde geval nam een notaris de tijd om de achter-
gronden te checken van een dubieuze transactie. Hij weigerde de
gevraagde dienst te verlenen alvorens hij zich goed had laten informeren.
Hij werd daarop aangeklaagd door zijn cliënt. De klacht van de cliënt werd
ongegrond verklaard.

3.4. De kwetsbare positie van de notaris

3.4.1. Onmisbaar en aantrekkelijk voor criminele organisaties

De notaris is een onmisbare schakel in tal van dubieuze constructies. Of
het nu gaat om de oprichting van BV’s waarmee gefraudeerd gaat
worden, of om witwasoperaties waar onroerend goed mee is gemoeid of
waarbij rechtspersonen worden gebruikt, de tussenkomst van de notaris
is wettelijk voorgeschreven. In deze zin is er een grote mate van potentiële
betrokkenheid tussen het notariaat en de georganiseerde misdaad.
Er is nog een tweede reden waarom criminele organisaties interesse

hebben in het notariaat. De notaris is als de belichaming van deugde-
lijkheid en onkreukbaarheid een aantrekkelijke dekmantel voor criminele
activiteiten. Reeds in 1983 wees de toenmalige voorzitter van de KNB
Sasse erop dat de door de geheimhoudingsplicht en het verschonings-
recht sterk afgeschermde relatie tussen de notaris en zijn cliënt een groot
gevaar kan inhouden. Het notariskantoor zou een vluchtheuvel kunnen
worden voor personen en belangen die geen aanspraak op bescherming
mogen maken (Sasse, 1983, pp. 620 e.v.). Het risico is niet denkbeeldig,
zoals uit een in paragraaf 3.5.3 beschreven voorval zal blijken, dat een
notaris niet vanwege zijn deskundigheid als adviseur in de arm wordt
genomen, maar als een façade om tegenover anderen vertrouwen te
wekken in het bonafide karakter van de financiële transacties.
De notaris is derhalve aantrekkelijk voor criminele organisaties. Dit

roept de vraag op hoe weerbaar de notaris is. Wat zijn de mogelijkheden
en instrumenten om te voorkomen dat hij wordt misbruikt voor illegale
praktijken?

3.4.2. De geringe weerbaarheid van de notaris

De notaris heeft, vergeleken met bijvoorbeeld de advocaat, een
belangrijke handicap: hij heeft in beginsel de plicht dienst te verlenen. Dit
betekent dat de bewijslast bij hem berust. Hij mag bij dienstweigering niet
afgaan op vage verdenkingen en vermoedens, maar dient de «redelijke
overtuiging» te hebben dat de zaak niet deugt. Het probleem is echter dat
de notaris weinig mogelijkheden heeft om «recherche» te plegen. Wie
moet hij raadplegen en hoe kan hij de gegevens verifiëren? In hoeverre
verzet de geheimhoudingsplicht zich tegen het inwinnen van inlichtingen
bij bijvoorbeeld de CRI of de afdeling Rechtspersonen van het ministerie
van Justitie? Uit de gevoerde gesprekken is naar voren gekomen dat over1 Gerechtshof Amsterdam, 11 november 1993.
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de beantwoording van deze vraag binnen het notariaat zeer verschillend
wordt gedacht.
Sommige gesprekspartners (niet behorende tot het notariaat) waren

bovendien van mening dat nogal gemakkelijk een beroep op de
geheimhoudingsplicht wordt gedaan. De geheimhoudingsplicht zou als
een gemakkelijk alibi worden aangevoerd om de eigen verantwoorde-
lijkheid voor het checken van gegevens te ontlopen. Daarenboven laten de
wet op het Notarisambt en de beroeps- en gedragsregels van de KNB
grote onduidelijkheid bestaan over de vraag welke rol de notaris nu
eigenlijk heeft te spelen. Bij wijze van voorbeeld de rol van de notaris bij
de oprichting van vennootschappen.
Notarissen vormen bij de oprichting van vennootschappen een eerste

sluis. Oprichters van een vennootschap dienen een door de KNB en het
ministerie van Justitie vervaardigde vragenlijst in te vullen. Mede op basis
van de ingevulde vragenlijst verricht het ministerie onderzoek naar de
vraag of de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde
doeleinden en/of benadeling van haar schuldeisers. De notaris dient de
vragenlijst mede te ondertekenen. Met de ondertekening verklaart de
notaris dat hij zich heeft overtuigd van de juistheid van de opgegeven
personalia van de oprichters. Hij behoeft derhalve niet te verklaren dat de
vragen naar waarheid zijn ingevuld.
Is de notaris hiermee ontslagen van de verplichting om de gegevens te

verifiëren; mag hij alleen dienst weigeren als er iets mis is met de
personalia van de oprichters? De beroeps- en gedragsregels van de KNB
leveren geen ondubbelzinnige antwoorden op deze essentiële vragen.
Naar onze mening zou een notaris in strijd handelen met het recht
(namelijk medeplichtige zijn bij valsheid in geschrifte), wanneer hij een
vragenlijst doorstuurt met gegevens waarvan hij weet dat deze onjuist
zijn. Maar hoe kan een notaris weten dat de gegevens onjuist zijn, hoe ver
moet hij gaan met zijn onderzoek indien, om een concreet geval te
noemen, enkele Russische zakenlieden onroerend goed aankopen en deze
via de bank betalen? Dient de notaris te controleren waar de kopers hun
geld vandaan krijgen? Volgens de huidige voorzitter van de KNB, Dijk, zijn
de marges voor weigering van dienstverlening smal: «Het komt aan op
het stellen van de juiste vragen. Maar de slimme cliënt is daarop
voorbereid en heeft een goed en sluitend verhaal» (Dijk, 1994, p. 30).
Een door de KNB ingestelde werkgroep, de werkgroep «verschonings-

recht», die de opdracht kreeg te rapporteren over «het ambtsgeheim van
de notaris in een tijd van toenemende georganiseerde criminaliteit»
reageert eveneens laconiek. «De notaris die een bepaald persoon of een
bepaalde zaak niet vertrouwt, zal door het stellen van (lastige) vragen
achter de waarheid trachten te komen. Het resultaat is dan meestal dat de
«cliënt» niets meer van zich laat horen en een andere notaris (met een
ander verhaal) inschakelt» (Werkgroep, 1994, p. 3). Alsof met het andere
verhaal de problemen voor het notariaat verdwenen zijn.
Slechts enkele notarissen blijken in geval van twijfel contact te zoeken

met het Ministerie van Justitie om nadere inlichtingen in te winnen of om
de afdeling Rechtspersonen ervan op de hoogte te stellen dat zij de
oprichting van de vennootschap niet vertrouwen. Onlangs heeft de KNB
een voorstel ontworpen om een «vertrouwensnotaris» in te stellen. Een
belangrijk onderdeel van het voorstel is dat een notaris melding zou
moeten maken aan de vertrouwensnotaris van de gevallen waarin hij
dienst weigert. Deze vertrouwensnotaris fungeert als een klankbord voor
de beoordeling van de vraag of het geval ook aan de politie gemeld moet
worden. De behandelende notaris beslist hierover uiteindelijk zelf, echter
niet dan nadat hij de cliënt hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Concluderend, de notaris heeft aan de ene kant de plicht zijn diensten te
verlenen en is in deze zin lijdelijk, maar aan de andere kant heeft hij ook
een «onderzoekplicht» en dient hij «recherche» in te stellen als de
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gevraagde dienstverlening vraagtekens oproept. Het risico bestaat
evenwel dat de notaris, met de geheimhoudings- en dienstverlenings-
plicht aan zijn zijde, het zekere voor het onzekere neemt en zich lijdelijk
opstelt bij het verrichten van diensten, zelfs in de gevallen waarbij hij zelf
grote vraagtekens zet.

3.5. De voorvallen

3.5.1. Inleiding

Evenals bij de advocaat kan de verwijtbare betrokkenheid van de notaris
bij georganiseerde misdaad eruit bestaan dat hij specifieke kennis
(informatie, e.d.) levert en afscherming biedt. Als bijzonder kenmerk van
de notaris komt erbij dat zijn tussenkomst wettelijk is voorgeschreven
voor het kunnen verrichten van rechtshandelingen.
Voorafgaand aan de presentatie van de gevallen, zal eerst worden

ingegaan op de bronnen die zijn gebruikt.

3.5.2. De bronnen

Hetgeen over de verschillende bronnen en de kwaliteit van de gegevens
in het hoofdstuk over de advocatuur (2.5.2) is gesteld, geldt uiteraard ook
overkort voor dit hoofdstuk. Het is even moeilijk als bij de advocaat het
geval is om ook maar enigszins een betrouwbaar beeld te krijgen van de
omvang van de verwijtbare betrokkenheid van het notariaat. De volgende
bronnen zijn gebruikt.

Tuchtzaken

Uit een onderzoek naar de zaken die door het hof in de periode 1990 tot
1995 zijn behandeld, komt 1 zaak naar voren die als voorbeeld van
verwijtbare betrokkenheid bij strafbare gedragingen van criminele
groepen kan worden aangemerkt.

Finpolbestand

Het Finpolbestand (zie voor nadere details hoofdstuk 2.5.2) bevatte 51
meldingen, waarbij 45 notarissen betrokken waren. Na toelichting van
Finpolrechercheurs en de landelijk MOT-officier bleven slechts 3
meldingen over die voldoende duidelijkheid gaven over de aanwezigheid
van verwijtbare betrokkenheid.

CRI-inventarisatie

Blijkens deze inventarisatie werd bij 9 van de criminele groepen
melding gemaakt van «bevestigde» criminele contacten met notarissen.1

Vier van deze meldingen zijn nagetrokken, waaruit naar voren kwam dat 1
melding ten onrechte was geschied, 2 gevallen waren twijfelachtig en één
geval was voldoende sterk. Deze was ook uit andere bron bij mij bekend.

LCID-bestand

Na screening van alle meldingen terzake van notarissen in de periode
1989–1994 bleven vier meldingen over, waarbij drie notarissen betrokken
zijn. Twee van deze notarissen zijn ook al via de MOT aangemeld bij
Finpol.

Overig

Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages vanuit de

1 Deze gegevens zijn opgevraagd bij de
afdeling wetenschappelijke recherche
advisering van de CRI.
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regiokorpsen en bij navraag bij diverse diensten en de KNB, kwamen 5
gevallen naar voren van verwijtbare betrokkenheid.
Ten slotte is de inventarisatie van Wilzing vergeleken met mijn

inventarisatie van gevallen. Deze lijst bevat vier namen van notarissen,
van wie twee ook in mijn inventarisatie zijn opgenomen. De overige twee
gevallen zijn niet opgenomen, omdat deze naar mijn mening onvoldoende
duidelijk zijn.

3.5.3. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

De aangetroffen voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid hebben
vooral betrekking op de omstandigheid dat de notaris zich leent voor het
afschermen van misdaadgeld. In een aantal gevallen bestond de
betrokkenheid uit het verlenen van ambtelijke dienstverlening, in andere
gevallen uit het simpelweg leveren van een façade (een stempel, de
kantoorrekening).

Ambtelijke dienstverlening die niet verricht had mogen worden.

In het volgende voorbeeld bestaat de rol van de notaris uit het
verschaffen van «gereedschap» aan een handelaar in rechtspersonen.
Deze handelaar levert op zijn beurt het gereedschap aan criminele
organisaties, die zowel in de drughandel als in omvangrijke fraudes actief
zijn. De notaris vervult hierdoor een faciliterende rol voor het maken van
misbruik met rechtspersonen. De notaris is ervan op de hoogte dat de
oprichters van de BV’s strofiguren zijn.

Geval 1: A is een bekende handelaar in lege BV’s. Veel van de door hem opgerichte

vennootschappen eindigen vroeg of laat in een faillissement, waarna de schuldeisers in

de kou achterblijven. De vennootschappen hebben nog enkele andere kenmerken met

elkaar gemeen: kort na de oprichting en kort voor het faillissement vinden bestuurs-

wisselingen plaats. Ten slotte is er nog één belangrijk gemeenschappelijk kenmerk: de

oprichting van deze vennootschappen vindt altijd bij dezelfde notaris plaats. In de periode

1991–1992 zijn door hem vijftig vennootschappen opgericht.

De gang van zaken is als volgt. A bereidt de oprichting geheel voor als ware hij de

oprichter. Hij vult het vragenformulier van het ministerie in, betaalt de kosten van de

oprichting, stort de stichtingskosten en regelt alles op de bank. Het enige dat hij niet doet,

is zijn handtekening onder het vragenformulier van het ministerie zetten. A laat zich bij

zijn bezoek aan de notaris steeds vergezellen door een van zijn secretaresses op wier

naam de oprichting van de BV wordt gesteld. Deze krijgt hiervoor een extra vergoeding

van f 1000 per inschrijving. De notaris is op de hoogte van het feit dat de oprichters

slechts strofiguren zijn en dat A de werkelijke oprichter is. Dit blijkt uit het feit dat zowel de

conceptakte van oprichting als de declaratie naar A worden gestuurd.

Om dergelijke «stro-oprichtingen» te voorkomen is op het vragenformulier van het

ministerie van Justitie de vraag opgenomen of het in de bedoeling ligt van de oprichter

om binnen een jaar na de oprichting bestuursmutaties te laten plaatsvinden. Steevast

werd deze vraag met «nee» beantwoord. De eerdere ervaringen met A hadden anders

moeten leren en bovendien bleken soms al voor het passeren van de akte de

overschrijvingsformulieren klaar te liggen. De notaris kon derhalve volledig op de hoogte

zijn van het feit dat de oprichter slechts tijdelijk een bestuursfunctie zou bekleden, en dat

het vragenformulier op dit punt onjuist was ingevuld (bron: dossier en informatie van

rechercheurs).

Wij zijn met behulp van de bij de afdeling Rechtspersonen van het
ministerie van Justitie aanwezige gegevens nagegaan of het vaker
voorkomt dat bepaalde notarissen betrokken zijn bij de oprichting van
BV’s die korte tijd later failleren (faillissementen kort na de oprichting
kunnen wijzen op misbruik; zie Landman, 1994). Hiervoor is de periode 1
mei 92 tot 1 mei 95 genomen. Hierin werden door 1 236 notarissen 95 535
verzoeken tot oprichting ingediend. Van de in deze periode opgerichte
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BV’s gingen er binnen de periode 548 failliet. Het volgende staafdiagram
geeft de spreiding weer van het aantal faillisementen over het aantal
notarissen. Hieruit blijkt dat de zojuist genoemde notaris, die zijn
werkzaamheden voor mei 1992 verrichtte, tot de grote uitzonderingen
behoort.

Het volgende voorbeeld sluit aan op het vorige. Na een zogenoemde
stromanoprichting (waarbij de echte eigenaar bij de oprichting op de
achtergrond blijft) wordt ook bij de overdracht aan de «echte» eigenaar
diens naam in het verborgene gehouden.

Geval 2: Sedert 1 januari 1993 moet de overdracht van aandelen in een BV geschieden bij

notariële akte. Doel hiervan is te voorkomen dat de eigendom van een BV na een

stromanoprichting gemakkelijk onderhands kan worden overgedragen aan de man die bij

de oprichting achter de schermen bleef. Door de verplichting van de overdracht bij

notariële akte wordt de man achter de schermen echter zichtbaar. Het is gebruikelijk dat de

notaris in de akte vermeldt welke natuurlijke personen voor hem verschenen en op welke

titel zij handelden.

In het voorliggende geval werkte de notaris mee aan het achter de schermen houden van

de natuurlijke personen bij de aandelenoverdracht. De notaris verklaarde in de akte dat er

twee rechtspersonen voor hem verschenen, koper en verkoper, zonder dat de natuurlijke

personen die de beide rechtspersonen vertegenwoordigden, met naam en toenaam

werden genoemd en zonder dat er een volmacht aan de akte was gevoegd (bron:

CID-rapport en toelichting van Finpolrechercheurs).

Fraude betekent dat een valse schijn wordt opgewekt om de ander
(fiscus, handelspartner e.d.) op het verkeerde been te zetten. De valse
schijn kan eruit bestaan dat persoon X feitelijk ten onrechte als directeur/
aansprakelijke persoon naar voren wordt geschoven of dat met de
herkomst of bestemming van geld en goederen wordt gemanipuleerd. In
het handelsverkeer moet men op het adagium «een man een man, een
woord een woord» kunnen vertrouwen. Fraude is in essentie misbruik
maken van dit vertrouwen. De notaris dient er, voor zover hij bij trans-
acties betrokken is, op toe te zien dat personen gemaakte afspraken niet
ten onrechte schenden of aansprakelijkheid ontlopen.

Een bekende manier om misdaadgeld te witten is het uitvoeren van een
A-B-C(-D) transactie. Op één dag wordt onroerend goed diverse keren

aa
nt

al
 n

ot
ar

is
se

n 
(1

15
4 

to
ta

al
)

faillissementen per notaris
in de periode 1-5-92 tot 1-5-95

van de in die periode ingediende verzoeken

geen 1 2 3 4 5 tm 8

aantal faillissementen

803

231

75
25 13 7

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 37



verkocht met als eindresultaat een groot prijsverschil tussen de prijs
waarvoor A verkocht en C kocht. De A-B-C-constructie laat formeel de
winst vallen bij degene die daar, gelet op bijvoorbeeld het geven van een
legale herkomst aan zijn inkomen, het meeste behoefte aan heeft.
A-B-C-transacties kunnen echter ook andere doelen dienen, zoals uit de
volgende twee voorbeelden blijkt.

Geval 3: A bemiddelt als aspirant-makelaar voor de aankoop van onroerend goed ten

behoeve van een buitenlandse koper, die in Nederland wil investeren. A maakt misbruik

van het in haar gestelde vertrouwen. Zij koopt zelf panden op tegen een veel lagere prijs

dan waarvoor de investeerder de panden uiteindelijk koopt; tussen A en haar cliënt wordt

de vertrouweling van A, de heer B geplaatst. Zo weet de buitenlandse investeerder niet

dat A eigenaar was en bovendien wordt deze in de waan gebracht dat de prijs waarvoor

van B gekocht wordt, zo gek nog niet is. De winst ligt in de relatie A-B. Het nadeel voor de

buitenlandse investeerder wordt op circa een miljoen gulden geschat.

Het was steeds dezelfde notaris die door A bij de aankopen door A en de verkopen aan

respectievelijk B en de investeerder werd betrokken. De notaris verleed de akten evenwel

zonder vragen te stellen of dienst te weigeren (bron: dossier en toelichting van een

rechercheur).

Geval 4: Een drughandelaar koopt met medewerking van een notaris een groot aantal

huizen op. Hierna worden de huizen door een makelaar voor de driedubbele waarde

getaxeerd, waarna de huizen via dezelfde notaris weer worden verkocht aan personen met

een criminele achtergrond. Er werd hierbij gebruik gemaakt van valse paspoorten,

dubieuze hypothecaire akten en transportakten werden meermalen op één dag gepas-

seerd. In veel gevallen werden op deze basis hoge hypotheken verstrekt, waarbij de

kopers de leningen niet aflosten en met de noorderzon vertrokken. De notaris heeft, nadat

het tot een strafzaak tegen de hoofdverdachte was gekomen, zijn praktijk neergelegd

(bron: OvJ en rechercheur Finpol).

In het volgende geval wordt de notaris misbruikt door enkele buiten-
landse fraudeurs, die een grote bank in het buitenland oplichten.

Geval 5: Door twee buitenlanders wordt geı̈nvesteerd in onroerend goed. Nadat aanvan-

kelijk een prijs in een voorlopige verkoopovereenkomst was vastgelegd, wordt deze op

verzoek van de kopers bij het opmaken van de transportakte, in het kader van

zogenaamde bemiddelingskosten, met ettelijke miljoenen opgehoogd. De notaris voldoet

aan deze wens – waarbij ook de verkoper nog eens enige tonnen extra krijgt – zonder dat

hem bekend is waar de bemiddeling uit heeft bestaan noch wat een andere aanleiding zou

kunnen zijn voor deze transactie. Doordat de «bemiddelingskosten» tegelijkertijd in

mindering worden gebracht op de koopprijs die via de notaris aan de verkoper wordt

betaald, blijft de bestemming van dit deel van de koopprijs buiten het (toe)zicht van de

notaris. Uiteindelijk wordt door een buitenlandse bank voor een te hoge waarde een

lening verstrekt en de bemiddelingskosten zijn vermoedelijk doorgesluisd naar een ver

land (bron: dossier en toelichting rechercheurs).

In de twee volgende gevallen is sprake van een duidelijke witwas-
constructie, waaraan een notaris zijn medewerking verleende.

Geval 6: Het betreft hier het geval dat in het hoofdstuk over de advocatuur onder voorval

15 is beschreven. De notaris, maat van een gecombineerd notaris- en advocatenkantoor,

was formeel de verantwoordelijke en op de hoogte van de pogingen van de advocaat om

een witwasconstructie op te zetten (bron: Finpol).

Geval 7: Een notaris passeert op één dag driemaal een transportakte met betrekking tot

hetzelfde pand, waarbij de waarde toeneemt van 7 naar 14 naar 21 miljoen gulden. De

notaris verricht de ambtelijke dienstverlening zonder meer (bron: rechercheur).

In een aantal recente arresten1 heeft de Hoge Raad aangegeven waar de
civielrechtelijke verantwoordelijkheid ligt van de notaris bij het

1 HR 23 december 1994, Rechtspraak van de
week nr. 10, 1995. HR 15 september 1995,
Rechtspraak van de week nr. 171, 1995.
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meewerken aan A-B-C-D transacties. Curatoren van de Tilburgsche
Hypotheekbank (THB) verweten de notaris dat hij te gemakkelijk akten van
eigendomsoverdracht en hypotheek had verleden. Er was namelijk sprake
van overfinanciering en van prijsopdrijving (verdubbeling van de prijs op
één dag), waardoor de prijs in geen enkele verhouding meer stond tot de
marktwaarde. Het verwijt was dat hij tekort was geschoten in de jegens de
schuldeisers van de THB te betrachten zorgvuldigheid. De HR oordeelde
dat de notaris onder bijzondere omstandigheden ook verplicht is tot een
zekere zorg voor derden die mogelijkerwijs betrokken zijn bij door hem te
verrichten diensten. In één geval werd de claim van de curatoren
afgewezen omdat niet vaststond dat de transacties van dien aard waren
geweest dat er voor de THB ernstig gevaar voor insolventie te duchten
viel. In het andere geval werd de claim wel toegewezen omdat de notaris
op de hoogte was op welke de dubieuze wijze de transacties plaats-
vonden. Onder deze omstandigheden had de notaris zijn medewerking
moeten weigeren.

Hoe gevarieerd de bovenstaande voorvallen ook zijn, zij hebben met
elkaar gemeen dat de notaris eigenlijk wel weet dat er iets niet deugt,
maar geen verantwoordelijkheid voelt daar iets tegen te ondernemen.
Ten slotte nog een voorbeeld van een notaris die in contacten met een

zeer belangrijke druggroep tekortschoot in zijn controlerende taak. In de
gesprekken die wij met de KNB voerden, werd het niet-checken van
gegevens zoals in het onderstaande voorbeeld gebeurde, een van de
«doodzondes» van de notaris genoemd.

Geval 8: Een organisatie die zich op grote schaal bezighield met handel en produktie van

amfetamine, maakte voor het witwassen van gelden gebruik van de diensten van

notarissen. Onder andere werden er gelden van buitenlandse banken overgemaakt op de

rekening van de notaris die belast was met het passeren van de transportakte van aan te

kopen onroerende goederen. Voor verschillende activiteiten van de organisatie werd

gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen, die in strijd met de voorschriften niet

ingeschreven stonden in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Wanneer

deze rechtspersonen gebruikt werden bij de aankoop van onroerend goed, liet de

betrokken notaris na de inschrijvingen in het handelsregister te controleren (bron:

dossier).

De façade van het notariskantoor als ideale afscherming

Na de strafzaak tegen de Amsterdamse notaris S.-S. uit 1983 is het
volgende voorval zonder enige twijfel de cause célèbre van het notariaat
in de jaren negentig.

Geval 9: De notaris, tegen wie overigens geen strafrechtelijk onderzoek is gestart, heeft in

zijn beroepspraktijk altijd veel belangstelling gehad voor werkzaamheden die buiten het

werkterrein van de klassieke, ambtelijke dienstverlening lagen. Gericht als hij naar eigen

zeggen is op «innovatie», besluit hij in 1992 om binnen zijn notariaat trustwerkzaamheden

aan te bieden. Als trustee beheert hij onder meer de op zijn kantooradres gevestigde

rechtspersonen en hij voert het beheer van bankrekeningen in binnen- en buitenland, die

deels op naam van de betrokken rechtspersonen en deels op eigen naam zijn gesteld, of

van zijn voor dit doel opgerichte stichting.

Zo heeft de notaris zich begin jaren negentig op grote schaal beziggehouden met het

namens derden aanbieden van leningen aan voornamelijk buitenlandse personen. Deze

personen dienden voor het verkrijgen van de lening 20% van het te lenen bedrag op

rekening van de stichting van de notaris te storten. In totaal zijn op deze wijze door de

stichting enkele miljoenen dollars ontvangen. Het verwijt dat de notaris wordt gemaakt, is

dat hij de legale herkomst van deze gelden onvoldoende heeft geverifieerd. Als notaris/

trustee is hij de vlag geweest die de lading heeft gedekt; dankzij zijn tussenkomst bleef

verborgen wie de derden waren die de leningen verstrekten. Het is zeker niet uitgesloten
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dat de buitenlandse personen van zichzelf leenden en hiermee aan hun geld een legale

herkomst gaven. Een bijzonderheid van de affaire is dat de notaris – eufemistisch

uitgedrukt – voor een notaris ongebruikelijke contacten heeft onderhouden. Tot de relaties

van de notaris behoorden onder meer de adviseur van een bekende mafiafamilie uit New

York en een puissant rijke Italiaanse oplichter, gespecialiseerd in afpersingen en het

uitschrijven van ongedekte cheques. Ook enkele Nederlandse oplichters behoorden tot de

klantenkring van de notaris.

Vermeldenswaard is dat de notaris betrokken is geraakt bij de overname van een

Oostenrijkse bank.

In oktober 1992 wordt een bedrag van bijna tien miljoen dollar door een Italiaanse

notaris/advocaat in opdracht van de Italiaanse oplichter geboekt op de rekening van de

stichting derdengelden van de notaris. De notaris boekt een groot deel van dit bedrag

door naar een holding, waarvan een (thans gedetineerde) Nederlandse oplichter directeur

is. De holding sluist dit bedrag door naar een privé-bankrekening van de notaris in

Luxemburg. Daar wordt het geld door de notaris opgenomen. De «paper trail» wordt op

dat moment afgebroken.

Vermoedelijk staat de contante opname van het geldbedrag in verband met de aankoop

van de Oostenrijkse bank. Op verzoek van de Italiaan koopt de notaris in oktober 1992

voor vijftig miljoen gulden de aandelen van deze bank. Er bestaan aanwijzingen dat de

vastgestelde contacten tussen de notaris en de New Yorkse consigliere eveneens met de

overname van de Oostenrijkse bank verband hielden. De Oostenrijkse autoriteiten stellen

de bank evenwel kort na de overname onder toezicht als zij aanwijzingen krijgen dat de

Italiaanse mafia de bank heeft overgenomen. Korte tijd later (februari 1993) gaat de bank

failliet (bron: tuchtzaak, LCID, Finpol, toelichting van Finpol).

Naar alle waarschijnlijkheid is de notaris slachtoffer van zijn eigen
dadendrang geworden. Hij heeft tijdens enkele buitenlandse escapades
grote financiële risico’s gelopen, waarvan hij zich vermoedelijk niet eens
bewust is geweest. Hoewel de notaris ver buiten de grenzen van het
eigenlijke werkterrein van de notaris heeft geopereerd, hebben hij en zijn
klanten misbruik gemaakt van de parafernalia van het notarisambt (de
status van onkreukbaarheid en degelijkheid; de geheimhouding). De
notaris is inmiddels uit het ambt gezet.

Hieronder volgen enkele minder spectaculaire voorbeelden van
notarissen die zich ervoor lenen om als façade te fungeren.

Geval 10: In een «advanced fee» oplichtingszaak werd een notaris benaderd door een

vertegenwoordiger van een Luxemburgse SA die zou bemiddelen bij zogenaamde

internationale leningstransacties. De opzet was dat deze vennootschap miljarden dollars

van beleggers bijeen zou brengen die vervolgens weer zouden worden uitgeleend aan

derden. Na verloop van een bepaalde tijd zouden de ingelegde bedragen weer met winst

aan de beleggers worden teruggestort. De rol van de notaris bestond er uit deze gelden

via zijn kantoorrekening te ontvangen en weer terug te betalen. Daarnaast diende hij zijn

kantoor ter beschikking stellen voor het tekenen van de contracten met de deelnemers.

Een bedrag van 750 000 dollar dat op de rekening van de notaris binnenkomt, wordt in

opdracht van de notaris door de bank cash aan de «bemiddelaar» uitbetaald. Daarna blijkt

het geld verdwenen. Van inhoudelijke bemoeienis met de transacties door de notaris was

geen sprake. Hij heeft alleen als «uithangbord» gediend om een schijn van betrouw-

baarheid te geven aan de transacties. (bron: dossier KNB)

Geval 11: In opdracht van een belangrijke buitenlandse hasjtransporteur zou door

tussenkomst van een notariskantoor getracht zijn een bedrag van ruim twee miljoen

buitenlandse valuta om te wisselen in dollars. Hiertoe zou het geld giraal op een rekening

van het kantoor zijn binnengekomen, waarna door de notaris een zogenaamde dollar-

rekening is geopend waarop het geld dan weer – gewisseld en wel – verder geboekt

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 40



moest worden. Op deze wijze verleende het kantoor zijn diensten bij een wisseltransactie,

die normaal gesproken op een veel eenvoudiger – namelijk rechtstreeks via de bank – en

voordeliger wijze plaats had kunnen vinden (bron: Finpol).

Geval 12: Door een drugsorganisatie wordt getracht via een Nederlandse bank een bedrag

van 16 miljoen dollar over te boeken naar een bank in Zuid-Amerika. Een Zwitserse bank

zou garant staan. Een notaris waarmerkt de handtekeningen op het leencontract voor

authentiek, zonder de gegevens van de betrokkenen te verifiëren, waarmee een schijn van

betrouwbaarheid aan het contract wordt gegeven die niet gerechtvaardigd is (bron:

Finpol).

Ten slotte nog een geval dat gezien mogelijke consequenties voor een
getuige slechts summier kan worden weergegeven.

Geval 13: Koper, een gewelddadige man met een breed crimineel verleden, koopt een

pand met de afspraak dat een deel van de koopsom «onder de tafel» door wordt betaald.

Ten overstaan van de notaris vindt deze betaling plaats. Hierbij doet zich een incident

voor, waaruit het ook voor de notaris zonneklaar moest zijn dat in zijn aanwezigheid

«onder de tafel» door werd betaald (bron: mondelinge informatie rechercheur, CRI).

3.6. Slotbeschouwing

De notaris is een openbaar ambtenaar wiens tussenkomst dwingend is
voorgeschreven; de notaris heeft door zijn «ministerieplicht» veel minder
speelruimte om cliënten of diensten te weigeren dan bijvoorbeeld de
advocaat. Het takenpakket van de notaris is in de afgelopen periode
uitgebreid. Hij verleent in toenemende mate advieswerkzaamheden voor
cliënten. In de uitoefening van deze werkzaamheden is de notaris
«partijdig».
De aangetroffen voorvallen van verwijtbare betrokkenheid hebben

nagenoeg alle betrekking op de klassieke taakuitoefening. Van de diensten
van de notaris wordt zowel gebruik gemaakt vanwege de parafernalia van
het ambt als voor handelingen waarbij zijn tussenkomst wettelijk is
voorgeschreven zoals de verkoop van onroerend goed en de oprichting
van rechtspersonen.
Binnen de beroepsgroep bestaat naar mijn mening weinig inzicht in

elkaars werkwijzen. Evenmin als bij de advocatuur het geval is, heeft de
tuchtrechtspraak in voldoende mate een corrigerende functie op de
misstanden in de uitoefening van het notarisambt. Er zijn weinig
ambtshalve ingestelde klachten tegen notarissen; ook is er weinig voeding
vanuit de accountantscontrole, waaraan notariskantoren periodiek worden
onderworpen.
Een fundamenteel probleem is dat er in het algemeen betrekkelijk

weinig concrete richtsnoeren zijn voor notarissen hoe te handelen bij
verdachte verzoeken om dienstverlening. In hoeverre mag de notaris
afgaan op de juistheid van de door de cliënt verstrekte informatie,
wanneer begint zijn rechercheplicht en hoe ver dient deze te gaan? De
KNB heeft in de afgelopen tijd initiatieven genomen om hierin meer
duidelijk te brengen.
In 1995 is de dienstweigeringsgrond door de KNB aangescherpt. Aan de

bestaande gronden (strijd met wet) van dienstweigering is toegevoegd
dat er ook diensten geweigerd moeten worden als er gegronde redenen
zijn om aan te nemen dat de cliënt ongeoorloofde bedoelingen heeft met
zijn transacties. Voorts ligt het in het voornemen van de KNB om nog dit
jaar de vertrouwensnotaris in te voeren. Aan de vertrouwensnotaris
kunnen gevallen van dienstweigering worden gemeld. In samenspraak
kan dan worden bepaald of de zaak aan de overheid zal worden gemeld.
Bovendien kunnen de betrokken gegevens aan de overige notariskantoren
worden doorgegeven. Ten behoeve van het instituut vertrouwensnotaris
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zullen «criminaliteitsindicatoren» voor dienstweigering en melding
worden ontwikkeld.
In de ontwerpwet op het Notarisambt wordt het toezicht op de

beroepsuitoefening versterkt. De voorzitter van de kamer van toezicht
krijgt onder meer de bevoegdheid om inzage te verlangen in de kantoor-
en privé-administratie en om een onderzoek te doen instellen door het
bureau financieel toezicht (art. 92). Dit nieuwe bureau zal een grote mate
van zelfstandigheid krijgen, waarbij het onder andere de bevoegdheid
krijgt de minister uit eigen beweging te adviseren (art. 105). De toegang
tot de tuchtrechter zal worden verbreed doordat de KNB in de nieuwe
notariswet de mogelijkheid krijgt om zefstandig tuchtzaken aanhangig te
maken.

4. ACCOUNTANCY

4.1. Kerngegevens

4.1.1. De accountant als vertrouwenspersoon van onderneming en
publiek

De accountant stelt de betrouwbaarheid van financiële gegevens vast.
Deze controlerende taak kan hij uitoefenen in dienst van een bedrijf ten
behoeve van dit bedrijf (interne accountant), als accountant-
administratieconsulent of als openbaar accountant, veelal in dienst van
een van de accountantskantoren. In deze laatste functie heeft hij de
exclusieve bevoegdheid de jaarrekening van een onderneming van een
verklaring te voorzien, die gebruikt mag worden in het maatschappelijke
verkeer. Dit houdt in dat derden op de betrouwbaarheid van deze
verklaring af moeten kunnen gaan en dat derhalve hoge eisen worden
gesteld aan de onafhankelijkheid van de openbaar accountant.
Naast de controlerende taak van de accountant kan een belangrijk deel

van de werkzaamheden bestaan uit advisering op belasting-, admini-
stratief en managementsgebied. In deze positie als adviseur en controleur
ten behoeve van de onderneming heeft hij een vertrouwensrelatie met
zijn opdrachtgevers. De geheimhoudingsplicht is hiervan een uitvloeisel,
ofschoon de accountant zich niet kan beroepen op een wettelijk erkend
verschoningsrecht.1

4.1.2. Taak en werkzaamheden

De bekendste taak van de accountant en ook één van de belangrijkste is
het controleren van de jaarrekening van een onderneming, bedrijf,
vereniging of andere rechtspersoon. Alleen de openbaar accountant –
veelal is dit een registeraccountant (RA) – is hier toe bevoegd. Dit wil
zeggen dat de accountant zelfstandig werkzaam is en onafhankelijk is van
degene die hij controleert. Doel van de accountantscontrole is het geven
van een oordeel over de betrouwbaarheid en toereikendheid van de
posten in de jaarrekening. Er kan een verklaring van goedkeuring worden
afgeven, een oordeelonthouding, een verklaring met beperking en tot slot
een verklaring van afkeuring. Met betrekking tot deze verslaggeving
kunnen behalve de cliënt ook andere belanghebbenden partij zijn.
Hieronder zijn te verstaan de aandeelhouders, mogelijke toekomstige
aandeelhouders, werknemers, leveranciers, financiële instellingen en
overheidsorganen. In deze zin wordt wel gesproken van de accountant als
vertrouwensman van het maatschappelijke verkeer.
Voor rechtspersonen bestaat er een publikatieplicht om onder andere

een jaarverslag en een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister.
Deze gegevens geven inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon
en zijn openbaar. Bij middelgrote en grote rechtspersonen is door de

1 In een uitspraak van de Hoge Raad is
bepaald dat er wel sprake kan zijn van een
zogenaamd afgeleid verschoningsrecht. Dit
houdt in dat de accountant een verschonings-
recht kan hebben met betrekking tot
werkzaamheden die hij in opdracht van
bijvoorbeeld een advocaat verricht. HR
29 maart 1994, NJ 1994, 552.
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overheid een accountantscontrole van deze gegevens verplicht gesteld.
De Wet op de Jaarrekening geeft de openbaar accountant het alleenrecht
op de controle van de jaarrekeningen, inclusief die van financiële
instellingen.
Niet alleen de overheid, ook aandeelhouders, commissarissen,

subsidiegevers of beleggers kunnen de onderneming verplichten een
deskundige van buitenaf opdracht te geven tot controle van de jaarreke-
ningen. Voor deze groepen vormt de accountantsverklaring een belangrijk
informatiemiddel bij het verkrijgen van inzicht in de vermogenspositie en
de resultaten van de onderneming of instelling. In toenemende mate
treedt de openbaar, controlerende accountant ook op als adviseur op
administratief en financieel terrein. Vaak gebeurt dit op verzoek van de
bedrijfsleiding die behoefte heeft aan specifieke deskundigheid van
buitenaf.
Naast de openbaar accountant valt de interne accountant te onder-

scheiden. Deze dient in de eerste plaats de belangen van de onderneming
waar hij werkzaam is. Hier vervult hij een controlerende of adviserende en
beleidsondersteunende rol. Als controleur kan hij eveneens een verklaring
geven bij de jaarrekening, maar vanwege zijn dienstverband bij de
onderneming mag deze niet aan het publiek bekend gemaakt worden.
Hierin ligt een belangrijk verschil met de openbaar accountant.
Tot slot valt hier te noemen de werkzaamheden van de accountant-

administratieconsulent (AA). De AA is van oudsher meer gericht geweest
op dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Administratieve
dienstverlening nam hierbij een belangrijke plaats in, maar de laatste
jaren is een verschuiving te zien naar controle en advisering. Sinds 1992
kunnen ook de AA’s de bevoegdheid krijgen tot certificering van de
jaarrekening. Verklaringen die voorheen enkel gebruikt konden worden in
de beperkte kring van bedrijfsleiding en bijvoorbeeld banken, kunnen dan
ook ten behoeve van het maatschappelijk verkeer worden afgegeven.

4.1.3. De organisatie

De accountancy als beroepsgroep heeft deze eeuw een zeer grote vlucht
gemaakt en telt thans naar schatting meer dan 11 000 actieve leden.
Binnen de beroepsgroep zijn twee verschillende beroepsorganisaties te
onderscheiden. De RA’s hebben zich verenigd in het Nederlands Instituut
voor Registeraccountants (NIVRA) en de AA’s in de Nederlandse Orde
voor Accountants-administratieconsulenten (NOvAA). Beide organisaties
treden «zelfregulerend» op, stellen eisen aan de kwaliteit van de beroeps-
uitoefening en behartigen de belangen van hun leden. Sinds 10
september 1993 kent men een gezamenlijke tuchtrechtspraak met
gelijkluidende gedrags- en beroepsregels. Er is sprake van een duidelijk
toenadering.
Het NIVRA telde per november 1995 8 000 actieve leden. Deze leden

hebben een interne NIVRA-opleiding of een universitaire opleiding
gevolgd met een part-time postdoctoraal programma, aangevuld met
enige jaren praktijkervaring. Inschrijving in het register verleent de
accountant het recht de wettelijk beschermde titel van «RA» te voeren.
De NOvAA telde per november 1995 4 000 actieve leden. Sinds 1992

heeft het beroep van AA een wettelijk kader gekregen, met als belang-
rijkste consequentie dat de NOvAA een publiekrechtelijke organisatie is
geworden en dat de AA die een daartoe verplicht examen heeft afgelegd,
de bevoegdheid tot certificering van de jaarrekening krijgt. Alle certifice-
ringsbevoegde AA’s zijn ingeschreven in het register voor AA’s en hebben
daarmee dezelfde status gekregen als de RA’s.
Van de AA’s is ongeveer 75% werkzaam als zelfstandig accountant of in

dienst bij een accountantskantoor. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
van deze AA’s (nog) niet iedereen de bevoegdheid heeft tot certificering
van de jaarrekening. Van de RA’s werkt ongeveer de helft als openbaar
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accountant (Van Schaik 1993; NIVRA-Jaarverslag 1993/1994). Een ander
deel is werkzaam als intern accountant of als accountant bij de overheid.
Er is binnen de beroepsgroep een toenemende commercialisering en

uitbreiding van de dienstverlening waar te nemen, waarbij op kantoor-
niveau intensief wordt samengewerkt met fiscalisten en organisatie-
adviseurs. In de jaren zeventig en tachtig heeft, mede als gevolg van
uitbreiding van het takenpakket, een fusiegolf en concentratie plaatsge-
vonden. Thans is meer dan de helft van de openbaar RA’s in dienst bij een
van de vijf grote accountancykantoren waar meer dan 100 RA’s werken
(NIVRA-jaarverslag 1993/9194, p. 30).

4.2. Karakteristiek van het beroep

Zowel de accountant in dienst van een onderneming als de zelfstandig
of openbaar accountant vallen onder de gedragsregels van de beroeps-
organisaties. De accountant dient waarheidsgetrouw te rapporteren,
conform de professionele standaarden, wet- en regelgeving. Belangrijke
waarden van het beroep zijn betrouwbaarheid en objectiviteit. Zo dient de
accountant, die in zijn optreden jegens anderen een bijzonder belang
vertegenwoordigt – bijvoorbeeld als accountant van een bedrijf – dit aan
de betrokkenen kenbaar te maken. Ook dan moet hij een zo groot
mogelijke objectiviteit in acht te nemen, zodat hij bijvoorbeeld feiten die in
het nadeel van zijn opdrachtgevers zijn, niet mag verzwijgen. De openbaar
accountant die als zodanig optreedt, heeft daarnaast nog te voldoen aan
de eis van onafhankelijkheid van de opdrachtgever en andere belangheb-
benden. Dit alles brengt met zich mee dat vertrouwen gesteld moet
kunnen worden in de getrouwheid van de verklaringen van de accountant.

4.3. De tuchtrechtspraak

Tot september 1993 hadden de NOvAA en het NIVRA ieder een eigen
tuchtrechtspraak. Voor de AA’s werd de tuchtrechtspraak in eerste
instantie uitgeoefend door de raad van tucht en in tweede instantie door
het college van beroep van het bedrijfsleven. Voor de RA’s werd dit
gedaan door de raad van tucht en door de raad van beroep. Sindsdien zijn
de RA’s een AA’s onderworpen aan een gezamenlijk wettelijk geregeld
tuchtrecht en wordt dit voor beide beroepsgroepen uitgeoefend door de
raden van tucht en het college van beroep voor het bedrijfsleven.
Maatregelen die door beide instanties kunnen worden opgelegd, zijn:
schriftelijke waarschuwing, schriftelijke berisping, schorsing voor
maximaal zes maanden en doorhaling in het accountantsregister. Naast
de direct betrokkene kunnen ook het bestuur van de beroepsvereniging en
de OvJ een klacht indienen over de gedragingen van een accountant.
Wij hebben de tuchtrechtspraak – in beide instanties – van de twee

beroepsorganisaties bekeken over de periode 1990 tot medio 1995,1 met
als doel voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid van accountants bij
criminele organisaties op het spoor te komen. De bestudeerde uitspraken
vielen onder het oude regime omdat de uitspraken die op 10 september
1993 reeds aanhangig waren, nog door de desbetreffende instanties
werden afgehandeld.

Tuchtrecht registeraccountants

Van de 1412 zaken die op RA’s betrekking hadden ging het in het
merendeel van de gevallen om zaken waarin geklaagd werd over fouten
die de RA gemaakt zou hebben bij de beoordeling van de jaarrekening,
het geven van onjuiste adviezen of anderszins klachten over zijn
werkzaamheden. We hebben geen gevallen van verwijtbare betrokkenheid
bij criminele groepen geconstateerd. Weliswaar was er in tien gevallen
sprake van (vermeende) strafbare feiten (valse aangifte, afdekken zwart

1 Het gaat hier om de de door de NIVRA
gepubliceerde juriprudentie van 1991 tot
medio 1995 en om door de NOvAA gepubli-
ceerde jurisprudentie van 1990 tot en met
1994.
2 In 78 gevallen werd beroep aangetekend bij
de raad van beroep.
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geld) maar dit speelde zich af in de privé-sfeer of in het kader van
bedrijfsfraude. In vier gevallen handelde de betrokken RA hier in zijn
hoedanigheid van controleur van de jaarrekening of financiële gegevens.
In zes van de tien gevallen heeft het bestuur van de NIVRA een klacht
ingediend, drie keer was een OvJ klager. In totaal is in de onderzochte
periode drie keer als sanctie een doorhaling in het register opgelegd.

Tuchtrecht accountants-administratieconsulenten

Door de raad van tucht zijn in de onderzochte periode 54 uitspraken
gedaan.1 Het overgrote deel van de klachten had betrekking op de
reguliere werkzaamheden van de AA’s. Acht maal is aan een AA een
schorsing opgelegd en eenmaal een doorhaling in het register. In drie
gevallen bleek er sprake te zijn van betrokkenheid van AA’s bij malafide
praktijken. Eén accountant had bij het opstellen van jaarcijfers
medewerking verleend aan het afdekken van een zwart-geldcircuit bij een
bedrijf. Eén accountant heeft gelden van een cliënt verduisterd en één
accountant heeft onjuiste informatie gegeven met het doel een Ameri-
kaanse bankgarantie te verkrijgen voor een beleggingsfonds.
Gedurende de onderzochte periode zijn door het bestuur van de NOvAA

geen ambtshalve klachten ingediend.

4.4. De kwetsbare positie van de accountant

De accountant lijkt om drie redenen interessant te kunnen zijn voor de
georganiseerde misdaad. Men kan zijn technische kennis benutten voor
het witten van misdaadgeld of het afdekken van zwart geld. Men kan bij
criminele handelingen gebruik maken van zijn professionele uitstraling in
contacten met derden, bijvoorbeeld banken en bedrijven. Tot slot kan de
openbaar accountant die een goedkeurende verklaring geeft bij een
jaarrekening of anderszins zijn goedkeuring hecht aan bepaalde financiële
gegevens, gebruikt worden om een onjuist beeld te geven van de
financiële positie van een onderneming. Hierdoor kunnen belangheb-
benden zoals beleggers, aandeelhouders en potentiële aandeelhouders op
het verkeerde been worden gezet. In zo’n geval wordt misbruik gemaakt
van de positie van de openbaar accountant als betrouwbare verschaffer
van financiële informatie.
Er is een spanningsveld tussen aan de ene kant de gevraagde objecti-

viteit van de accountant en aan de andere kant een zekere afhankelijkheid
ten opzichte van de opdrachtgever of de onderneming waar de
accountant werkzaam is. Het is, met andere woorden, de vraag of de
accountant altijd in voldoende mate onpartijdig en objectief kan zijn.
Emanuels (1995) heeft aan openbaar accountants een achttal aan de
praktijk ontleende casussen voorgelegd die de accountant voor een
professioneel dilemma stellen. Hieruit bleek dat deze accountants
gevoelig zijn voor de wensen en eisen van de cliënten. Volgens Emanuels
(1995, p. 160) gaat dit vooral op voor situaties waarbij de invloed en
macht van de cliënt ten opzichte van de accountant relatief groot is. Hij
noemt in dit verband twee ontwikkelingen die de onafhankelijkheid van de
openbaar accountant bedreigen (pp. 13–15). Enerzijds een grotere
concurrentie door de toename van de commercialisering en het aantal
RA’s en AA’s. Anderzijds signaleert hij het mondiger worden van de klant,
die zich steeds minder onvoorwaardelijk onderworpen voelt aan controle
door een toegenomen financiële kennis binnen de bedrijven en doordat
de accountant zich steeds meer opstelt als gesprekspartner door als
adviseur en vertrouwensman op te treden van de gecontroleerde
organisatie. Volgens de auteur vragen deze ontwikkelingen van de
accountant een steeds grotere inspanning om bij zijn controle onafhan-
kelijk te blijven.1 In 21 zaken volgde er beroep bij het college

van beroep voor het bedrijfsleven.
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4.5. De voorvallen

4.5.1. De bronnen

Tuchtzaken

Uit een onderzoek naar de tuchtzaken in de periode 1990 tot medio 1995
zijn geen zaken naar voren gekomen die als voorbeeld van verwijtbare
betrokkenheid bij strafbare gedragingen van criminele groepen kunnen
worden aangemerkt.

Finpolbestand

Het Finpolbestand (zie voor nadere details hoofdstuk 2.5.2) bevatte 9
meldingen over accountants. In slechts één geval was duidelijk sprake van
verwijtbare betrokkenheid. Het betrof hier echter geen accountant maar
een administratie-consultancykantoor en is derhalve niet opgenomen.1 In
de andere gevallen was het onvoldoende duidelijk of het ging om
verwijtbare betrokkenheid.

CRI-inventarisatie

Blijkens de opgave van de CRI is bij 31 criminele groepen melding
gemaakt van bevestigde criminele contacten met accountants. 21 van
deze meldingen zijn nagetrokken waarbij bleek dat 15 gevallen ten
onrechte waren gemeld, 3 gevallen waren twijfelachtig. Hierbij ging het
overigens in twee gevallen om personen die geen RA of AA waren, maar
als financieel adviseur optraden. Drie gevallen waren voldoende «hard».
Twee hiervan waren reeds uit andere bron bekend.

Overig

Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages vanuit de
regiokorpsen en bij navraag bij diverse diensten, kwamen 6 gevallen naar
voren van verwijtbare betrokkenheid.

4.5.2. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

Leveranciers van deskundige adviezen

Geval 1: Een accountant wordt ervan verdacht meegewerkt te hebben bij het opzetten en

uitwerken van een constructie waarmee via een Luxemburgse SA geld van een drugbende

gewit wordt. Het geld wordt eerst contant gestort in Luxemburg op rekening van een SA,

waarna het geld vervolgens weer bij een door de organisatie opgerichte Nederlandse BV

terecht komt. De SA koopt namelijk met dat geld aandelen in het bedrijf en verstrekt

leningen voor in totaal ruim 2,6 miljoen gulden. Om de identiteit van de personen achter

de SA te verhullen wordt hier nog een Engelse Limited boven geplaatst waarvan de

aandelen in handen zijn van de organisatie. Om een en ander voor de fiscus meer «body»

te geven wordt er een uitgebreide, gefingeerde correspondentie opgezet. Aan de bij het

bedrijf betrokken accountant zou duidelijk geweest moeten zijn dat de investeringen die

door de SA werden gedaan, op geen enkele wijze gerechtvaardigd werden door de

resultaten/vooruitzichten van de BV (bron: dossier, rechercheur, CRI).

Geval 2: Een grote Turkse heroı̈nebaas heeft in de persoon van een accountant een vaste

adviseur die de boekhouding verzorgt en behulpzaam is bij het aankopen van onroerend

goed (bron: rechercheteam).
1 Het kantoor had een constructie opgezet met
een buitenlandse trust voor het witwassen van
druggelden. Voorts was men betrokken bij het
storten van misdaadgeld bij buitenlandse
banken.
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Geval 3: Een accountantskantoor regelt de boekhouding voor bedrijfjes van een organi-

satie die zich bezig houdt met handel in verdovende middelen. De diverse bedrijfjes

fungeren als dekmantel. Het kantoor had hiervan op de hoogte kunnen zijn. Daarnaast

beheert het kantoor middels een trust in het buitenland een groot aantal bedrijven waar

de organisatie op haar beurt weer gebruik van maakt (bron: rechercheur, CRI).

Bijdragen aan de valse schijn

Geval 4: In een omvangrijke fraudezaak (in het rapport «Fraude en witwassen» beschreven

als casus 2) zijn twee RA’s betrokken. De ene accountant, die voorheen als openbaar

accountant de jaarrekeningen controleerde van de fraudeur A, was bij A in dienst

getreden. In die hoedanigheid maakte hij kennis met de praktijken van A en werkte

gaandeweg mee aan het onjuist opmaken van de balansen waardoor bijvoorbeeld een

bank bereid bleek geld te investeren in bedrijven van de organisatie. Van de andere

accountant, die een goede persoonlijke relatie met A had en hem tal van adviezen op

fiscaal terrein heeft gegeven, is de verwijtbare betrokkenheid minder duidelijk (bron:

dossier, rechercheurs).

Geval 5: Een accountant, met een eigen kantoor, geeft al jaren organisatorische,

boekhoudkundige en fiscale adviezen aan A, die van een omvangrijke fraude wordt

verdacht (beschreven als casus 14 in het rapport «Fraude en witwassen»). De accountant

zou volledig op de hoogte zijn geweest van wat er zich binnen de bedrijfsvoering van A

zou hebben afgespeeld. De accountant heeft jarenlang de jaarrekeningen opgemaakt,

terwijl hij wist dat de daaraan ten grondslag liggende gegevens onjuist waren (bron:

dossier).

Geval 6: Een RA voert gedurende lange tijd de administratie voor verschillende bedrijven

van een lid van een criminele groep, die herhaalde malen wegens fraude strafrechtelijk is

vervolgd en veroordeeld. Hierbij is verschillende malen huiszoeking gedaan bij de

accountant. De accountant verwerkte onder andere facturen waarvan hij gezien de aard

heeft moeten weten dat het om valse ging, ook gelet op andere omstandigheden zoals

steeds wisselende directeuren van bedrijfjes en wisselende vestigingsplaatsen. Ter

afscherming was het postadres van de crimineel gevestigd op het adres van de

accountant (bron: rechercheur AID, CRI).

In het volgende voorbeeld worden aandeelhouders benadeeld doordat
er onder het toeziend oog van de registeraccountant gemanipuleerd is
met de jaarcijfers.

Geval 7: De betrokkenen zijn een beursgenoteerde vennootschap, de directie van de

vennootschap en een accountant. Een in surséance van betaling verkerende beurs-

vennootschap wordt overgenomen. Voor de overname wordt nog een transactie gedaan,

waarbij een opmerkelijke herwaardering van de onroerend goed-portefeuille plaatsvindt.

Er is echter geen taxatie verricht. Gevolg van de herwaardering is dat het eindresultaat

van de onderneming is veranderd van een verlies van drie miljoen in een winst van ruim

tien miljoen. De beurskoers stijgt vervolgens met 600 procent.

De rol van de accountant is in dit verband opmerkelijk. Hij heeft zowel de balans met het

negatieve resultaat als de balans met het positieve resultaat van een goedkeurende

verklaring voorzien. Het verwijt dat de accountant kan worden gemaakt, is dat hij ondanks

de opmerkelijke herwaardering, geen onderzoek heeft ingesteld naar de achtergronden

van de verkoop en de taxatie (bron: rechercheur Finpol).

4.6. Slotbeschouwing

De openbaar accountant heeft een maatschappelijke vertrouwens-
functie. Ook de accountant die in dienst van een bedrijf werkzaam is of op
commerciële basis adviezen verstrekt, heeft een dergelijke uitstraling.
Accountants staan borg voor deugdelijkheid en objectiviteit inzake het
ontwerpen en controleren van de financiële verslaggeving.
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Uit de gesignaleerde voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid blijkt
dat de accountant onder andere vanwege deze uitstraling aantrekkelijk is
voor de georganiseerde misdaad. Daarnaast blijkt er behoefte te bestaan
aan zijn technische kennis voor het witwassen van misdaadgeld of om
frauduleuze constructies te maskeren. Uit de geraadpleegde bronnen
kwam naar voren dat men hiervoor niet alleen is aangewezen op de
accountant, maar dat ook financieel adviseurs en administratiekantoren
hier van nut kunnen zijn. Het is hachelijk om op basis van het betrekkelijk
geringe aantal voorvallen uitspraken te doen over de aard en omvang van
de verwijtbare betrokkenheid van de accountancy bij georganiseerde
criminaliteit. Onder dit voorbehoud kunnen wij voorzichtig concluderen
dat de betrokkenheid vooral lijkt voor te komen bij de kleinere kantoren
wier diensten «gekocht» worden door criminele organisaties. Van enige
betrokkenheid van de grote firma’s is niet gebleken.

In zijn rol als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer is de
openbaar accountant door de overheid aangesproken om gevallen van
fraude te melden.1 Lange tijd hebben de NOvAA en het NIVRA zich fel
verzet tegen een dergelijke meldingsplicht, omdat deze een inbreuk zou
vormen op de geheimhoudingsplicht (Moleveld, 1992). Daarnaast zou
hiermee de open relatie met de opdrachtgever, die van groot belang werd
geacht voor het functioneren van de openbaar accountant als controleur
van de jaarrekening, in gevaar komen. Een «klikplicht» paste niet in zo’n
open relatie (Dubbeld en Van Schaik, 1994, p. 1446). Pas in 1994 is de
discussie hierover beëindigd met een herziening van de Richtlijn voor de
Accountantscontrole 3.03, de zogenaamde «frauderichtlijn» (Staatscou-
rant, 1994; Regoort e.a. 1995, pp. 19–33).
Uit de richtlijn volgt dat de controlerend accountant zijn opdracht terug

moet geven als hij een fraude van materieel belang constateert waarbij de
bedrijfsleiding betrokken is en deze niet bereid blijkt de fraude ongedaan
te maken. Als het een fraude betreft bij een controleplichtige onder-
neming is de accountant verplicht het opzeggen van de opdracht te
melden aan een centraal meldpunt van de CRI. Als de onderneming niet
controleplichtig is, mag de accountant zelf bepalen of hij dit meldt. De
nieuwe richtlijn heeft de status van Verordening gekregen, zodat de
tuchtrechter de naleving ervan kan toetsen.
Het is de vraag of met de fraudemelding een dam wordt opgeworpen

tegen het probleem van witwassen en georganiseerde misdaad.
Fraudeurs en witwassers, die uit handen van justitie wensen te blijven
zullen waarschijnlijk hun activiteiten zo regelen dat ze niet onderworpen
zijn aan controle van de jaarrekening. De aanscherping van de fraude-
richtlijn moet in dit kader vooral gezien worden als een mogelijk
preventief middel. In het geval dat de accountant samenwerkt met de
onderneming, of bewust zijn medewerking verleent aan activiteiten van
criminele groepen, schiet ook een richtlijn te kort.

5. SLOTBESCHOUWING

Advocaten, notarissen en accountants hebben de beschikking over
specifieke deskundigheid op juridisch, financieel en fiscaal terrein. In dit
opzicht zijn zij aantrekkelijk voor criminele organisaties. Daarnaast kunnen
zij dienen als een belangrijke en betrouwbare façade, waarachter
criminelen zich kunnen afschermen. In bepaalde gevallen kunnen
criminelen zelfs niet om deze dienstverleners heen. Advocaten hebben het
wettelijk monopolie van procesvertegenwoordiging, bij het passeren en
opmaken van authentieke akten schrijft de wetgever de tussenkomst van
een notaris dwingend voor, en accountants hebben het alleenrecht om
goedkeurende verklaringen af te geven bij jaarrekeningen.

1 Uit een onderzoek van het NIVRA naar de
mate waarin openbaar accountants te maken
hebben met fraude, bleken 559 respondenten,
in de periode tussen 1986 en 1990, 165 keer op
fraude te zijn gestuit. In 18 gevallen heeft de
accountant hierop zijn opdracht terug gegeven
en in nog eens 94 gevallen werd een opdracht
geweigerd omdat de accountant twijfelde aan
de bonafiditeit van de opdrachtgever. Voorts
werd in 43 gevallen de relatie verbroken,
omdat indirect sprake zou zijn van fraude
(Moleveld 1992, p. 460; Muis 1992, p. 138).
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In dit rapport wordt de aandacht gevestigd op de verwijtbare betrok-
kenheid van deze vrije-beroepsbeoefenaars bij hun dienstverlening aan
criminele organisaties. Deze verwijtbare betrokkenheid kan eruit bestaan
dat de beroepsbeoefenaar welbewust en opzettelijk meewerkt aan
strafbare handelingen. Daarnaast onderscheid ik verwijtbare betrok-
kenheid in ruimere zin. Hiervan is sprake als de beroepsbeoefenaar niet
voldoende zorgvuldigheid in acht neemt ter voorkoming van misbruik van
zijn ambtsuitoefening voor criminele doeleinden. Er is dan weliswaar niet
sprake van het welbewust meewerken aan strafbare handelingen, maar
wel kan hem worden verweten dat hij had moeten of kunnen weten dat
van zijn diensten misbruik werd gemaakt voor criminele doeleinden.
De omvang van verwijtbare betrokkenheid is per beroepsgroep moeilijk

vast te stellen. Op grond van de bronnen die zijn geraadpleegd, kan
worden geconstateerd dat de meeste gevallen van verwijtbare betrok-
kenheid plaatsvinden bij de advocaten. In elke beroepsgroep hebben zich
in de afgelopen jaren enkele ernstige gevallen van betrokkenheid
voorgedaan.
De vrije beroepen ontwikkelen zich alle drie in dezelfde richting naar

meer commerciële dienstverlening. Advocaten zien een markt in de
juridische dienstverlening, notarissen verrichten naast hun traditionele
taak ook advieswerkzaamheden en accountants begeven zich steeds
nadrukkelijker in de wereld van financiële advisering. In de verhoudingen
binnen de beroepsgroep hebben commercialisering en concurrentie hun
intrede gedaan. Toch zijn de vrije-beroepsbeoefenaars niet gelijk te stellen
met commerciële dienstverleners. De ideologie en het handelen worden
nog steeds sterk bepaald door klassieke professionele waarden. Maar
deze waarden komen meer en meer onder druk te staan onder invloed
van de zojuist geschetste ontwikkelingen.
Advocaten dienen van oudsher in hun handelingen het evenwicht te

bewaren tussen de professionele waarden van onafhankelijkheid en
partijdigheid. De uitbreiding van het werkterrein (van procesbijstand naar
advisering) en de grotere commercialisering dreigen het evenwicht te
verstoren. Dit brengt risico’s met zich mee. Het kan ertoe leiden dat
advocaten in hun «partijdigheid» over de schreef gaan. In dit rapport
worden voorbeelden gegeven van de medewerking die advocaten
verlenen aan het afschermen van misdaadgeld, het onder druk zetten van
verdachten ten behoeve van hun cliënt op de achtergrond en het
verzinnen van illegale constructies.
Notarissen kennen de plicht tot dienstverlening, de «ministerieplicht».

Dit brengt een zekere lijdelijkheid met zich mee in het verlenen van
diensten. Over de beantwoording van de vraag waar lijdelijkheid ophoudt
en dient over te gaan in een «rechercheplicht» bestaat binnen het
notariaat nog niet veel duidelijkheid. De gesignaleerde voorvallen van
verwijtbare betrokkenheid hebben nagenoeg alle betrekking op de
klassieke taakuitoefening. Van de diensten van de notaris wordt zowel
gebruik gemaakt vanwege de parafernalia van het ambt als voor
handelingen waarbij zijn tussenkomst wettelijk is voorgeschreven zoals de
verkoop van onroerend goed en de oprichting van rechtspersonen. Ook
de notaris loopt risico’s wanneer hij zich meer en meer als particuliere
dienstverlener gaat gedragen. Hij stelt zich dan bloot aan de kans dat zijn
cliënten de parafernalia van het notarisambt misbruiken.
Openbaar accountants dienen objectiviteit en onafhankelijkheid te

bewaren bij het controleren van jaarrekeningen. Aan de eis van onafhan-
kelijkheid ligt een maatschappelijk belang ten grondslag. Er zijn immers
naast de directe opdrachtgever ook andere partijen die belang hebben bij
een accountantsverklaring. De accountants verkeren in hun beroeps-
uitoefening in een spanningsveld, omdat de waarden objectiviteit en
onafhankelijkheid vooral tot gelding moeten worden gebracht ten aanzien
van degenen (opdrachtgevers) van wie zij economisch afhankelijk zijn.
Ook de accountants die niet optreden als openbaar accountant zijn
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gebonden aan professionele waarden en normen. Verschillende
voorvallen van verwijtbare betrokkenheid van accountants zijn gesigna-
leerd. We hebben gezien dat zij zowel vanwege hun technische kennis als
vanwege hun uitstraling van betrouwbaarheid van nut kunnen zijn voor
de georganiseerde misdaad. De verwijtbare betrokkenheid lijkt in het
bijzonder voor te komen bij de kleinere kantoren.
Zoals in het eerste hoofdstuk is gesteld, is nog een vierde beroepsgroep

voor zover dat mogelijk was, «meegenomen» bij het raadplegen van de
bronnen en het voeren van gesprekken. De belastingadviseur is pur sang
adviseur en heeft de uitstraling noch de kenmerken (verschoningsrecht;
monopolie) van de klassieke vrije beroepen. Hoewel de adviseur veel
specifieke fiscale expertise bezit, lijkt het beroep slechts weinig aantrek-
kingskracht uit te oefenen op criminele organisaties. Slechts enkele
gevallen van verwijtbare betrokkenheid zijn door mij gesignaleerd.
Wellicht is de adviseur, als kenner van legale, fiscale ontgaans-
constructies, aantrekkelijker voor de legale dan voor de illegale wereld.
Deze gegevens bevestigen overigens eens te meer hoe belangrijk voor het
misbruik kennelijk de parafernalia van het klassieke professionele beroep
zijn.

Uit het onderzoek naar de tuchtrechtspraak is gebleken dat het
tuchtrecht onvoldoende garanties biedt voor het opsporen van, en
disciplinaire maatregelen nemen tegen, beroepsbeoefenaars die in hun
contacten met criminele organisaties over de schreef zijn gegaan. Voor zo
ver ik kon nagaan zijn betrekkelijk weinig gevallen van verwijtbare
betrokkenheid bij de tuchtrechter aangekaart. Bijna alle beroeps-
beoefenaars die betrokken waren bij de in dit rapport beschreven
voorvallen, zijn in functie gebleven.
Een verklaring voor de beperkte reikwijdte van het tuchtrecht is dat de

tuchtrechtspraak van de advocatuur en het notariaat wordt geactiveerd
door rechtstreeks belanghebbenden. Behoudens de gevallen van
ambtshalve ingediende klachten, geldt als regel: zonder klager geen
klacht. De klager moet kunnen aantonen duidelijk een eigen belang te
hebben bij de betreffende klacht, anders is de kans groot dat de klacht
niet-ontvankelijk wordt verklaard. Beroepsorganisaties kunnen zelf het
initiatief nemen tot het indienen van ambtshalve klachten, maar daar
wordt maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. Het ontbreekt de organi-
saties aan een opsporingsapparaat en er bestaat te weinig zicht op het
individuele handelen van leden. Bij politie en justitie bestaat bovendien
terughoudendheid om verwijtbaar gedrag van de vrije-beroeps-
beoefenaars in strafrechtelijke zin aan te pakken of aan te melden bij de
tuchtrechter. In het geval van de advocatuur zijn er enkele procedurele
beletsels voor de toegang van de OvJ tot de tuchtrechter. Het zelfrei-
nigend vermogen van de beroepsorganisaties via de tuchtrechtspraak is
daarom niet bijster groot.
In de afgelopen jaren is door de beroepsorganisaties het initiatief

genomen tot het ontwerpen van nieuwe richtlijnen, fraudeverordeningen,
meldpunten en ethische codes teneinde betrokkenheid te voorkomen bij
de georganiseerde misdaad. De geı̈ntroduceerde maatregelen kunnen
zeker een preventief effect hebben, maar de echt kwaadwillenden zullen
zich er niet door laten beı̈nvloeden. De effectiviteit van het tuchtrecht zou
groter kunnen zijn, wanneer de toegang tot de tuchtrechter wordt
verbreed.
De in dit rapport beschreven voorvallen laten zien dat criminele

organisaties naast de know-how ook de kenmerken van het vrije beroep
misbruiken: de geheimhouding en verschoning, de uitstraling van de
professionale waarden als onkreukbaarheid en onafhankelijkheid. Het is
daarom van belang te overwegen onder welke omstandigheden kantoor-
rekeningen, schriftelijke en mondelinge communicatie, en dergelijke ten
behoeve van de vertrouwensrelatie met de cliënt bescherming behoeven.
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Een aanknopingspunt biedt dat het object van verschoning alleen de
feiten betreft die de verschoningsgerechtigde in zijn hoedanigheid van
advocaat of notaris zijn toevertrouwd. Dit onderstreept het belang van het
maken van duidelijke onderscheidingen tussen de traditionele, beroeps-
specifieke werkzaamheden (bv. procesbijstand, ambtelijke dienstver-
lening) van de vrije-beroepsbeoefenaar en de activiteiten die in het kader
van de commerciële dienstverlening ook tot zijn werkzaamheden zijn gaan
behoren.
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– Mr. J. C. Dijkman, Voorzitter Nederlandse Federatie voor Belastingad-
viseurs (NFB)

– H. P. de Haan RA, Moret Ernst & Young
– Mr. J. J. M. Hertoghs, advocaat en belastingadviseur te Breda
– Mr. W. Hogeweg, voorzitter Nederlandse Orde voor Belastingadvi-
seurs (NOB)

– Mr. A. M. Hoog, KNB
– Mr. A. W. O Janssen, KNB
– Dr. H. J. R. Kaptein, universitair docent, Universiteit van Amsterdam
– Mr. W. Kievit, Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten (NOvAA)

– Mr. P. Kole, directeur KNB.
– P. Moleveld RA, algemeen directeur Nederlands Instituut voor
Registeraccountants (NIVRA)

– Prof. mr. Th. A. de Roos, hoogleraar Strafrecht en advocaat, Rijksuni-
versiteit Limburg

– Drs. F. A. van Schaik, NOvAA
– Mr. E. Swaab, deken Balie van Advocaten te Amsterdam
– Mr. J. E. Vaandrager, NOvAA
– Mr. T. de Waard, deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
– Prof. mr. P. J. Wattel, hoogleraar belastingrecht Universiteit van
Amsterdam

Voorts zijn over de casuı̈stiek vele gesprekken gevoerd met leden van de
recherche, de RCID, de afdeling Finpol en het OM.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 54



Bijlage 2 AA Accountant-adminstratieconsulent
AID Algemene Inspectiedienst
BV Besloten Vennootschap
CRI Centrale Recherche Informatiedienst
FINPOL Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
HR Hoge Raad
IRT Interregionaal Recherche Team
KNB Koninklijke Notariële Broederschap
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1. INLEIDING

1.1. Onderzoeksvragen en begripsbepaling

In dit deelrapport wordt aandacht besteed aan «illegaal optreden in
legale bedrijfstakken en sectoren». Georganiseerde criminaliteit wordt al
te gemakkelijk vereenzelvigd met de levering van illegale goederen of
diensten (drugs!). Ook in ons onderzoek neemt de beschrijving van de
drughandel een belangrijke plaats in. Maar er is geen enkele reden om de
analyse van de georganiseerde misdaad hiertoe te beperken. Fraude in
het handelsverkeer of oplichting van banken kan eveneens aan de
elementen van onze definitie van georganiseerde misdaad voldoen. Deze
criminele activiteiten, die worden ontplooid binnen de reguliere sectoren
van de economie, vormen, althans indien zij voldoen aan de elementen
van de definitie, een integraal onderdeel van de problematiek van de
georganiseerde misdaad.
Wij roepen nog eens de drie elementen van de definitie van georgani-

seerde misdaad in herinnering.
1. Er is sprake van een bedrijfsmatig opereren dat uitsluitend is gericht

op de verwezenlijking van financieel gewin door illegale middelen. De
organisatie staat volledig in dienst van deze wederrechtelijke bevoor-
deling.
2. Het gaat hierbij om naar aard of omvang ernstige misdrijven, althans

om misdrijven die een aanzienlijke inbreuk op de rechtsorde zijn of een
aanzienlijk wederrechtelijk verkregen voordeel opleveren.
3. Hierbij weet de organisatie zijn positie min of meer effectief af te

schermen tegen de overheid in het bijzonder door het gebruik van
geweld, intimidatie of corruptie.
Door de toepassing van het eerste element vallen de misdrijven af die

als «organisatiecriminaliteit» of «corporate crime» kunnen worden
aangeduid. Belasting- of EU-fraude gepleegd door organisaties die in
beginsel niet voor het plegen van illegale activiteiten zijn opgericht,
worden hiermee uitgezonderd.
Illegaal optreden in de reguliere sectoren van de economie brengt

vooral financiële schade teweeg en levert financieel voordeel op voor de
misdrijfpleger. Daarom wordt de in dit deelrapport beschreven crimina-
liteit ook wel aangeduid als financieel-economische criminaliteit. Uit de in
dit deelrapport beschreven cases blijkt dat deze criminaliteit zonder twijfel
voldoet aan het tweede element van de definitie. De schade beloopt in
sommige zaken zelfs meer dan enkele tientallen miljoenen guldens.
De toepassing van het derde element bleek het moeilijkste. Afwezigheid

van afscherming in de vorm van het openlijk vertonen van geweld of
corruptie was voor ons op zichzelf nog geen reden om de betrokken case
geen vorm van georganiseerde misdaad te noemen. Maar het was dan
wel noodzakelijk dat er op enigerlei andere wijze duidelijk sprake was van
intimidatie of onoorbare contacten met derden.
Hoe verschillend de illegale activiteiten in de reguliere sectoren van de

economie ook zijn, het principe is steeds hetzelfde: er wordt een valse
schijn gewekt, waarbij het vertrouwen van de ander wordt misbruikt en
die ander in de waan wordt gebracht dat de actor adequaat inspeelt op
zijn belangen of behoeften.
De illegale activiteiten, die in dit rapport worden beschreven, zijn,

anders gezegd, vormen van fraude. Wij zullen het begrip fraude in dit
rapport veelvuldig gebruiken, omdat het de gemeenschappelijke noemer
is waaronder allerlei illegale activiteiten in de reguliere economie kunnen
worden samengebracht. Fraude wordt hier opgevat in de meest brede zin,
namelijk als misbruik van vertrouwen, dat ertoe strekt zichzelf of anderen
wederrechtelijk te bevoordelen. Dit misbruik van vertrouwen vindt in de
legale sectoren op een drietal manieren plaats. Op deze driedeling is de
indeling van dit rapport gebaseerd.
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In de eerste plaats vindt het misbruik plaats in de vorm van allerhande
valse activiteiten, die bijvoorbeeld de schijn wekken dat de actor solvabel
is (in geval van flessentrekkerij) of die de ware herkomst, bestemming of
aard van de handelswaar verdoezelen (bijvoorbeeld EU-fraude). Deze
activiteiten kunnen worden aangemerkt als de «grondfeiten» van de
financieel-economische criminaliteit. Wij zullen deze strafbare activiteiten
beschrijven aan de hand van de vier hoofdvragen die ook bij de
beschrijving van de andere vormen van criminaliteit zijn gesteld.
* Welke activiteiten kunnen worden onderscheiden die beantwoorden

aan de operationele definitie van georganiseerde criminaliteit?
* Hoe zien de criminele groepen eruit die zich aan deze vormen van

georganiseerde criminaliteit schuldig maken?
∗ Op wat voor wijze worden deze misdrijven gepleegd? Hierbij zal in het

bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze(n) waarop de criminele
groepen zich proberen af te schermen van gedupeerden en opsporings-
instanties.
* Hoe groot is het wederrechtelijk verkregen voordeel en hoe wordt dit

besteed?

In de tweede plaats bestaat het misbruik uit het ontlopen van persoon-
lijke aansprakelijkheid voor de gewraakte handelwijzen. In dit verband
dient in het bijzonder gedacht te worden aan de uiteenlopende wijzen
waarop misbruik wordt gemaakt van binnenlandse en buitenlandse
rechtspersonen. Deze rechtspersonen fungeren zowel op het gebied van
de financieel-economische criminaliteit als op dat van de drug-handel en
aanpalende vormen van georganiseerde criminaliteit veelal als buffer om
de hoofdverdachten buiten beeld te houden en hen te vrijwaren van enige
vorm van aansprakelijkheid. Ook kan de rol van intermediairs, die
binnenlandse en/of buitenlandse rechtspersonen aan criminele groepen
ter beschikking stellen, niet ongenoemd blijven. De volgende twee vragen
worden in dit onderdeel behandeld.
* Welke constructies worden gebruikt om aansprakelijkheid te

ontlopen?
* Welke rol is hierbij weggelegd voor dienstverleners?

In de derde plaats verdient een specifieke vorm van misbruik van
vertrouwen aandacht, namelijk het voorwenden van een legale herkomst
van wederrechtelijk verkregen voordeel – de essentie van wat populair als
«witwassen» wordt aangeduid. Geld verkregen uit de in deel 1 te
behandelen genoemde grondfeiten (en uiteraard ook uit andere strafbare
feiten: drugs!) wordt op deze wijze in de legale sectoren van de economie
gebracht.

De vragen die in dit onderdeel aan de orde komen, zijn:
∗ Welke patronen van wegsluizen en witwassen kunnen worden

onderscheiden?
∗ Hoe worden criminele gelden in legale sectoren gesluisd?

In dit deelrapport zal, zoals gesteld, voornoemde driedeling verder
worden aangehouden.

1.2. Geraadpleegde bronnen

De in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten berusten op een
drietal bronnen: interviews, dossiers van strafzaken en literatuurstudie.

1.2.1. Interviews

In de eerste plaats zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers
van een viertal bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s), waarvan wij
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aannamen dat zij met georganiseerde criminaliteit zouden worden
geconfronteerd. Het betreft achtereenvolgens de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (FIOD), de Economische Controle Dienst (ECD), de
Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij (AID) en de Dienst Recherchezaken van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (DRZ).
In de tweede plaats zijn in de beide lokale studies (Amsterdam en

Oost-Nederland) gesprekken gevoerd met opsporingsambtenaren van de
Bureaus Financiële Ondersteuning (BFO’s) en van teams die grote
fraudezaken behandelen.
Ten slotte zijn bij de divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI) enkele

gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Financiële
Politiedesk (Finpol) en de afdeling Forensische accountancy (AFA).

1.2.2. Dossiers

Tijdens alle gesprekken is aan de orde gesteld of de gesprekspartners
zaken in behandeling hadden (gehad) die aan de elementen van onze
definitie van georganiseerde misdaad voldeden. Ten behoeve van de
beschrijving in de eerste twee delen van dit rapport is geput uit 19
fraudezaken1, die aan de hand van de dossiers (processen-verbaal) zijn
bestudeerd. Vervolgens hebben (wederom) gesprekken plaatsgevonden
met opsporingsambtenaren, die ertoe dienden eventuele lacunes aan te
vullen. Voor een beknopt overzicht van de bestudeerde zaken verwijzen
we naar bijlage 2. De nummering van de zaken in de tekst slaat terug op
de volgorde die in deze bijlage is aangehouden.

De verhandeling in deel 3 over het wegsluizen van crimineel geld in de
legale economie wordt eveneens gelardeerd met een aantal praktijk-
voorbeelden. Ook deze werden aangedragen door de geı̈nterviewde
opsporingsambtenaren.

1.2.3. Literatuur

Naast de gebruikelijke wetenschappelijke literatuur over fraude,
witwassen, en dergelijke hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van
enkele publikaties die door de DCRI (in het bijzonder door Finpol) in de
afgelopen jaren zijn uitgebracht.

1.3. Opbouw van het rapport

Zoals is gesteld in paragraaf 1.1, bestaat het rapport uit drie onderdelen.
In deel 1 worden de «grondfeiten», de verschijningsvormen van grote

fraudes, beschreven. Begonnen wordt met een beknopt overzicht van de
ontwikkelingen op fraudegebied. In deze beschouwing zijn zowel
bevindingen uit de literatuur als de opvattingen van met name de
gesprekspartners van de BOD’s verwerkt. Vanaf hoofdstuk 3 zal een
beschrijving worden gegeven van de bestudeerde fraudezaken. Achter-
eenvolgens zal worden stilgestaan bij de verschillende fraudevormen die
zijn aangetroffen (hoofdstuk 3), de criminele groepen die zich in de legale
nijverheid ophouden (hoofdstuk 4), de gebruikte afschermingsmethoden
(hoofdstuk 5) en ten slotte de teweeggebrachte schades, de gegeneerde
opbrengsten en de investeringen van de criminele groepen (hoofdstuk 6).
Als gevolg van het feit dat de gegevens voor de empirische studie

werden aangedragen door vier BOD’s en de regionale politiekorpsen die
in het kader van de lokale studies zijn geraadpleegd, zijn sommige
fraudetypen niet in het zakenbestand vertegenwoordigd. Zo ontbreekt
empirisch materiaal ten aanzien van milieufraude en de koppelbazerij. In
dit rapport zullen beide fenomenen slechts zijdelings worden behandeld.

1 De verhandeling over de grondfeiten van
fraude is gebaseerd op 18 zaken; in hoofd-
stuk 8 aangaande de handel in afscher-
mingsconstructies komt de resterende
casus uitvoerig aan bod.
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Voor een uitvoerige beschrijving van deze fraudevormen verwijzen we
naar de deelrapporten inzake de afvalverwerking en de bouwnijverheid.
Deel 2 bestaat uit twee hoofdstukken. Na een korte beschouwing over

de plaatsbepaling van rechtspersonen in het economische en juridische
bestel (hoofdstuk 7) zal aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden
worden geschetst op welke wijzen criminele groepen misbruik maken van
deze organen. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de rol van de
intermediairs die de criminele groepen in staat stellen zich achter
rechtspersonen te verschuilen (hoofdstuk 8).
Het wegsluizen van crimineel geld in de legale economie, het

onderwerp dat in deel 3 centraal staat, wordt allereerst in historisch
perspectief geplaatst (hoofdstuk 9). Vervolgens zal op basis van een aantal
praktijkgevallen uit de doeken worden gedaan dat witwassen niet altijd
noodzakelijk is om het wederrechtelijk verkregen voordeel aan te kunnen
wenden (hoofdstuk 10). Dat criminele groepen er soms niet aan ontkomen
de illegale herkomst van hun vermogen te verdoezelen, blijkt uit
hoofdstuk 11. Na een beschrijving in algemene zin van twee basis-
patronen van witwassen, worden in dit hoofdstuk twee specifieke markten
onder de loep worden genomen, te weten de onroerend-goedmarkt en de
effectenhandel.
Het deelrapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing, waarin de

belangrijkste bevindingen worden samengevat.
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DEEL I

FRAUDE: DE GRONDFEITEN

een analyse van 18 grote fraudezaken





2. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE FRAUDE

2.1. Het begrip fraude in historisch perspectief

Fraude is een verschijnsel waaraan in de afgelopen decennia velerlei
connotaties verbonden zijn geweest. Brants en Brants (1991) hebben de
ontwikkeling van het fraudebegrip nauwgezet in kaart gebracht. De
auteurs omschrijven het stereotype fraudeur van de jaren zestig als het
slimme doch misdadige individu, dat zonder enige scrupules te werk ging.
Een decennium later werd het begrip vooral in verband gebracht met
steun- en belastingfraude, waarbij de in die jaren welig tierende koppelba-
zerij de meeste justitiële aandacht kreeg. Het geruchtmakende rapport
over de omvang van belastingfraude van Van Bijsterveld (1980) zorgde
vervolgens opnieuw voor een aanzienlijke verschuiving in de beeld-
vorming. Dit rapport maakte duidelijk dat niet alleen uitkeringstrekkers en
koppelbazen sjoemelden en knoeiden, maar dat ook de «gewone» burgers
en bedrijven zich regelmatig op hun belastingformulier «verschreven».
Langzaam maar zeker deed het beeld opgeld dat fraude een wijdverbreid
maatschappelijk verschijnsel, was dat zich overal, zelfs bij gerespecteerde
bedrijven en overheden, manifesteerde. Het begrip breidde zich uit naar
machtsmisbruik, vertrouwensschennis en naar het oneigenlijke gebruik
van wetten in het «grijze circuit». Hele beroepsgroepen en bedrijfstakken
raakten in opspraak. Ook kwam een tot op dat moment nauwelijks belicht
fenomeen in de schijnwerpers te staan, te weten milieucriminaliteit.
Aan het begin van de jaren tachtig raakte de strafrechtelijke fraude-

bestrijding al met al in een stroomversnelling. In deze periode genoot
fraude een ongekend grote maatschappelijke en politieke belangstelling:
justitiële acties tegen Slavenburgs Bank, het ABP, Uniser, het schoon-
maakbedrijf Booy Clean en enkele andere ondernemingen trokken veel
publiciteit en verhoogden zowel binnen als buiten justitie het «fraude-
bewustzijn». Zoals de bovenstaande voorbeelden laten zien, had de
intensivering van de fraudebestrijding in deze periode vooral betrekking
op gevallen van organisatiecriminaliteit.
Sedertdien is het met de justitiële, politieke en publicitaire aandacht

voor deze omvangrijke, aan «witteboordencriminaliteit geparenteerde
fraudezaken1 bergafwaarts gegaan. Vermoedelijk is dit toe te schrijven aan
een complex van factoren, zoals de teleurstellende resultaten van de
strafrechtelijke aanpak (zie Nelen e.a., 1994) en de toegenomen zorg bij
openbaar bestuur en justitie voor de onveiligheid op straat. Fraude-
bestrijding levert nu eenmaal geen grotere veiligheid op voor de
individuele burger, maar is op het behoud van minder tastbare waarden,
zoals onder meer eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtvaardige
inkomensverdeling gericht. Dit heeft ertoe geleid dat fraudebestrijding
niet langer tot de prioriteiten van de politie lijkt te behoren (Nelen e.a.,
1994).
Bovendien is de aandacht voor omvangrijke fraudes verdrongen door

de opkomst van een nieuw fenomeen: de georganiseerde misdaad. In de
berichtgeving van de media is rond 1990 een omslag te bespeuren. Na de
talrijke reportages over geruchtmakende fraudezaken aan het begin van
de jaren tachtig werd een verzadigingspunt bereikt, waarna de publieke
opinie en de pers zich «opeens» van het item georganiseerde misdaad
hebben meester gemaakt. Tot op de dag van vandaag heeft dit onderwerp
een hoge nieuwswaarde (zie bv. Middelburg, 1992; Haenen en Buddingh,
1994).
Tot slot de wetenschap. Volgens Brants en Brants (1991) heeft de

academische criminologie zich nimmer op grote schaal op het terrein van
fraude gemanifesteerd. Niettemin leek ook binnen deze discipline in de
jaren tachtig sprake van een toenemende aandacht voor het fenomeen
fraude, zij het dat daarbij het accent vooral gelegd werd op analyses van
de wijze van aanpak van fraudezaken door het openbaar ministerie (OM)

1 Een andere vorm van fraude, nl. die met
sociale uitkeringen, stond daarentegen de
afgelopen tijd (weer) in het middelpunt van
de belangstelling.
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en de opsporingsinstanties (zie bv. De Roos, 1983; Van de Bunt en Van
Duyne, 1983; Van de Bunt en Peek, 1987; Brants, 1988;). Empirische
studies naar de fraudepatronen en de criminele groepen die zich met deze
vorm van criminaliteit bezighielden, werden nauwelijks verricht. De
publikatie van het rapport van Van Duyne e.a. (1990) zorgde tot op zekere
hoogte voor een kentering, in de zin dat met het exploreren van een tot
dan toe braakliggend terrein een voorzichtig begin werd gemaakt.
Inmiddels zijn ook van de hand van andere auteurs publikaties over de
verschijningsvormen van fraude verschenen (o.a. Landman, 1993;
Aronowitz e.a., 1995).
De meest recente ontwikkeling ten aanzien van de beeldvorming

rondom fraude betreft de toegenomen aandacht voor het fenomeen
«witwassen». Ook witwassen is een vorm van fraude. De essentie van
witwassen is immers dat een legale herkomst wordt voorgewend van
vermogen dat wederrechtelijk is verkregen. Opmerkelijk is dat witwassen
aanvankelijk sterk in verband werd gebracht met fiscale fraudes en het
wegwerken van zwart geld. Deze connotatie past in de beeldvorming ten
aanzien van fraude aan het begin van de jaren tachtig, die, zoals gezegd,
gecentreerd was rondom het begrip organisatiecriminaliteit. Met de
verschuiving van de aandacht in de richting van georganiseerde crimina-
liteit is ook het begrip witwassen geëvolueerd, in de zin dat het
momenteel vooral geassocieerd wordt met vermogensbestanddelen die
verkregen zijn uit criminele activiteiten. In deel 3 wordt uitgebreid op deze
vorm van fraude ingegaan.
Behalve de toegenomen aandacht voor witwassen heeft een aantal

politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa fraude van een
nieuwe dimensie voorzien. Zo heeft de voortgaande internationalisering
van het economische leven – in dit verband kan onder meer gerefereerd
worden aan het wegvallen van de controle aan de binnengrenzen van de
Europese Unie en van de Berlijnse Muur – niet alleen de handels-
mogelijkheden aanzienlijk vergroot, maar parallel daaraan ook de
mogelijkheden tot het plegen van fraude.
Ten aanzien van de bestrijding van EU-fraude heeft de Europese

Commissie zich de afgelopen jaren als stuwende kracht ontpopt. In dit
verband moet vooral gewezen worden op de rol van de sinds 1988
werkzame «Unité de Coordination de la Lutte Anti-Fraude»(UCLAF). Deze
instantie coördineert de activiteiten tussen de directoraten-generaal (DG’s)
van de Europese Commissie en de lidstaten. Hoewel de bestrijding van
EU-fraude nog steeds het domein is van de lidstaten zelf, wordt door de
UCLAf toezicht gehouden op de wijze waarop de communautaire
fraudedossiers door de nationale, met rechtspraak belaste, instellingen
worden afgehandeld. Op die wijze kan worden vastgesteld in hoeverre de
lidstaten zich houden aan de verplichting voortvloeiende uit artikel 5 van
het EEG-verdrag, alsmede het inmiddels befaamde arrest van het Hof van
Justitie te Luxemburg (68/88), dat lidstaten even veel aandacht moeten
schenken aan de opsporing, vervolging en berechting van EU-fraudezaken
als aan die zaken, waarbij sprake is van inbreuken op de nationale
regelgeving. Voor meer informatie omtrent de prioriteitsstelling van de
Europese Commissie inzake de bestrijding van fraude verwijzen we naar
het EC-werkprogramma van 1995 (Europese Commissie, 1995).

Resumerend kan worden gesteld dat het begrip fraude na tal van
andere connotaties thans in sterke mate gerelateerd wordt aan het begrip
georganiseerde criminaliteit. In het volgende hoofdstuk zal worden
beschreven welke verschijningsvormen we in het kader van dit onderzoek
op fraudegebied zoal hebben aangetroffen.
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3. VERSCHIJNINGSVORMEN VAN FRAUDE

3.1. Inleiding

Bij het exploreren van het omvangrijke en complexe fraudegebied dient
ten behoeve van de overzichtelijkheid enige ordening te worden aange-
bracht. Anders dan de meeste van de tot dusverre ondernomen pogingen
om tot een vorm van categorisering te komen, is in de onderhavige studie
niet het accent gelegd op het object of de aard van de fraude – resulterend
in de bekende reeks van belasting-, premie-, beleggings-, faillisements-
fraude enz., maar is bij de beschrijving van de aangetroffen fraude-
patronen gekozen voor een tweedeling die gebaseerd is op de impact die
de fraude heeft op de reguliere marktverhoudingen. Een onderscheid is
aangebracht tussen fraudes die in hoofdzaak parasitair van aard zijn en
fraudes waarin sprake is van een symbiose met de «wettige» omgeving.
Teneinde bovengenoemd onderscheid te verduidelijken moeten de rol

en houding van de «wettige» marktpartijen ten opzichte van het scala van
frauduleuze activiteiten in de beschouwing worden betrokken. Voorop
staat dat de reguliere markt doorgaans slachtoffer is van fraude, in de zin
dat het marktmechanisme wordt verstoord en daarmee ook de
concurrentieverhoudingen; in bepaalde gevallen kan een dergelijke
marktverstoring zelfs leiden tot de ondergang van één of meer legale
bedrijven. Op het niveau van de lokale, nationale en/of supranationale
overheid is veelal sprake van aanzienlijke financiële schade in de vorm
van ten onrechte uitgekeerde subsidies en/of het derven van inkomsten.
Op het niveau van de individuele burger ten slotte kan gewezen worden
op de grote en kleine beleggers die als gevolg van een frauduleuze
constructie een deel van hun vermogen in rook zien opgaan. Bij de
fraudevormen die in dit rapport als parasitair worden aangeduid,
overheerst dit element van slachtofferschap. De benadeelde partijen
worden «leeggezogen» door de fraudeurs en hebben geen enkele baat bij
de nieuw ontstane marktverhoudingen. Behalve aan de reeds aange-
haalde frauduleuze beleggingsconstructies valt daarbij te denken aan
BV-fraudes, waarin met achterlating van een groot aantal crediteuren
rechtspersonen worden misbruikt en «opgeblazen».
In tegenstelling tot de parasitaire fraudevormen zijn in geval van een

symbiotische relatie de actoren op de wettige markt niet alleen als
slachtoffers van het frauduleuze handelen aan te merken, maar is in meer
of mindere mate sprake van een verwijtbare betrokkenheid van (een deel
van) de wettige nijverheid bij de misdaadhandel. De betrokkenheid van
reguliere marktpartijen kan uiteenlopen van het afnemen van goederen
tegen onwaarschijnlijk lage prijzen, het doen van een spontane
handreiking aan fraudeurs tot aan het zelf initiëren van een zwarte/grijze
markt. Van dit brede spectrum van verwevenheid tussen frauduleus en
regulier marktgedrag volgt in paragraaf 3.3 een aantal voorbeelden.
Op elke poging tot categorisering valt af te dingen dat de sociale

werkelijkheid geweld wordt aangedaan doordat de casuı̈stiek ingepast
moet worden in een (a priori of a posteriori) ontworpen model. Zo kan ook
ten aanzien van de in deze studie gehanteerde tweedeling worden gesteld
dat sommige fraudevormen zich moeilijk eenduidig als parasitair dan wel
als symbiotisch laten inkaderen. In veel fraudezaken zijn zowel markt-
partijen aan te wijzen die slechts nadeel ondervinden van het frauduleuze
handelen, als marktdeelnemers die met dezelfde fraudeconstructie
«meeliften» en daarvan profijt trekken.
Dit brengt ons bij de vraag waarom desondanks gekozen is voor de

tweedeling parasitair-symbiotisch. Zoals in de komende hoofdstukken
uitgebreid uit de doeken zal worden gedaan, heeft genoemde differen-
tiatie betekenis voor de wijze waarop de criminele groepen worden
ingericht, de teweeggebrachte schade en, niet in de laatste plaats, de
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wijze waarop fraudeurs zich trachten te «immuniseren» ten opzichte van
de «vijandige» buitenwereld.
Teneinde het bovengenoemde onderscheid in te kleuren zullen in de

onderstaande paragrafen aan de hand van casuïstiek de activiteiten en
modus operandi van de bestudeerde dadergroepen nader tegen het licht
gehouden worden. Tevens zal ten aanzien van een aantal fraudevormen
de context worden geschetst waartegen het frauduleuze handelen
plaatsvindt.

3.2. Parasitaire fraudevormen

Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, is de essentie van fraude dat er
misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de «reguliere markt-
partijen». De komende paragrafen geven enig inzicht in de verschillende
gedaanten waarop bedoelde misleiding gestalte kan krijgen.
De eerste verschijningsvorm van parasitaire fraude die we in deze

paragraaf zullen behandelen, betreft het opkopen en leegplunderen van
slecht lopende bedrijven. Zoals het voorbeeld laat zien, beperken
fraudeurs zich daarbij meestal niet tot deze hoofdactiviteit, maar wordt
een scala van nevenactiviteiten ontplooid waarmee verscheidene partijen
worden benadeeld.

CASUS 1

De hoofdverdachten plaatsten advertenties in landelijke en lokale dagbladen. De strekking

van de teksten luidde in de regel dat met spoed bedrijven ter overname werden gezocht,

waarbij een eventuele slechte financiële positie geen bezwaar was en een betaling in

contanten in het vooruitzicht werd gesteld. De hoofdverdachten waren in het bijzonder

geı̈nteresseerd in bedrijven waarin compensabele verliezen zaten, dan wel onderne-

mingen die konden beschikken over de nodige handelsvoorraden en/of kredieten.

Contractueel werd vastgelegd dat de onderneming voor een x-bedrag aan de hoofdver-

dachten of aan een van hun vele BV’s werd verkocht. In de meeste gevallen werd door hen

een symbolisch bedrag betaald voor de onderneming. Ook kwam het voor dat de

verkoper aan de hoofdverdachten een fors bedrag moest betalen voor overname, terwijl

uit het koopcontract het tegendeel moest blijken. Als nieuwe directeur van de onder-

neming werd in de regel een «katvanger» naar voren geschoven.

Na de overname werden door de hoofdverdachten verschillende modi operandi gebruikt.

Afhankelijk van de staat waarin het overgenomen bedrijf verkeerde, werden één of meer

van de volgende activiteiten aan de dag gelegd.

1. Het compensabele verlies werd, zo mogelijk, teruggevorderd van de belastingdienst

dan wel werd de handelsvoorraad en/of de inboedel verkocht. Vervolgens werd de

onderneming al dan niet stuurloos achtergelaten, waarna een faillissement of opheffing

van de onderneming volgde.

2. Ook werden uit de administratie de namen gehaald van leveranciers, waar het

overgenomen bedrijf goed bekend stond. Door het aannemen van een valse naam, de

naam van de vorige eigenaar of een ex-medewerker, werden de betreffende leveranciers

benaderd en bewogen tot het leveren van goederen op rekening van het overgenomen

bedrijf. De bestelde goederen werden doorgaans rechtstreeks bij de leveranciers

afgehaald, of op verzoek elders afgeleverd. Leveranciers met wantrouwen werden

verwezen naar bedrijven waarmee de overgenomen rechtspersoon in het verleden goede

zaken met betrekking tot betalingen had gedaan, of naar de Nederlandse Credietmaat-

schappij (NCM), waar de overname van het bedrijf nog niet bekend was en men een

«dekking» gaf. Hierop volgde dan meestal alsnog een levering. Na enkele weken stopte

men met het bestellen en afhalen van goederen en trad men terug, waardoor men voor

schuldeisers niet meer te achterhalen was.

3. In een aantal gevallen werden op naam van de overgenomen bedrijven credit cards

aangevraagd en verkregen. In zeer korte tijd werden aankopen en betalingen verricht, met

het vooropgezette plan niet aan de betalingsverplichting jegens de credit-cardinstellingen

te voldoen.
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4. Op naam van het overgenomen bedrijf werden in een aantal gevallen leningen en/of

kredieten aangevraagd en verkregen via valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen

en/of salarisspecificaties. Voor het aanvragen van deze kredieten werden druggebruikers

benaderd in diverse horecagelegenheden in het land. In een aantal gevallen werden

andere bestaande bedrijven op de werkgeversverklaringen en/of salarisspecificaties

aangeduid als werkgever.

Een variatie op dit thema vormde het optreden van een hoofdverdachte
die zich bij verschillende ondernemingen aandiende als «crisismanager».
Deze verdachte had in het verleden te maken gehad met het faillissement
van enkele van zijn privé-ondernemingen en had het nodige van deze
ervaringen geleerd. In het bijzonder was het rapport van een organisatie-/
adviesbureau, dat in opdracht van een bank zijn bedrijven had doorge-
licht, hem goed bijgebleven. In het betreffende rapport werd beschreven
hoe gezonde delen van een bedrijf via «sterfhuisconstructies» gered
konden worden. Met behulp van dit «handboek sterfhuisconstructies» zag
de hoofdverdachte in dat het betrekkelijk eenvoudig was om activa uit
rechtspersonen die op de rand van het faillissement balanceren, over te
hevelen.1 Bovendien leerde hij dat Nederland bureaucratisch in hokjes
verdeeld is, zodat het even duurt voordat in de ene regio bekend is wat er
in een ander deel van het land gaande is. Tenslotte was het voor hem
zonneklaar geworden dat het verstandiger was zelf meer buiten beeld te
blijven en bijvoorbeeld niet zichtbaar te zijn als aandeelhouder/bestuurder.
In grote lijnen werd de volgende werkwijze gevolgd.

CASUS 2

Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de hoofdverdachte zich als

«trouble shooter» of «crisismanager». De activa werden tegen te lage prijzen verkocht aan

nieuw opgerichte rechtspersonen, waar een stroman van de hoofdverdachte tot directeur

benoemd was. Vervolgens liet hij de echte onderneming failliet gaan, de belastingdienst,

bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen met grote vorderingen achterlatend. Hij zorgde

er evenwel voor dat de onttrekkingen meer dan een jaar voordat de faillissements-

aanvraag werd ingediend, plaatsvonden teneinde de gevolgen van de «Actio Pauliana»2 te

vermijden. Door middel van onder andere niet geregistreerde optiecontracten kon hij wel

beleidsbepaler blijven in de BV’s van zijn stromannen. Het aanleggen van zo veel mogelijk

rookgordijnen maakte hem, ondanks het al jaren bestaande vermoeden dat hij fraudeerde,

uiterst moeilijk grijpbaar in strafrechtelijke zin.

De bovenstaande voorbeelden worden getypeerd door de omstan-
digheid dat wordt ingespeeld op de wankele marktpositie van «wettige
deelnemers». Daarbij heeft tot dusverre het accent gelegen op overname-
constructies, waarbij slecht renderende bedrijven als instrument van de
fraude worden gebruikt c.q. misbruikt. Mogelijk is echter ook dat een
bedrijf in moeilijkheden zelf slachtoffer wordt van een omvangrijke fraude.
Het volgende fraudegeval is hier een goed voorbeeld van.

CASUS 3

Een Nederlandse rechtspersoon pleegt oplichting door zich voor te doen als kredietverst-

rekker. De Duitse bedrijven die als gevolg daarvan het schip in gaan, verkeerden alle in

ernstige financiële moeilijkheden en konden langs reguliere weg geen krediet meer

verkrijgen. Voordat de geı̈nteresseerden van de hoofdverdachten een krediet verstrekt

krijgen – men schermt daarbij met een buitenlandse financier – moet als onkostenver-

goeding een voorschot worden betaald: contant variërend van DM 20 000 tot DM 40 000,

dan wel in de vorm van het afgeven van waardevolle sieraden. Als borgstelling krijgt men

cheques. Deze cheques, afkomstig van een door de organisatie overgenomen GmbH in

Duitsland, zijn echter niet gedekt en de kredieten zijn nooit verstrekt.

1 In dit verband is het verschil tussen de sterf-
huisconstructie en de plof-BV van belang:
het eerste vindt vaak plaats met medeweten
en goedkeuring van preferente schuldeisers.
Vanuit de gedachte «als jij in een andere vorm
de bedrijfsvoering door kunt zetten, is dat
altijd beter dan dat de zaak nu in zijn geheel
over de kop gaat, stellen de crediteuren zich
vaak meegaand op. Zie bijvoorbeeld de
recente constructie bij DAF-trucks. In het geval
van de plof-BV worden de crediteuren juist
overrompeld en zijn de activa en verant-
woordelijke personen als sneeuw voor de zon
verdwenen.
2 In het kader van de Actio Pauliana kan de
nietigheid worden ingeroepen van door de
verdachte als schuldenaar onverplicht ver-
richte rechtshandelingen, wanneer de schul-
denaar wist of behoorde te weten dat daarvan
benadeling van schuldeisers het gevolg zou
zijn. Ingevolge het nieuw Burgerlijk Wetboek
en de Faillisementswet kan de kwade trouw
bij de vervreemder bij rechtshande-
lingen om niet worden aangenomen indien
die rechtshandelingen binnen een jaar voor
de instelling van de Actio Pauliana zijn
verricht. Met de inwerkingtreding van
de zogenaamde «Plukze-wetgeving» is de
Actio Pauliana ook in het strafprocesrecht
geı̈ntroduceerd.
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Een ander voorbeeld van de wijze waarop oplichters inspelen op een
behoefte aan de zijde van de wettige marktpartijen, betreft een groot-
schalige zwendel met, naar later bleek, gefingeerde waardepapieren. Het
voornaamste slachtoffer van deze oplichting was een buitenlandse
non-profit-instelling. Het spoor van deze fraude leidde uiteindelijk ook
naar Nederland.

CASUS 16

Geconfronteerd met dalende inkomsten uit rente op kapitaal en verlies op investeringen in

onroerend goed, zochten topfunctionarissen van de non-profit- organisatie naar nieuwe

rendabele beleggingsmogelijkheden. Men had hiervoor de beschikking over tien miljoen

dollar aan legaten. De fondsenwerver van de instelling raakte in de ban van het verhaal

van een externe financiële expert, die hem winsten voorspiegelde van minimaal honderd

procent. Volgens de betreffende deskundige zou in de bankwereld een geheim circuit van

«Standby Letters of Credit» bestaan, waarmee speculaties in alle denkbare vormen

werden gefinancierd. Voor de leningen zouden woekerrentes en zekerheden worden

gevraagd. De top van de non-profit-organisatie liet zich door haar fondsenwerver

overtuigen dat met investeringen in «Standby Letters of Credit» kans op succes verzekerd

was. Men ging daarmee voorbij aan een negatief advies dienaangaande van een aantal

bankiers.

De financiële expert, bijgestaan door een gerenommeerd (buitenlands) advocatenkantoor,

wist te bewerkstelligen dat de non-profit-instelling een bedrag van bijna negen miljoen

dollar overmaakte op een bank in Antwerpen. De gemachtigden van de Belgische

bankrekening waren het hoofd administratie en de fondsenwerver van de non-profit-

organisatie en de externe financiële deskundige. Voor een overschrijving waren de

handtekeningen van twee van de drie gemachtigden nodig. Na korte tijd gaven de

fondsenwerver en de externe financiële deskundige opdracht om 8,8 miljoen dollar over

te boeken naar een bank in Luxemburg, zogenaamd om «Standby Letters of Credit» te

kopen. Tot de gemachtigden van de laatste bankrekening behoorde slechts één vertegen-

woordiger van de non-profitinstelling, i.c. de goedgelovige fondsenwerver. De overige

twee gemachtigden waren de financiële expert en zijn Canadees-Arabische «handels-

relatie». De laatste deed zich voor als directeur van een, naar later bleek niet-bestaande,

bank. Zij konden nu vrijelijk beschikken over de 8,8 miljoen dollar van de

non-profitorganisatie en haalden het grootste deel van dit geldbedrag in een mum van tijd

van de Luxemburgse rekening. Een klein deel werd gebruikt om de top van de non-profit-

instelling nog meer zand in de ogen te strooien: een half miljoen werd namelijk als «eerste

winst op de investeringen» overgeboekt naar de rekening in Antwerpen.

Het curieuze van dit fraudegeval is dat een van de fraudeurs, de Canadees-Arabische

«bankier», zich door toedoen van een nietsvermoedende tussenpersoon uiteindelijk ook

zelf heeft laten bedriegen. Hij stelde het door hem behaalde wederrechtelijk verkregen

voordeel namelijk ter beschikking aan een intermediair, die zich liet verleiden 4,3 miljoen

dollar te investeren in .... «Standby Letters of Credit»! De organisatoren van deze tweede

fraudecirkel waren een Amerikaan, die banden onderhield met de Cosa Nostra, en een

Nederlander. Zij combineerden de oplichting van de bovengenoemde tussenpersoon met

die van een gepensioneerde Amerikaanse chirurg.

Het reguliere handelsverkeer vraagt om een zo snel en efficiënt
mogelijke afhandeling van transacties. Financiële instellingen hebben
hierop ingespeeld en bieden hun klanten een verscheidenheid van
faciliteiten teneinde zo min mogelijk tijd, en daarmee geld, te verspillen.
Zo is het in het chequeverkeer niet ongebruikelijk om een «rekening voor
te boeken». Dit «voorcrediteren» vindt plaats wanneer voldoende
vertrouwen bestaat in zowel de verzender als de begunstigde. Deze
verkrijgen op dat moment de zogenaamde «1A-status», inhoudende dat
de financiële instelling op basis van een cheque onmiddellijk tot betaling
aan de begunstigde overgaat, dus zonder de incasso van de cheque bij de
bank van de verzender af te wachten. Zonder een dergelijke regeling
zouden de betrokkenen dagen, soms weken, op de financiële afhandeling
van hun transactie moeten wachten en daarmee in hun handelsbelangen
kunnen worden geschaad. Het evidente voordeel dat marktpartijen
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ondervinden van het «voorcrediteren» kan voor de financiële instelling
zelf omslaan in een aanzienlijk nadeel, als blijkt dat een van de betrok-
kenen het in hem gestelde vertrouwen beschaamt. In de onderstaande
fraudezaak was het laatste aan de orde.

CASUS 4

Aanleiding van het betreffende fraude-onderzoek was de aangifte van een bank dat, als

gevolg van fraude, nadeel was ontstaan van tientallen miljoenen guldens. Een hoge

functionaris van de bank was bij de constructie betrokken, zij het dat niet geheel duidelijk

is of hij als medeplichtige moet worden aangemerkt of dat hij, verblind door de charisma-

tische uitstraling van de leidinggevende van een uit het buitenland afkomstige criminele

organisatie, is misbruikt.

De criminele organisatie nam ruimschoots de tijd voor haar voorbereidingshandelingen.

Deze bestonden eruit dat de bankmedewerker in de waan moest worden gebracht dat hij

de bank «de kip met de gouden eieren» had bezorgd. Met de introductie van een aantal

bedrijven bij de bank bracht de hoofdverdachte de bankfunctionaris tot de overtuiging dat

hij een interessante nieuwe buitenlandrelatie had binnengehaald. Van de verschillende

door de hoofdverdachte geı̈ntroduceerde bedrijven zou later een niet gering aantal

betrokken blijken bij de krediet- c.q. chequefraude.

Opvallend is dat de hoofddirectie van de bank reeds na enkele maanden tot het inzicht

kwam dat de betrouwbaarheid van de nieuwe handelsrelatie te wensen overliet. Argwaan

werd gewekt door het niet-nakomen van de verplichting om acht miljoen gulden aan de

bank in onderpand te geven. Dit leidde tot een schrijven van de hoofddirectie aan de

betreffende bankfunctionaris, waarin hij werd verordonneerd zich niet langer met de

hoofdverdachte en diens handelsconnecties in te laten. De bankfunctionaris sloeg niet

alleen deze aanmaning, maar ook waarschuwingen van zijn ondergeschikten in de wind

en ging onverdroten verder op de ingeslagen weg. Zijn vertrouwen in de handelsrelatie

werd versterkt door een constructie die kan worden aangemerkt als een «cheque-

carrousel»: de aan de criminele organisatie gelieerde bedrijven zonden in wezen cheques

aan elkaar. De cheques werden namelijk door de Nederlandse bank ter incasso gezonden

naar de buitenlandse bank van de verzender van de cheques. Vervolgens werd na incasso

door de Nederlandse bank het geld overgeboekt naar een begunstigd bedrijf in het

buitenland. Op deze wijze werd vertrouwen gewekt in een goed rendement van laatst-

genoemd bedrijf, waardoor deze de «1A-status» verkreeg. Wanneer dit eenmaal gereali-

seerd was, sloeg de criminele organisatie in betrekkelijk korte tijd haar slag. De cheques

die nu werden aangeboden, bleken namelijk zonder uitzondering ongedekt.1

Ook Hoogenboom (1995) beschrijft een aantal gevallen van fraude
waarbij banken het centrale element vormen van een fraudeconstructie.
De casuı̈stiek die hij aandraagt, is echter goeddeels gebaseerd op
buitenlandse ervaringen en heeft bovendien vooral betrekking op gevallen
van organisatiecriminaliteit. Het enige fraudegeval in de bijdrage van deze
auteur waarin een Nederlandse bank centraal staat, en waarbij tevens
sprake is van georganiseerde criminaliteit, wordt beschreven in deel 3.
Behalve binnen de bankwereld treffen we ook in andere delen van het

financiële stelsel frauduleuze praktijken van parasitaire aard aan. Zo
diende zich in dit onderzoek een treffend voorbeeld van frauduleus
handelen aan in de effectenwereld, in het bijzonder de termijnhandel. Met
deze handel proberen beleggers winst te halen uit prijsschommelingen op
de goederen- en valutamarkt. Dat in de sfeer van beleggingen niet altijd
wordt gehandeld in het belang van de cliënten, bleek uit een onderzoek
van de ECD dat plaatsvond na de introductie van de Wet Toezicht
Effectenverkeer (WTE). Op basis van dit onderzoek werd de vergunning,
die krachtens de WTE vereist is om in het effectenverkeer te mogen
bemiddelen, van tal van intermediairs ingetrokken. Ook de hoofdver-
dachten in de volgende fraudezaak raakten hun vergunning kwijt, maar dit
weerhield hen er niet van hun illegale activiteiten in een andere vorm te
continueren.

1 Zie voor een ander voorbeeld van (een
poging tot) oplichting van een bank casus 17.
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CASUS 5

In opdracht van de Nederlandse hoofdverdachten richtte het personeel van het op last van

de ECD gesloten bemiddelingskantoor eigen rechtspersonen op. Zo werden de activiteiten

van de «boiler room»1 gesplitst voortgezet.

Aangezien telefonische colportage van burgers in Nederland bij wet verboden is, werd op

papier een Belgische NV als intermediair tussen de Nederlandse verkooporganisatie en de

beleggers geschoven. De potentiële beleggers werden echter wel degelijk vanuit

Nederland benaderd.

In Duitsland werd een rechtspersoon – een GmbH – opgericht, die als intermediair

fungeerde tussen de verkopers en de commissionair. De laatste, het buitenlandse kopstuk

van de criminele organisatie, had zich met zijn personeel officieel in Zwitserland

gevestigd. In de praktijk bleek hij zijn activiteiten echter vanuit een kantoor in Nederland te

ontplooien. De orders die uit Duitsland werden doorgebeld naar zijn Zwitserse «kantoor»,

werden vandaar via een automatische telefonische doorschakeling doorgeleid naar een

«back office» in Nederland.

Het – niets vermoedende – Duitse personeel werd daarmee in de waan gelaten dat zij met

een in Zwitserland gevestigde «broker» zaken deden en dat die de telefonische orders ook

daadwerkelijk uitvoerde. Hoewel de contracten die vanuit de Duitse GmbH aan de

beleggers werden voorgelegd, er op papier goed uitzagen, werd in de praktijk niets

belegd.

Niettemin kregen de cliënten periodiek beleggingsoverzichten gepresenteerd. De schijn

werd gewekt dat gehandeld werd volgens het principe van verzekerd beleggen: bij

winststijging kon onbeperkt worden verdiend, bij winstdaling werd de optie van de cliënt

tijdelijk bevroren, zodat niet al te veel verloren zou worden. De meeste beleggers maakten

op papier aanvankelijk een beetje winst. Vervolgens werden ze de valutahandel ingepraat

en overgehaald de inleg te verhogen. Nog grotere verliezen waren het gevolg.

Naast de hierboven beschreven modus operandi bestaan er nog talrijke
andere methoden om beleggers zand in de ogen te strooien. Zo is het ook
denkbaar dat slechts een gedeelte van de inlegsom wordt belegd of dat de
opbrengsten van transacties niet onmiddellijk aan de cliënten ter
beschikking worden gesteld.Als een bijzonder lucratieve fraudevorm kan
het «churning» worden aangemerkt: deze constructie grijpt terug op het
basisprincipe dat bemiddelaars met commissies enorme bedragen
kunnen verdienen. Aangezien elke transactie commissie oplevert, is het
uitermate winstgevend voor bemiddelaars om zo snel en zo vaak mogelijk
de markt op en af te komen.2

Ter afsluiting van deze subparagraaf staan we stil bij de parasitaire
variant van een van de in dit onderzoek meest frequent aangetroffen
vormen van fraude, te weten BTW-fraude.
Zoals in paragraaf 3.3 uitvoerig zal worden beschreven, vinden fraudes

met omzetbelasting plaats met echte en fictieve goederen. In het geval
van «papieren handel» is slechts sprake van slachtofferschap, in casu van
de overheid die belastinginkomsten derft.3 Deze vorm van fraude is
derhalve overwegend parasitair van aard. Indien er daarentegen echte
goederen in het geding zijn, kan zich een symbiotisch element aandienen
in de vorm van vertegenwoordigers van de «wettige» bedrijfstak die er
geen been in zien de als gevolg van de fraudeconstructie aanzienlijk in
prijs gedaalde goederen op de markt te brengen. Zonder dure reclame-
campagnes en marketingstrategieën wordt de legale handel via een
BTW-carrousel in staat gesteld de consument met spectaculaire kortingen
op zijn wenken te bedienen.
Vanwege de ambiguı̈teit van BTW-fraude zal allereerst uit de doeken

worden gedaan hoe met fictieve handel in fictieve goederen de overheid
met een aanzienlijke schadepost kan worden opgezadeld. Voor een beter
begrip van deze casus verwijzen we naar paragraaf 3.3.1, waarin de
context waarbinnen BTW-fraude gestalte krijgt, uiteen wordt gezet. In

1 De term «boiler room» wordt gebruikt in
beleggingsfraudes waarin buiten de beurs
om in niet-bestaande effecten wordt
gehandeld. De benaming is ontleend aan de
druk die fraudeurs uitoefenen op de
investeerders.
2 Zie voor deze en andere vormen van
beleggingsfraude ook Hoogenboom (1995).
3 Indirect draaien natuurlijk de belasting-
betalers op voor deze schade.
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dezelfde paragraaf wordt aandacht besteed aan de symbiotische variant
van deze fraudevorm.

CASUS 6

De hoofdverdachte in deze zaak kocht in samenwerking met zijn boekhouder via een

tussenhandelaar ongeveer 100 Nederlandse en Amerikaanse rechtspersonen. De

vestigingsplaatsen werden verspreid over heel Nederland en de branches waarin

«gehandeld» werd, althans volgens de doelomschrijving van de rechtspersonen,

varieerden van witgoed tot schilderijen. Als directeuren werden stromannen aangesteld.

Soms «handelden» deze op naam van nietsvermoedende personen. De stromannen

werden tekeningsbevoegd gemaakt voor de bank- of girorekening van het bedrijf met

behulp van valse rijbewijzen of paspoorten die de hoofdverdachte hen had verstrekt.

In feite was van reguliere handel in het geheel geen sprake: de transacties werden fictief

verricht. Met valselijk opgemaakte facturen werd de schijn van echtheid gewekt. In het

binnenland werden fictief aankopen gedaan ten gevolge waarvan er voorbelasting

gecreëerd werd. Daarna vonden er fictieve intracommunautaire leveringen plaats tegen

het nultarief en werd de voorheffing aan de belastingdienst teruggevorderd.

De hoofdverdachte hield op de aangiften omzetbelasting van zijn ondernemingen

doelbewust het verschil tussen wat hij aan belasting terug kon vragen en wat hij

verschuldigd was, zo klein mogelijk. Door een groot aantal rechtspersonen voortdurend

kleine bedragen terug te laten vorderen, hoopte hij geen argwaan bij de opsporings-

instanties te wekken en kon hij in totaal toch een aanzienlijk wederrechtelijk verkregen

voordeel opbouwen.

Soms liet hij bij wijze van afleidingsmanoeuvre zelfs een van de bedrijven uit de keten

belasting afdragen.

3.3. Symbiose met de marktomgeving

De meeste vormen van fraude die in het onderhavige onderzoek zijn
bestudeerd, dragen een symbiotisch element in zich. Dit vindt meestal zijn
oorsprong in het feit dat door toedoen van fraudeurs de wig tussen de
kost- en de marktprijs zodanig wordt beı̈nvloed dat ook voor de reguliere
handel aanzienlijk marktvoordeel kan ontstaan.1 Het frauduleus handelen
leidt natuurlijk tegelijkertijd voor het deel van de handel dat zich hiervoor
niet ontvankelijk opstelt tot oneerlijke concurrentie en ontwrichting van de
markt.
Van bovenstaande mechanismen hebben zich in dit onderzoek vooral

gevallen in de sfeer van BTW-fraude en EU-fraude aangediend. Voor een
beter begrip van deze fenomenen wordt in de volgende twee
subparagrafen nader aandacht besteed aan de sociaal-juridische context
waarin deze fraudes zich voltrekken. Vervolgens zal worden ingegaan op
een andere verschijningsvorm van symbiotische fraude, namelijk die
waarin gemanipuleerd wordt met de kwaliteit van een produkt/dienst.
Uiteraard worden al deze beschouwingen weer gelardeerd met een aantal
praktijkvoorbeelden.

3.3.1. BTW-fraude

Grondbeginselen van het BTW-systeem

Het uitgangspunt inzake de heffing van omzetbelasting is vrij
eenvoudig: wanneer bedrijf A goederen koopt, wordt hem door de
leverancier omzetbelasting in rekening gebracht.2 De leverancier draagt
de omzetbelasting af aan de belastingdienst en de koper kan dit bedrag bij
de belastingdienst terugvragen. Wanneer bedrijf A de goederen weer
doorverkoopt, brengt hij op zijn beurt de omzetbelasting in rekening van
zijn afnemer en draagt dat af aan de belastingdienst. De facto draait de
|laatste schakel in de handelsketen, veelal de consument, op voor de
betaling van de omzetbelasting.
De omzetbelasting is een verbruiks- of bestedingsbelasting. Met

1 Zie ook Van Duyne e.a. (1990) en Van
Duyne (1995).
2 In Nederland is het standaardtarief 17,5%;
op sommige produkten/diensten is een
gereduceerd tarief van toepassing.
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betrekking tot activiteiten van publieke en private lichamen dient de
heffing plaats te vinden in het land waar het geleverde produkt / de
geleverde dienst uiteindelijk door de consument wordt verbruikt. Als
gevolg van dit uitgangspunt hoeft over uitgevoerde goederen geen
omzetbelasting betaald te worden (in belasting-technische termen spreekt
men in dit verband van het 0%-tarief). Over de import van goederen is
daarentegen wel omzetbelasting verschuldigd in het land van invoer.
Het beginsel dat de omzetbelasting in het land van bestemming

geheven wordt, wordt aangeduid als het bestemmingslandbeginsel. Alle
EU-landen kennen een vergelijkbare BTW-regelgeving.
BTW-fraude kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Er kan sprake

zijn van een zuiver binnenlandse aangelegenheid, in de zin dat bepaalde
omzet verzwegen wordt aan de belastingdienst. Het tweede niveau betreft
grensoverschrijdende fraude binnen de EU. Het derde niveau ten slotte
heeft betrekking op frauduleuze transacties tussen lidstaten van de EU en
derde landen. Zoals hieronder zal worden aangetoond, is het niveau
waarop de fraude zich beweegt, in sterke mate bepalend voor de gekozen
modus operandi van de fraudeurs.
Voor 1993 was omzetbelasting verschuldigd over de invoer van

goederen. Bij het passeren van de grens diende een douanedocument1

afgestempeld te worden en de douane kon controleren of de inhoud van
dat document overeenkwam met de lading. In beginsel diende de afdracht
plaats te vinden bij de invoer. In bepaalde omstandigheden kon de
afdracht verplaatst worden naar een later tijdstip. Deze uitzonderings-
bepalingen (ook wel aangeduid als «verleggingsregeling») waren in de
wetgeving opgenomen om de im- en export soepeler te laten verlopen. In
Nederland kreeg de ondernemer die regelmatig goederen invoerde en
over een deugdelijke administratie beschikte, een codenummer voor de
omzetbelasting. Daarmee kon die ondernemer goederen invoeren zonder
aan de grens omzetbelasting te betalen. De afdracht werd verlegd naar
een later tijdstip en was gekoppeld aan de aangifte omzetbelasting. Voor
transacties tussen de Benelux-landen werd de fictie aangenomen dat elke
ondernemer over zo’n codenummer beschikte.
Ter illustratie van de wijze waarop van de bovenstaande regeling voor

1993 in intracommunautiar verband misbruik werd gemaakt, dient de
volgende gevalsbeschrijving.

CASUS 7

De hoofdverdachte in deze zaak is voor verschillende fraudeurs een aantrekkelijk partner

in crime gebleken, omdat hij beschikte over contacten met douane-beambten en over

douanestempels. Andere verdachten leverden de vereiste T2-documenten aan.

BTW-fraudeurs maakten graag van de diensten van de hoofdverdachte en zijn kompanen

gebruik.

De hoofdverdachte heeft faciliterend opgetreden in minimaal acht verschillende fraude-

zaken. Deze speelden zich af in de olie-, video-, alcohol- en vleesbranche.

De essentie van de modus operandi in de onderhavige fraudezaak was dat de

T2-documenten niet werden aangeboden aan de douane op de plaats van bestemming

van de goederen, maar – althans vermoedelijk – werden vernietigd. Alleen een strookje

(onderdeel van het vijfde exemplaar van deze T2-documenten) werd aangeboden aan de

titularis. Aangezien dit strookje was voorzien van een douanestempel, werd de illusie

gewekt als zou het desbetreffende T-document aldaar bij de douane zijn aangeboden. Als

gevolg van capaciteitsproblemen bij de verzamelpunten voor T-formulieren in de lidstaten

kon pas na een maand of acht met zekerheid worden vastgesteld dat de betreffende

formulieren niet waren aangezuiverd.

Door deze wijze van frauderen werden goederen in het vrije verkeer van België gebracht

zonder dat de terzake daarvan verschuldigde rechten waren betaald.

Wat het symbiotische element van deze fraude betreft, beperken we ons op deze plaats tot

de oliebranche. Daarbij zij in het bijzonder gewezen op een in België woonachtige

hoofdverdachte, die, wat de oliefraude aangaat, als een van de leiders achter de

1 Voor de grenzen tussen de Beneluxlanden
was dit het «Benelux-50-document» en voor
de andere grenzen binnen de EG het
«T2-document».
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schermen kan wordenaangemerkt. De betreffende persoon heeft een groot aantal

tankstations in de Benelux opgekocht en zodoende een uitstekend distributienetwerk

opgebouwd voor de als gevolg van de heffingen- en BTW-fraude aanzienlijk in prijs

gereduceerde olie.

De olie verdwijnt niet alleen naar de witte pompen uit voornoemd distributienetwerk,

alwaar de consument voor gereduceerde prijzen kan tanken, maar ook naar stations die

de merknaam van gerenommeerde oliemaatschappijen voeren. Het is namelijk niet

ongebruikelijk dat de pachters van deze pompstations in het contract de voorwaarde laten

opnemen dat zij een bepaald percentage van het te leveren produkt – veelal 10% à 15% –

van andere leveranciers mogen betrekken. De consument merkt daar veelal niets van,

want de pomphouders zijn over het algemeen gebonden aan de prijzen die door de grote

oliemaatschappijen worden vastgesteld. De winst verdwijnt derhalve direct in de zakken

van de desbetreffende pomphouders.

De gevolgen van het wegvallen van de Europese binnengrenzen

Per 1 januari 1993 zijn de invoerformaliteiten bij de binnengrenzen van
de EU vervallen. In het verlengde van deze ontwikkeling heeft de
Europese Commissie een heffingssysteem voorgesteld dat uitgaat van het
zogenaamde oorsprongslandbeginsel. De BTW zou in de optiek van de
commissie geheven moeten worden in het land waar de prestatie
geleverd wordt. Het 0%-tarief kan dan verdwijnen en er zou voor een
ondernemer in de sfeer van de omzetbelasting geen verschil meer
bestaan tussen een prestatie verricht aan een binnenlandse afnemer en
een prestatie aan een afnemer elders binnen de EU.
De voorgestelde herziening van het heffingssysteem is nog steeds

onderwerp van verhitte politieke discussie. Het nieuwe systeem zou
namelijk een aanzienlijke toename van de BTW-inkomsten betekenen voor
de exporterende landen binnen de EU en een navenante afname van de
BTW-inkomsten voor de importerende lidstaten. Om een dergelijke
scheefgroei te voorkomen wordt nagedacht over een compensatie-
regeling c.q. verrekeningssysteem.
In afwachting van een definitieve Europese BTW-regeling is voor de

periode 1-1-1993 tot 1-1-1997 een overgangsregeling aangenomen en
toegevoegd aan de zesde BTW-Richtlijn (art. 28 lid 7). In deze regeling
staat het begrip intra-communautaire transacties (ICT’s) centraal. Bedoeld
worden transacties tussen een leverancier uit een lidstaat en een
verkrijger uit een andere lidstaat. Een intra-communautaire transactie
bestaat uit een intra-communautaire levering (ICL) en een intra-
communautaire verwerving (ICV). De overgangsregeling is inmiddels in
de wetgeving van de afzonderlijke EU-landen verwerkt. Voor particulieren
geldt al wel het oorsprongslandbeginsel. Voor de goederen die zij kopen,
wordt omzetbelasting geheven in het land van aankoop, uitgezonderd
nieuwe vervoersmiddelen en accijnsgoederen. Voor ondernemers blijft
voorlopig het bestemmingslandbeginsel van kracht: zij zijn omzetbe-
lasting verschuldigd over ICV’s, terwijl nog steeds een 0%-tarief rust op
ICL’s.
Op grond van bovengenoemde overgangsregeling dienen ondernemers

per kwartaal aan de belastingdienst een overzicht te verstrekken van hun
leveringen aan en verwervingen van ondernemers in andere lidstaten. Elk
lidstaat dient een centrale eenheid ICT te hebben, waar de overzichten
verzameld worden van ICL’s (Verordening 218/92, artikel 2.2). Hiermee
worden bestanden opgebouwd, waarin is opgenomen het BTW-nummer
van de leverancier, het BTW-nummer van de afnemer in het andere
lidstaat en de totaalbedragen aan ICT-verkopen per leverancier in het
betreffende kwartaal. Per buitenlandse afnemer wordt het totaalbedrag ter
beschikking gesteld van de belastingdienst van het lidstaat waar deze
afnemer gevestigd is via zogenaamde listings. Deze gegevens kunnen dan
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vergeleken worden met de aangifte omzetbelasting, die de desbetreffende
afnemer in eigen land heeft gedaan.
Indien er verschillen blijken tussen de listing en de belastingaangifte,

kunnen vragen worden gesteld aan de afnemer door de eigen belasting-
dienst: de controle van de omzetbelasting voert elk land zelf uit. Eveneens
kan er om informatie worden verzocht aan de lidstaat waar de leverancier
gevestigd is.

Fraude met intracommunautaire transacties

Het wegvallen van de douaneformaliteiten ten aanzien van in- en
uitvoer van goederen in intracommunautair verband heeft met zich
meegebracht dat een aantal obstakels voor het plegen van BTW-fraude is
verwijderd. Fraudeurs hoeven zich niet langer uit te putten in het
vervalsen van T2-documenten of douanestempels en/of het omkopen van
douanebeambten. Evenmin hoeven zij rekening te houden met het risico
om bij een routinecheck van de lading bij de grens tegen de lamp te
lopen. Een onderneming die in staat is aan de hand van de benodigde
facturen – zoals betalingsbewijs, transportakten, verzekeringsbewijs enz. –
aannemelijk te maken dat goederen naar een andere lidstaat zijn
uitgevoerd, kan aanspraak maken op het 0%-tarief en omzetbelasting
terugvragen.1 Het valselijk opmaken en aanwenden van deze facturen is
toereikend om de schijn van uitvoer te wekken.
Tegenover het verdwijnen van de douaneformaliteiten staat de

introductie van een geautomatiseerd bestand inzake de ICL’s die in de
verschillende lidstaten plaatsvinden. Met dit systeem zouden onregelma-
tigheden in de aangiften van de leverancier of aannemer aan het licht
moeten komen. Hoewel de geautomatiseerde opslag van gegevens
binnen de centrale eenheden ICT van de verschillende lidstaten de
uitwisseling van informatie heeft bevorderd, is de controle op de gang
van zaken in het intra-communautaire handelsverkeer nog allesbehalve
waterdicht. De achilleshiel van het controlesysteem schuilt in het
bijzonder in de factor tijd. Bovendien kunnen met het geautomatiseerde
systeem geen BTW-fraudepatronen ontrafeld worden waarin zich geen
«mismatches» voordoen tussen de aangiften van de leverancier en
afnemer.
Ten aanzien van de factor tijd moet gewezen worden op het feit dat de

Nederlandse belastingdienst pas na enkele maanden – de maximum-
periode bedraagt drie maanden – de beschikking krijgt over gegevens uit
andere lidstaten inzake ICV’s van een Nederlands bedrijf. In aanmerking
genomen dat een vergelijkbare periode nodig zal zijn om deze gegevens
te controleren (o.m. aan de hand van de aangifte omzetbelasting die de
desbetreffende afnemer heeft gedaan) moet ervan worden uitgegaan dat
minimaal een halfjaar verstrijkt alvorens een eerste vermoeden van fraude
überhaupt ontstaat. Het daadwerkelijk opsporen van de strafbare feiten zal
nog aanzienlijk meer tijd in beslag nemen, zodat de fraudeur ruimschoots
de gelegenheid krijgt een grote hoeveelheid wederrechtelijk verkregen
voordeel te genereren en een aantal van zijn «kwetsbare» rechtspersonen
leeg te halen en «op te blazen».
Een tweede zwakke plek van het geautomatiseerde systeem schuilt in

de onmogelijkheid om fraude op te sporen als de leverancier en afnemer
onder één hoedje spelen en een mismatch voorkomen. Er blijken dan
geen verschillen tussen de op de aangifte omzetbelasting opgegeven
verwervingen en de opgaven van de leveranciers in andere lidstaten.
Zoals hieronder zal worden aangetoond, biedt het ontbreken van een
mismatch allesbehalve de garantie dat er niet gefraudeerd is.

BTW-fraude met ICT’s kan onderscheiden worden in het niet-aangeven
van ICV’s en gefingeerde ICL’s. Een tweede onderscheid betreft het al dan
niet aanwezig zijn van echte goederen. Zoals in paragraaf 3.2 reeds is

1 De bewijslast berust in dezen bij de onder-
neming. Indien het bedrijf de uitvoer van
goederen niet aannemelijk kan maken, dan
beschouwt de belastingdienst de transactie
als binnenlandse aangelegenheid en is
wèl omzetbelasting verschuldigd.
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aangestipt, is in toenemende mate sprake van parasitaire «papieren»-
handel: er wordt alleen nog met facturen geschoven waarop fictieve
goederen vermeld staan.
De basisprincipes van intracommunautaire BTW-fraude zijn dus vrij

eenvoudig. Dit zal worden aangetoond met een praktijkvoorbeeld.

CASUS 8

Deze fraudezaak draaide om een grensoverschrijdende BTW-carrousel tussen (wederom)

Nederland en België. De delicten hingen qua markt samen met de doelomschrijving van

de bij de fraude betrokken BV’s: achtereenvolgens werd gefraudeerd met textiel,

partijgoederen en audio-/video-apparatuur.

De primaire activiteiten van de organisatie bestonden uit het fingeren van ICL’s en het

niet-aangeven van ICV’s. De bestuurders van de bedrijven in de fraudecarrousel die hun

ICV niet opgaven, waren stromannen, die veelal in horecagelegenheden waren benaderd.

De desbetreffende bedrijven beschikten niet over activa, zodat de fiscus in geval van

ontmanteling geen invorderingsmogelijkheden ter beschikking stonden. Bovendien

werden niet-indieners op gezette tijden uit de carrousel gehaald en vervangen door

andere plof-BV’s. Om de opsporing extra te bemoeilijken werden legitieme bedrijven

benaderd om als tussenschakel in de keten te fungeren: zij deden het met behulp van

vervalste facturen voorkomen dat zij goederen hadden gekocht van, en later weer

verkocht hadden aan rechtspersonen behorende tot de criminele groepering. De wettige

bedrijven werden voor hun bijdrage beloond met een provisie.

Als gevolg van de fraudeconstructie konden de goederen tegen een aanzienlijk geredu-

ceerde prijs op de legale markt worden afgezet. Tot de afnemers van deze produkten

behoorde een aantal ondernemingen van naam en faam.

BTW-fraude met extracommunautaire transacties

De T2-formulieren aangaande het intracommunautaire handelsverkeer
mogen dan zijn opgeheven, de T1-formulieren worden nog steeds
gebruikt voor doorvoergoederen met landen buiten de EU als
bestemming. Zolang de uiteindelijke bestemming van de goederen nog
niet bekend is, worden ze opgeslagen en verzegeld bewaard in een
douanedepot. In het geval dat een derde land als eindbestemming is
opgegeven, vergezellen de T1-formulieren de goederen tot aan de
exporthaven. Om te voorkomen dat de goederen tijdens het transport in
het vrije verkeer binnen de EU terechtkomen, rust er een borgstelling op
de goederen. Wanneer de goederen op de eindbestemming in de haven
zijn aangekomen, voorziet de douane een zogenaamd terugmeldings-
formulier (een van de vijf T1-exemplaren) van de nodige stempels en
parafen. Het formulier wordt naar een centraal informatiepunt (in
Nederland gevestigd te Kerkrade) gestuurd en van daaruit naar de
douane-expediteur, wiens borgstelling tegenover de staat (de inning van
eventuele rechten en accijnzen) met behulp van dit formulier vervalt. Een
terugmeldingsstrookje komt terecht bij de verkoper/expediteur, die het
strookje overhandigt aan de douane-expediteur. De goederen en ook de
borgstelling zijn daarmee gevrijwaard.
Zoals hierboven omschreven, beschikt elke lidstaat over een centraal

informatiepunt voor T-documenten, alwaar voeging van het vijfde bij het
eerste exemplaar plaatsvindt en daardoor automatisch de aanzuivering
volgt. Deze verzamelpunten worden dagelijks geconfronteerd met een
groot aantal T1-documenten en de verwerking daarvan geeft in elke
lidstaat problemen. Als gevolg daarvan kan niet eerder dan na circa acht
maanden duidelijkheid worden verkregen omtrent de vraag of een
T1-document al dan niet aangezuiverd is. In deze periode is het voor
fraudeurs mogelijk om – zonder dat alarm geslagen wordt – de
aanzuivering achterwege te laten.
In het geval dat het centrale informatiepunt bemerkt dat het vijfde

exemplaar van het T1-formulier ontbreekt, dan gaat er een melding
richting de «aangever/titularis». Dit is veelal de expediteur, die een
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aangifte heeft ingediend bij de douane op de plaats van vertrek van de
goederen. De titularis krijgt de gelegenheid onderzoek te doen naar de
reden waarom de aanzuivering nog niet heeft plaatsgevonden. Gezien het
feit dat de titularis tot op het moment van aanzuivering aansprakelijk is
voor de verschuldigde rechten en hij als gevolg van de op de goederen
rustende zekerheidstelling aanzienlijke financiële risico’s loopt, heeft de
expediteur in de regel alle belang bij een dergelijk onderzoek. Overigens
wordt er ook een «verzoek tot nasporing» gericht aan het land dat volgens
het T1-document als bestemming is genoemd. Behalve dat deze
procedure tijdrovend is, moet rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat de bestemming van de goederen tijdens het vervoer nog
wordt gewijzigd. Succes van navraag in het bestemmingsland is derhalve
allesbehalve verzekerd.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het afgeven van

T1-documenten in het bijzonder voor de titularis/expediteur aanzienlijke
risico’s met zich meebrengt. De diverse overheden gaan ervan uit dat de
handel dit risico bewust neemt om concurrerend te kunnen werken.
Teneinde de fraudemogelijkheden in het extern communautaire handels-
verkeer te beperken zou gedacht kunnen worden aan een systeem waarin
de goederen reeds op de plaats van belading «vrij worden gemaakt».
Vanuit het oogpunt van de handel wordt deze optie nauwelijks aantrek-
kelijk bevonden, aangezien dit systeem impliceert dat de aangever een
aanzienlijk bedrag moet voorfinancieren. Voorlopig lijkt dan ook het
T1-formulier niet uit het handelsverkeer tussen EU-lidstaten en «derde»
landen weg te denken.
Uit het overzicht van het zaaksaanbod van de verschillende opsporings-

diensten is duidelijk geworden dat het in een aantal branches (genoemd
zijn onder meer de elektronica-, gedestilleerde-dranken-, sigaretten-,
textiel-, olie-, zuivel- en vleesmarkt) niet ongebruikelijk is om goederen op
papier uit te voeren naar zogenaamde derde landen, terwijl zij in
werkelijkheid in het vrije verkeer binnen de EU worden gebracht. Behalve
dat – bij een binnenlandse afzet – ten onrechte geen BTW wordt
afgedragen, schuilt de winst van dergelijke fraudes in het ontduiken van
accijnzen en EU-heffingen.
Gezien de douaneformaliteiten en de controle aan de buitengrenzen van

de EU kan in dit type fraude niet worden volstaan met het vervalsen van
betalingsbewijzen, transportakten en dergelijke. Men zal de beschikking
moeten hebben over valselijk opgemaakte T1-formulieren, ten onrechte
afgestempelde terugmeldingsstrookjes, enz. Het onder druk zetten c.q.
omkopen van douanebeambten kan daarbij een uitstekend hulpmiddel
zijn. Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken.

CASUS 9

Een handel in levend vee dat op papier vanuit Polen via de EU naar Noordafrikaanse

landen vervoerd werd. De runderen werden echter in werkelijkheid op de Europese markt

gebracht. Behalve een Nederlandse en een Spaanse verdachte was een Pool bij de

frauduleuze activiteiten betrokken. De laatste droeg zorg voor de selectie van het vee.1

Het benodigde douanedocument werd in opdracht van de Nederlandse verdachte door

een van zijn chauffeurs aan de Pools-Duitse grens opgemaakt. Het vee werd via Nederland

naar Spanje gereden en gelost. De T1-documenten werden aan de Spaanse verdachte ter

beschikking gesteld, die deze tegen betaling liet afstempelen door een relatie bij de

douane.

In een latere periode werd het vee gelost in België, Nederland en Duitsland. De organi-

satie werd uitgebreid met een «parallellijn». Een tweede en een derde verdachtengroep

raakten bij de transporten betrokken, waarbij de aanzuivering van de documenten op

dezelfde wijze en vermoedelijk met de hulp van dezelfde Spaanse verdachte plaatsvond.

Het nadeel beliep meer dan f 30 miljoen aan ontdoken invoerheffingen.

Binnen de reguliere vleesindustrie dienden verschillende gegadigden zich aan om het

«besmette» vlees af te nemen.

1 Behalve te frauderen met de bestemming
van produkten kan ook met de aard van het
produkt worden gesjoemeld. Daarbij valt
onder andere te denken aan slachtvlees dat
als hoogwaardig vlees wordt verkocht of
andersom. De kwaliteit van produkten kan als
gevolg van de aanzwellende handelsstroom
na het wegvallen van de Berlijnse Muur
nauwelijks nog gecontroleerd worden.
Zo wordt Oosteuropees vlees binnen de EU
niet aan een extra kwaliteitscontrole onder-
worpen. Met een vervalst Oosteuropees certi-
ficaat komt men met andere woorden al
een heel eind.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 80



3.3.2. EU-fraude

Bezien vanuit een financieel perspectief kan ten aanzien van de in de
vorige paragraaf uit de doeken gedane fraudepatronen de vraag worden
opgeworpen of zij als nationale of als Europese verschijnselen moeten
worden beschouwd. Uitgaande van de door de Europese Commissie
gehanteerde definitie van EU-fraude – «elke, al dan niet opzettelijke,
schending door personen of private lichamen van een juridische regeling,
die ingrijpende financiële gevolgen heeft voor het communautaire
budget» (Van den Wyngaert, 1994) dient BTW-fraude als een vorm van
EU-fraude worden opgevat. BTW is namelijk veruit de grootste en
belangrijkste vorm van inkomsten voor de Europese schatkist: dit deel
beslaat ongeveer 65% van het totale EU-budget. De lidstaten dienen naar
rato bij te dragen, maar grosso modo vloeit ongeveer 10% van de
BTW-inkomsten van de individuele lidstaten richting Brussel (Aronowitz
e.a., 1995). Op grond van het laatste gegeven kan evenwel ook worden
beargumenteerd dat BTW-fraude voor alles een nationale aangelegenheid
is, aangezien derving van inkomsten op dit gebied in het bijzonder de
schatkist van de individuele lidstaten raakt.
Over de vraag wie als het belangrijkste financiële slachtoffer – het

reguliere bedrijfsleven lijdt vanzelfsprekend ook aanzienlijke schade in de
vorm van oneerlijke concurrentie – van intracommunautaire BTW-fraude
moet worden gezien, kan dan worden getwist, over andere vormen van
supranationale fraudevormen bestaat beduidend meer eenduidigheid:
fraudes met heffingen, subsidies enz. raken het hart van de Europese Unie
en zijn daarom schoolvoorbeelden van EU-fraude. In de onderstaande
beschouwing zal aan deze fraudevormen aandacht worden besteed.

Om de essentie van EU-fraude te verduidelijken worden twee fraude-
zaken nadrukkelijk belicht. De eerste heeft zich afgespeeld in de textiel-
branche, de tweede in de zuivelsector.
Ter inleiding van het eerste geval volgt een korte uiteenzetting over de

context waarbinnen fraudepatronen in de textielsector zich kunnen
ontwikkelen.1

Textielprodukten, die in grote hoeveelheden geproduceerd worden in
derde landen, zijn bij invoer in de EU gebonden aan hetzij kwantitatieve
maxima, hetzij maatregelen in het kader van toezicht, teneinde een
geordende en billijke ontwikkeling van de handel in textielprodukten
tussen de EU en de leverende landen te bevorderen. In het bijzonder moet
worden voorkomen dat de markt van de EU en de handel in textiel-
produkten van de leverende landen wordt ontwricht. De produktiecapa-
citeit in derde landen is groot en er kan beduidend meer naar de E.U.
worden geëxporteerd dan officieel is toegestaan.
De exporteurs in de produktielanden dienen bij de autoriteiten in hun

land een voor export naar de EU benodigde uitvoervergunning aan te
vragen. Omdat afzet naar de EU tot op zekere hoogte verzekerd is voor de
goederen waarvoor een dergelijke vergunning is afgegeven, ontstaat er
een aanmerkelijk prijsverschil tussen de goederen die binnen de
bestaande quota worden geëxporteerd en de non-quotagoederen die voor
de export worden aangeboden. Van non-quota-goederen wordt
gesproken, indien het produkten betreft die vanuit het exporterende land
niet voor de EU zijn bestemd.
Om toch invoer van de goedkopere non-quota-goederen binnen de EU

te realiseren worden deze geı̈mporteerd, al dan niet via een zogenaamd
omleidingsland, vergezeld van documenten waarin in strijd met de
waarheid een ander land van oorsprong wordt vermeld. Veelal wordt een
omleidingsland gebruikt, waarvoor geen beperkende invoermaatregelen
zijn getroffen en/of wel preferenties zijn verleend en de invoerrechten
verlaagd of nihil zijn.

1 Deze beschouwing is deels gebaseerd op
een rapport van de Economische Controle-
dienst.
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In het algemeen worden tussen de im- en exporteurs en overige bij de
transactie en/of verscheping betrokken personen valselijk opgemaakte
bescheiden uitgewisseld om de invoer van de textielgoederen in de EU
van de juiste status te voorzien. Ook in het volgende fraudegeval was
hiervan sprake.

CASUS 10

Medio 1992 kregen douane-ambtenaren van de belastingdienst op Schiphol een melding

van een collega, werkzaam op de afdeling invoerverificatie van de douane, dat een

aangifte ten invoer was ingediend door een douane-expediteur van vrachtzendingen

textiel uit Nairobi (Kenia). De douanebeambten roken onraad, want van textielhandel, laat

staan produktie, in Kenia was hen niets bekend. Bovendien was hen bekend dat de

importeur veelal lederen kleding vanuit India via Schiphol Nederland binnenbracht. Verder

merkten zij op dat er regelmatig textiel als luchtvracht rechtstreeks vanuit Dubai

(Verenigde Arabische Emiraten) werd aangevoerd. Als oorsprong werd dan meestal de

Verenigde Arabische Emiraten of een der Aziatische landen aangegeven. Het vermoeden

rees dat er sprake was van een papieren schijnconstructie via Kenia. Dit vermoeden werd

bevestigd door het feit dat de Keniaanse exporteur niet voorkwam in de administratie van

de PTT. Een belangrijkere aanwijzing vormde de vondst op Heathrow van een koeriers-

pakket, waarin een aantal vervalste vrachtbrieven was opgenomen. De textiel bleek

overigens niet alleen per vliegtuig aangevoerd, maar vooral per boot.

Het symbiotische element van deze fraudezaak schuilt in de opstelling
van de afnemers van de partijen textiel. Afgaande op de onwaarschijnlijk
lage prijzen van de goederen, de mate van bekendheid in de branche ten
aanzien van de wijze waarop dergelijke transacties tot stand komen en de
betalings- en leveringsvoorwaarden, mag worden aangenomen dat
textielimporteurs, op het moment van aankoop van de textiel, vermoe-
delijk op de hoogte zijn van de fraudeconstructie. Niettemin zien veel
handelaren er geen been in de betreffende goederen af te nemen.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de tweede fraudezaak die
betrekking heeft op de handel in melkpoeder. Ook hier knepen verschil-
lende reguliere marktpartijen een oogje dicht toen hen interessante
handelswaar werd aangeboden.1 In grote lijnen zagen de contouren
waarbinnen deze fraudezaak zich afspeelde er als volgt uit.

CASUS 11

Als gevolg van de diverse marktordenende maatregelen binnen de EU, dient bij invoer

van melkpoeder uit vrije landen een heffing te worden betaald. Deze is bedoeld om de

prijs vanuit derde landen op het niveau van de prijs van EU-melkpoeder te brengen. De

hoogte van de heffing is gebaseerd op het prijsverschil wereldmarkt-EU-poeder. Medio

oktober 1994 bedroeg de heffing f 304,- per 100 kg. Op de volgende wijze werd deze

regeling met voeten getreden.

De melkpoeder werd door een Oosteuropese commissionair geleverd. De betrokkenen

binnen dit bedrijf waren op de hoogte van het ontduiken van de heffingen. De Oost-

europeanen transporteerden tot in Nederland. Op parkeerplaatsen in het oosten van het

land werden de trucks losgekoppeld en namen de Nederlandse verdachten het roer over.

Bij de invoer van de melkpoeder dienden de fraudeurs de formaliteiten rondom het reeds

in paragraaf 3.3.1 besproken T1-dokument te omzeilen. Zij deden dit door enerzijds op de

T1-documenten valse firmanamen te vermelden, anderzijds door de schijn te wekken alsof

aanzuivering van de documenten reeds had plaatsgevonden: het zogenaamde «groene

strookje» werd daartoe van een (vals) stempel voorzien en weer teruggestuurd naar de

douane-expediteur.

In verband met de verkoop naar bonafide afnemers werden op naam van echt bestaande

bedrijven verkoopfacturen opgesteld. De bijdrage van katvangers was hierbij onmisbaar.

Enkele reguliere zuivelbedrijven behoorden tot de vaste afnemers. Naar schatting zou

vaneen bedrag aan ontdoken heffing van f 70 000,- per transport ongeveer f 10 000,- ten

goede zijn gekomen aan de wettige afnemers.

1 Niet onvermeld mag blijven dat een aantal
vertegenwoordigers uit de zuivelindustrie
in een vertrouwelijk schrijven de Europese
Commissie heeft geattendeerd op een aantal
malafide praktijken in de zuivelsector en op
het marktbederf dat daarvan uitgaat.
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De afnemers zouden op het randje van medeplichtigheid hebben gebalanceerd. Behalve

de prijs zou ook de onregelmatige levering en de kwaliteit en overige leveringscondities

argwaan hebben moeten wekken.

De meest verregaande betrokkenheid van de wettige handel bij fraude met overheids-

gelden vormt het zelf creëren van een grijze parallelmarkt. Recentelijk is in dit verband

door de media1 aandacht besteed aan Eurofraude met sigaretten.2 De fabrikanten in de

tabaksindustrie lijken daarin een belangrijke rol te vervullen. De voordelen voor de

reguliere industrie zijn dan ook groot: gezien het feit dat de winkelprijs van een pakje

sigaretten grotendeels wordt bepaald door de op het produkt rustende accijnzen, BTW en

invoerrechten, kan door het weg laten lekken van sigaretten naar de zwarte markt met een

zelfde winstmarge een extra omzet worden gecreëerd. Nederland fungeert in deze fraudes

veelal als doorvoerland. Er bestaan aanwijzingen dat de parallelmarkt in handen is van

een in Zwitserland domicilie houdende Italiaan, maar het vermoeden bestaat dat enkele

grootindustriëlen in de tabaksindustrie willens en wetens partijen sigaretten aan de

betreffende tussenhandelaar onderhands hebben doorverkocht.

3.3.3. Overige verschijningsvormen van een symbiotische relatie met de
marktomgeving

Tot dusver heeft het accent vooral gelegen op fraudezaken waarin door
het voorwenden van een andere bestemming de wig tussen kosten
marktprijs wordt beı̈nvloed. Zoals in het voorafgaande zijdelings is
opgemerkt, bestaat echter ook de mogelijkheid om te frauderen met de
aard van een produkt of met de aard van een geleverde dienst. Ten
aanzien van het laatste kan worden gedacht aan de koppelbazerij, waarin
met behulp van zogenaamde E101-formulieren de schijn wordt gewekt dat
de ter beschikking gestelde arbeidskrachten als zelfstandige werknemers
actief zijn. Formeel bemiddelt de moderne koppelbaas slechts tussen de
bouwondernemers en de «zelfstandige werknemers» en is hij niet
verantwoordelijk voor de afdracht van premies en belastingen. In
werkelijkheid is van zelfstandigheid van de werknemers geen sprake en
zijn zij in meer dan één opzicht afhankelijk van de koppelbaas. De laatste
betaalt de arbeidskrachten zwart uit en steekt van het door de
bouwondernemers ter beschikking gestelde loon bijna de helft in zijn
eigen zak.
Het symbiotische element van dit type fraude is evident: de

bouwondernemers krijgen de beschikking over goedkopere arbeids-
krachten, terwijl de werknemers, veelal buitenlanders3, meer kunnen
verdienen dan zij in eigen land gewend zijn. Voor een uitvoerigere
beschouwing over de activiteiten van koppelbazen verwijzen we naar het
deelrapport «Georganiseerde criminaliteit in de bouwnijverheid».
Ten aanzien van fraude met de aard van een produkt worden in deze

subparagraaf twee verschijningsvormen beschreven. De eerste heeft
betrekking op het onder valse voorwendselen op de markt brengen van
een bij wet verboden groeibevorderaar, de tweede op merkvervalsing in
de horloge- en parfumindustrie.

Het gebruik van hormonen en andere groeibevorderaars in de
mestkalverenindustrie is ook in Nederland geen onbekend verschijnsel.
Een aantal participanten in deze bedrijfstak staat niet afwijzend tegenover
de mogelijkheid om met behulp van groeibevorderaars een ogenschijnlijk
beter produkt te leveren. Het gebruik van groeibevorderaars heeft twee
voordelen: de kalveren zijn sneller rijp voor de slacht en de consument
kan rekenen op een stuk vlees met beduidend minder vet.
In casus 12 staat het gebruik van een stof centraal die in lage

doseringen werkt als een diergeneesmiddel en in hoge doseringen als
groeibevorderaar. Eind 1988 is een wettelijk verbod ingesteld op het
gebruik van deze stof als groeimiddel. Niettemin kwam begin jaren
negentig bij verschillende opsporingsinstanties informatie binnen dat een

1 Onder andere De Volkskrant (6 mei 1995).
2 Zie casus 18 voor meer informatie omtrent
deze zaak.
3 In de Duitse bouwnijverheid, waar een
enorme vraag naar arbeidskrachten bestaat,
zijn opvallend veel Engelsen en Ieren actief.
Deze worden door Nederlandse koppel-
bazen «geronseld» door middel van adver-
tenties in landelijke en lokale dagbladen.
Gezien de hoge werkloosheidscijfers
in de Engelse en Ierse bouw en de relatief lage
lonen die aan de overzijde van het Kanaal
worden uitbetaald, is het aanbod van arbeids-
krachten voor werkzaamheden op de Duitse
markt groot. Zie hiervoor ook een artikel
in Vrij Nederland, d.d. 5 augustus 1995
(pp. 20–21).
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groot aantal veehouders bedoeld middel zou gebruiken als groei-
bevorderaar bij het fokken van kalveren. Uit nader onderzoek bleek dat het
verboden middel vermoedelijk aan de veefokkerijen was afgeleverd door
een aantal dierenartsen. Deze dierenartsen betrokken het middel op hun
beurt van een farmaceutisch bedrijf. Het betrof hier een in beginsel
wettige onderneming, waarbinnen een harde kern van daders een illegale,
lucratieve bedrijfspoot had opgebouwd. Daarbij werd de volgende modus
operandi gebruikt.

CASUS 12

De grondstoffen voor het verboden groeimiddel werden ingekocht bij buitenlandse

leveranciers (o.a. bij een Duits bedrijf, waar een Nederlands «bruggehoofd» voor de

criminele groep werkzaam was). De inkoop geschiedde rechtstreeks of via een Zwitserse

dochteronderneming. Bij het laatste bedrijf werkte een vrouw, die precies deed wat haar

vanuit Nederland werd opgedragen. Op de facturen waarop de inkopen werden verwerkt,

wijzigde zij onder meer de produktomschrijving van de goederen. Deze inkoopfacturen

werden vervolgens verwerkt in de officiële bedrijfsboekhouding van de wettige onder-

neming.

Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een dubbele boekhouding. De aan- en

verkoop van de illegale groeibevorderaars werd vanuit Zwitserland namelijk admini-

stratief geleid naar de hoofdverdachte.

Met behulp van deze «privé-facturen» werden onder meer:

– de omschrijvingen van de goederen gewijzigd in omschrijvingen van niet-illegale

produkten;

– de uiteindelijke bestemmingen van die goederen versluierd;

– de werkelijke opbrengsten bij verkoop onzichtbaar gemaakt.

Vanuit een speciaal voor dit doel ingericht laboratorium werd de produktie van de illegale

groeibevorderaar ter hand genomen. De afzet van het middel aan de veehouders

geschiedde door tussenkomst van dierenartsen, die daarvoor een provisie ontvingen.

Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat ten aanzien van
verschillende wettige marktpartijen sprake is van verwijtbare betrok-
kenheid bij dit type fraude. Om te beginnen de dierenartsen die bereid zijn
als tussenhandelaar te fungeren, en in de tweede plaats de houders van
mestkalveren die de groeibevorderaars afnemen. Zonder het gedrag van
de laatste groep te willen legitimeren, moet deze wel in de juiste context
worden geplaatst. In een markt waarin de winstmarges uiterst smal zijn,
kan het gebruik van groeimiddelen namelijk het verschil uitmaken tussen
overleven en ten onder gaan. Dat fraudeurs in een dergelijke nijpende
marktsituatie legio afzetmogelijkheden voor hun illegale produkten
kunnen vinden, laat zich raden.

Merkvervalsing

Een ander voorbeeld van de wijze waarop fraudeurs inspelen op een
marktvraag, is te vinden op het gebied van de merkvervalsing. Ten
aanzien van dit fraudetype is niet zozeer sprake van marktpartijen die het
water na aan de lippen staat, maar wordt de vraag gegenereerd door
hebzucht. In de moderne consumptiemaatschappij wordt het bezit van
luxe merkartikelen niet alleen nagestreefd vanwege de kwaliteit van
dergelijke produkten, maar evenzeer vanwege de exclusiviteit ervan en de
daarmee samenhangende status.

Aan deze exclusiviteit hangt wel een prijskaartje, hetgeen de ontwik-
keling van een «parallelmarkt» tot gevolg heeft gehad, waarop fraudeurs
nagemaakte merkartikelen tegen relatief lage prijzen aan de man kunnen
brengen. Aangenomen wordt dat «counterfeiting» wereldwijd een
groeiend verschijnsel is. Volgens ramingen van de World Trade Organi-
zation (WTO) maken namaakprodukten thans 3% tot 9% uit van de
wereldhandel.1 Opsporingsambtenaren die in het kader van dit onderzoek1 NRC-Handelsblad d.d. 8-8-1995
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over het probleem van merkvervalsing zijn geı̈nterviewd, zien ook een
toename van de handel in namaakprodukten in Nederland. Daarenboven
zou Nederland ook zijn uitgegroeid tot een belangrijk produktie- en
assemblageland van namaakprodukten. In het bijzonder lijkt dit op te gaan
voor de produktie van horloges en parfums. Zie hierover meer in het
volgende hoofdstuk.
De volgende zaak heeft betrekking op het namaken van dure merk-

horloges. De verdachten gingen daarbij als volgt te werk.

CASUS 13

De hoofdverdachte had de produktiewerkzaamheden opgedragen aan een drietal

medeverdachten. Zelf hield hij zich meer bezig met de logistiek van de operatie. De

produktie van de namaak «Rolexen» vond plaats in een werkplaats in het zuiden van het

land. De onderdelen waren afkomstig uit het buitenland en werden, om de kans op

ontdekking te verkleinen, afzonderlijk van elkaar geleverd. De namaakhorloges werden

afgezet in de directe omgeving van de Antwerpse vogeltjesmarkt en via een tussen-

persoon in café’s en andere uitspanningen.

3.4. Recapitulatie

In dit hoofdstuk is een aantal verschijningsvormen van fraude
beschreven. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen fraudevormen
waarin de actoren op de wettige markt primair als slachtoffers moeten
worden aangemerkt en fraudevormen waarin ook sprake is van
verwijtbare betrokkenheid van (een deel van) de wettige nijverheid.
De zaken die in de categorie parasitaire fraudes zijn ondergebracht,

vallen voor het grootste deel onder de delictsomschrijving van verduis-
tering, eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk – en vooral – oplichting en
flessentrekkerij. De belangrijkste gedupeerden zijn bedrijven, ander-
soortige instellingen en particulieren. Deze worden onder valse
voorwendselen verleid tot afgifte c.q inleg van een deel van hun
vermogen. Fraudeurs weten in dit soort van zaken de kwetsbare plekken
van hun slachtoffers feilloos op te sporen en te misbruiken. Als fraude-
gevoelige factoren kunnen worden genoemd:

* een wankele financieel-economische positie waardoor instellingen/
personen bereid zijn meer risico te nemen;
* een te grote mate van discretionaire bevoegdheid van individuele

functionarissen, in samenhang met een gebrekkige controle van het
management op de gang van zaken binnen de (gedupeerde) instelling;
* hebzucht en goklust, waardoor de weerbaarheid van de benadeelden

wordt aangetast.

De paragraaf inzake de parasitaire fraudevormen werd afgesloten met
een voorbeeld waarin de overheid – en dus indirect de belastingbetaler –
de belangrijkste benadeelde was. De betreffende grensoverschrijdende
BTW-fraude, waarin sprake was van fictieve handel in fictieve goederen,
toont aan dat, eufemistisch gesproken, de (supra)nationale controle op dit
terrein nog allesbehalve waterdicht is. Het wegvallen van de controle aan
de binnengrenzen van de EU heeft een aantal barrières voor het plegen
van deze fraudevorm zelfs geslecht.

In de paragraaf waarin de fraudevormen met een symbiotisch element
centraal stonden, is (onder meer) voortgeborduurd op het probleem van
BTW-fraude. Ditmaal echter vanuit een ander perspectief, namelijk dat de
fictieve handel betrekking heeft op bestaande goederen. In het laatste
geval blijkt een deel van de wettige nijverheid vaak niet ongenegen om als
afnemer van de partij goederen te fungeren. Dit leidt enerzijds tot
marktvoordeel voor de betrokken wettige marktdeelnemers, maar
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anderzijds tot ontwrichting van de markt voor de overige markt-
deelnemers.
Ook in andere vormen van fraude waarin een symbiotische relatie met

de wettige nijverheid kon worden vastgesteld – zoals EU-fraude – keert dit
mechanisme terug: voortdurend blijken wettige deelnemers er niet voor
terug te deinzen betrokken te raken bij de fraudeconstructie. Soms als
schakels in de fraudeketen zelf, maar vaker nog aan het einde van de
keten in de rol van afnemers van de «besmette goederen/diensten».
Daarbij mag overigens niet uit het oog verloren worden dat een aantal
marktdeelnemers economisch gezien bijna gedwongen wordt om te
participeren. Door de aangetaste concurrentieverhoudingen dreigt voor
deze bedrijven het doek te vallen, waardoor de verleiding om mee te
profiteren van de fraudeconstructie erg groot wordt. Uit de casuïstiek valt
echter ook af te leiden dat financiële nood of aangetaste concurrentie-
verhoudingen zeker niet in alle gevallen de belangrijkste drijfveren tot
participatie van legale marktdeelnemers zijn; soms gaat het gewoonweg
om het vergroten van de eigen omzet tegen zo gering mogelijke kosten en
mogen fraudeurs als het ware de kastanjes uit het vuur halen.
Dit brengt ons bij de vraag welke factoren bepalen dat sommige

marktsectoren gevoeliger zijn voor grootschalige penetratie van fraudeurs
dan andere. Theoretisch zou georganiseerde criminaliteit zich in elke
bedrijfstak kunnen vestigen, maar in de praktijk blijkt sprake van aantrek-
kelijke en beduidend minder aantrekkelijke branches. De fraudezaken met
een symbiotisch element uit het onderhavige onderzoek speelden zich af
in respectievelijk de olie-, vlees-, zuivel-, tabaks- en textielsector.1 Het kan
geen toeval zijn dat juist deze vijf branches ook door de Europese
Commissie in haar prioriteitennota 1995 als extra fraudegevoelig worden
aangemerkt (Europese Commissie, 1995). Uit het onderhavige onderzoek
kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken voor bovengenoemde
sectoren worden afgeleid. In de eerste plaats is er in alle vijf branches
voortdurend sprake van een grote marktvraag. Daarenboven kenmerkt de
handel zich in deze bedrijfstakken door een hoge omloopsnelheid:
fraudeurs zijn er met andere woorden bij gebaat dat er snel omzet
gemaakt kan worden. Van groot belang is uiteraard of de te verwachten
winstmarges aantrekkelijk genoeg zijn, alsmede of de desbetreffende
markt voldoende mogelijkheden biedt om te schuilen. Het laatste element
maakt deel uit van de afschermingsstrategie en zal in hoofdstuk 5
uitvoerig worden behandeld.
Nu reeds kan echter worden opgemerkt dat naarmate de mogelijkheden

voor de wettige nijverheid om «mee te liften» met de fraudeconstructie
groter zijn, de fraudeur minder vanuit de branche zelf te vrezen heeft.
Last but not least zijn een ondoorzichtige regelgeving en een gebrekkige

interne en externe branchecontrole vanuit het oogpunt van de fraudeur
aantrekkelijke elementen. De voorbeelden in paragraaf 3.3 spreken wat
dat betreft boekdelen.

4. CRIMINELE ORGANISATIES OP FRAUDEGEBIED

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt op basis van het beschikbare empirische
materiaal en de geraadpleegde literatuur een beeld geschetst van de
criminele groepen, die op het terrein van de georganiseerde fraude zijn
aangetroffen. Daartoe zal in paragraaf 4.2 allereerst de diversiteit van de
bestudeerde dadergroepen uit de doeken worden gedaan. In paragraaf 4.3
zal de aandacht worden gevestigd op de achtergrond van de individuele
verdachten. Behalve op kenmerken als geslacht, etnische afkomst en
leeftijd zal het accent in deze paragraaf gelegd worden op het verloop en
de duur van de criminele carrière. Tevens zal worden ingegaan op de

1 De horlogesector komt naar voren in
verband met slechts één specifiek delict,
namelijk merkvervalsing en blijft hier buiten
beschouwing.
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vraag in hoeverre fraudeurs marktgebonden opereren. Paragraaf 4.4 ten
slotte staat in het teken van de aard van de onderlinge samenwerking, de
gezagsstructuur binnen de verschillende groepen en de contacten die
worden onderhouden met andere criminele organisaties.

4.2. Diversiteit van de dadergroepen

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangestipt, roepen fraudezaken zowel
associaties op met het begrip organisatiecriminaliteit als met het
hoofdthema van het onderhavige onderzoek: georganiseerde criminaliteit.
Organisatiecriminaliteit – beter bekend onder de Engelse term corporate
crime – duidt op misdrijven die individueel of groepsgewijs door leden
van een gerespecteerde en bonafide organisatie worden gepleegd binnen
het kader van de uitoefening van organisatorische taken (Van de Bunt,
1992). Deze ondernemers richten zich primair op voortzetting van hun
bedrijf, maar om dit doel te bereiken overschrijden zij de grens van het
strafbare.
In tegenstelling tot de positie die de van origine bonafide ondernemer

inneemt binnen het economische bestel verschuilen criminele organi-
saties zich achter de façade van rechtspersonen om op illegale wijze zo
veel mogelijk winst te genereren. Zij zijn in beginsel niet uit op continuı̈teit
in de bedrijfsvoering. In het bijzonder geldt dit voor de daders van de
fraudevormen die in het vorige hoofdstuk als parasitair zijn aangeduid. Zij
willen binnen zo kort mogelijke tijd hun slag slaan. De ondernemingen
waarvan zij zich bedienen, worden hooguit in stand gehouden om op
termijn nieuwe frauduleuze activiteiten te kunnen ontplooien. Bij
dreigende interventie van overheidswege zullen de betrokken bedrijven
worden ontmanteld en leeg achtergelaten.
Vanzelfsprekend zijn bovenstaande omschrijvingen ideaaltypen en

bestaat tussen beide fenomenen een overgangsgebied. De mate van
respectabiliteit en bonafiditeit van een onderneming is immers niet altijd
eenduidig vast te stellen, net zo min als het oogmerk dat de ondernemer
met zijn bedrijf heeft.

Uit de zaken die in de onderhavige studie zijn geanalyseerd, en
gevalsbeschrijvingen uit de literatuur (o.a. van Duyne e.a. (1990), van
Duyne (1995) en Nelen e.a. (1994)) valt een breed spectrum van dader-
profielen op te maken. Ter illustratie van de diversiteit van de aangetroffen
fraudeurs zullen hieronder twee uitersten worden beschreven. De eerste
zaak draait om een ogenschijnlijk bonafide organisatie; de dadergroep uit
de tweede zaak daarentegen beantwoordt sterk aan het oerbeeld van een
verzameling «beroepscriminelen».

CASUS 12

A startte in 1969 met zijn farmaceutische bedrijf. Inmiddels is hij multimiljonair met een

geschat vermogen van minimaal 40 miljoen gulden. Volgens het opsporingsteam heeft A

van het begin af aan naast de legale handel er een illegale zijtak op na gehouden1. De

criminele activiteiten zouden zich altijd beperkt hebben tot een harde kern van

werknemers van bedrijf Y.

A trok voor het eerst de aandacht van politie en justitie toen tijdens het Slavenburg-

onderzoek zijn naam als rekening- en kluishouder werd aangetroffen. De grote som geld

en de talrijke aandelen aan toonder die in zijn kluis en op zijn rekeningen werden

aangetroffen, nodigden uit tot nader onderzoek. Aan dit informatieve onderzoek is nooit

een strafrechtelijk vervolg gegeven; de zaak is fiscaal afgehandeld.

A bleef fiscaal in beeld, maar pogingen om zijn activiteiten verder in kaart te brengen

strandden op halsstarrige weigeringen om belastinginspecteurs tot het bedrijf c.q.

deadministratie toe te laten. Deze inspecteurs, die zich zeer geı̈ntimideerd voelden door A,

wilden nader onderzoek doen naar de merkwaardige omstandigheid dat bedrijf Y voor

leveringen aan een buitenlandse onderneming omzetbelasting afdroeg, terwijl er op
1 Zo is A in 1979 in België bij verstek veroor-
deeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegens de
handel in hormonen.
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export het nultarief rust. Het vermoeden rees toen al dat met schijnconstructies werd

gewerkt; een vermoeden dat bevestigd werd door een onderzoek van een registerac-

countant van de Rijksaccountantsdienst. Uit diens rapport (1989) bleek duidelijk dat de

geld- en goederenstromen van bedrijf Y niet met elkaar in overeenstemming waren.

A besloot, teneinde zijn illegale activiteiten beter te maskeren, een Zwitserse dochtermaat-

schappij als tussenschakel op te richten. Voor de accountants werd het zo zoeken naar de

spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Wanneer namelijk de boekhouding van een van

de firma’s afzonderlijk werd bestudeerd, leek er niet veel bijzonders aan de hand. Pas toen

de onderlinge samenhang tussen bedrijf Y en de Zwitserse dochtermaatschappij in de

beschouwing werd meegenomen, werd duidelijk hoe de illegale handel in groei-

bevorderaars administratief verwerkt was. Een andere afschermingsmethode vormde het

verplaatsen van de produktie-unit naar een nieuw laboratorium. Voordien werd de illegale

farmaceutische produktie altijd in de avonduren en ’s nachts ter hand genomen door

leden van de harde kern in het laboratorium van het moederbedrijf. Het reguliere

personeel had daar geen benul van.

CASUS 11

In deze fraudezaak werd de justitiële aandacht aanvankelijk gericht op de hoofdverdachte

A. Deze beschikte over contacten in Oost-Europa in verband met de invoer vanuit het

voormalige oostblok van schroot. Het vermoeden bestond dat deze handel een dekmantel

was voor de handel in drugs. A had nog niet eerder EU-fraude gepleegd. Ook de handel in

melkpoeder zou aanvankelijk zijn aangewend als dekmantel, maar naderhand zou men de

winstgevendheid van EU-fraude ontdekt hebben. A liet zich bijstaan door B, bekend van

BTW-fraude en van goudsmokkel, en door C, die geverseerd was in EU-fraude. B en C

hadden elkaar in een penitentiaire inrichting ontmoet.

B had een aanzienlijke schuld uitstaan bij verdachte D. De laatste beschikte over justitiële

antecedenten inzake BTW-fraude, drughandel en goudsmokkel. D bemerkte dat B veel

geld verdiende, doch zijn schuld niet terugbetaalde. D besloot daarop tot de rigoureuze

maatregel B te ontvoeren en hem op die wijze te dwingen tot terugbetaling. Tegelijkertijd

zag D in hoe profijtelijk de handel in melkpoeder was. D besloot zich ook op deze markt te

begeven; met zijn «oude maat» uit de drugwereld A werd afgesproken de winst te delen.

De zaken dreigden uit de hand te lopen toen D de Oosteuropese handelspartners bleek te

bedriegen door ladingen melkpoeder achterover te drukken. Het gevolg was stagnatie van

de handelsstroom en uitingen van geweld van de zijde van de Oosteuropeanen.

Teneinde het conflict met de handelspartners uit de weg te ruimen, werd op voorspraak

van derden hoofdverdachte E als bemiddelaar naar voren geschoven. Deze slaagde er in

een afbetalingsregeling te treffen: door middel van een hogere inkoopprijs zouden de

Nederlanders uiteindelijk hun schuld inlossen.

E is een «gekend fraudeur,» voorheen vooral actief in de vleesbranche, een denker, een

geboren handelaar. Door zijn komst werden de banden met de Oosteuropeanen weer

aangehaald. Zij zagen het wel zitten in deze nieuwe directeur. De contacten verliepen zelfs

dusdanig gesmeerd, dat E besloot zich van de rest van het Nederlandse gezelschap af te

scheiden en voor zichzelf te beginnen. Rondom hem ontstond een nieuwe goed georgani-

seerde groep.

4.3. Enkele basiskenmerken van de daders

De vorige paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat fraudeurs moeilijk over
één kam te scheren zijn. Hieronder wordt deze bevinding nader uitgewerkt
aan de hand van de presentatie van een aantal achtergrondgegevens van
de bij de bestudeerde fraudezaken betrokken daders. Deze gegevens zijn
afkomstig uit de zaaksdossiers en de aantekeningen van de vraagge-
sprekken en uit uittreksels uit het justitiële documentatieregister. Het
laatste bestand is geraadpleegd om inzicht te verkrijgen in de justitiële
antecedenten van de personen die door de opsporingsambtenaren als
hoofdverdachten waren aangemerkt.
In totaal is ten aanzien van 62 verdachten – verdeeld over 17 zaken –

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 88



justitiële informatie opgevraagd. Deze verdachten waren door de
opsporingsinstanties als hoofdverdachten aangemerkt.
In één zaak waren de benodigde personalia niet te achterhalen.1

4.3.1. Daderprofiel op basis van demografische kenmerken

De hoofdverdachten in de onderhavige studie zijn zonder uitzondering
van het mannelijke geslacht. Georganiseerde fraude lijkt daarmee, nog
sterker dan bij andere delicttypen het geval is, een door mannen beheerst
domein. Opmerkelijk is dat de daders over het algemeen behoren tot de
na-oorlogse generatie: de gemiddelde leeftijd bedraagt 44 jaar. Slechts
twee verdachten zijn jonger dan 30 jaar; de jongste is 27. De oudste dader
heeft recentelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Een derde opvallend kenmerk is dat allochtonen nauwelijks vertegen-

woordigd zijn in de dadergroep. Autochtone Nederlanders zijn op
fraudegebied dominant aanwezig. Ook uit de landelijke inventarisatie
criminele groeperingen 1995 van de DCRI komt dit beeld naar voren.
Ten aanzien van een aantal fraudevormen is volgens verschillende

opsporingsinstanties het aandeel van woonwagenbewoners onevenredig
groot. Vooral bij de produktie van en handel in valse merkartikelen zouden
veel kampbewoners betrokken zijn. Criminele groepen die zich met
dergelijke activiteiten bezighouden, blijken vooral te opereren vanuit
Noord-Brabant en Limburg. Zo staat Helmond inmiddels te boek als het
«Bienne van Nederland» ofwel «het illegale horlogecentrum van het
land».
Een ander fraudeterrein waarop woonwagenbewoners zich volgens een

aantal opsporingsambtenaren manifesteren, betreft de oliemarkt. Een van
de sleutelfiguren op dit gebied, die zelf inmiddels in België woont,
onderhoudt naar verluidt goede contacten met een groep woonwagen-
bewoners. Deze zouden een rol spelen bij de distributie van olie in
Nederland en staan te boek als uiterst gewelddadig.

4.3.2. Criminele carrières

Van de 62 hoofdverdachten over wie informatie beschikbaar is uit het
justitiële documentatieregister, blijken er 14 over een blanco strafblad te
beschikken. Bijna 4 op de 5 hoofdverdachten is dus al eerder met justitie
in aanraking geweest. Tweeëntwintig personen (35%) kunnen zelfs
beschouwd worden als notoire recidivisten: zij hebben 5 antecedenten of
meer. «Topscorer» is een verdachte met 43 antecedenten. Deze gegevens
vertonen sterke overeenkomsten met de bevindingen van Nelen e.a.
(1994).
Twintig personen (32%) hebben kortere of langere tijd in een peniten-

tiaire inrichting doorgebracht. De langste detentieperiode besloeg 10 jaar,
maar hierbij moet worden aangetekend dat de betreffende vrijheidsstraf
was opgelegd in België terzake van een in het kader van een onderzoek
naar fraude atypisch delict, namelijk overtreding van de Opiumwet.
Behalve deze verdachte beschikken slechts 5 personen – verdeeld over 3
zaken – over antecedenten terzake van handel in verdovende middelen.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat dadergroepen die zich toeleggen
op zowel drughandel als georganiseerde fraude en bedrog, betrekkelijk
zeldzaam zijn. Het overige empirische materiaal ondersteunt deze
belangrijke conclusie: in een aantal gevallen werden wel nevenactiviteiten
op de drugmarkt verondersteld, maar deze vermoedens konden nimmer
bewijsrechtelijk worden hard gemaakt. Ook Van Duyne (1995) is nauwe-
lijks mengvormen van drughandel en bedrijfsmatige misdaad tegenge-
komen.
De delicttypen waarvoor de hoofdverdachten wel frequent in aanraking

met de justitiële autoriteiten zijn geweest, zijn vooral vermogensdelicten
en typische fraudedelicten, zoals valsheid in geschrifte, bedrogs-,

1 Zoals verderop in dit hoofdstuk nader
uiteengezet zal worden, bestaat het
vermoeden dat de kopstukken van een aantal
fraudezaken in het buitenland verblijven.De
Nederlandse tak van de organisatie zou in dit
soort van zaken slechts een radertje in een
groter geheel vormen. Over de verdachten
van de Nederlandse schakel is vaak wel
justitiële informatie voorhanden; over de bui-
tenlandse regisseurs ontbreken deze gege-
vens echter vaak. Van deze hoofdverdachten
is hooguit een pseudoniem bekend. De onder-
staande beschouwing heeft derhalve niet
betrekking op alle hoofdverdachten, maar
slechts op degenen op wie het opsporings-
onderzoek zich heeft geconcentreerd.
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vermogens-, belasting- en economische delicten. Een niet onaanzienlijk
aantal hoofdverdachten kan al met al enige routine op fraudegebied niet
worden ontzegd. Dit blijkt ook wanneer we de duur van de criminele
carrière in de beschouwing betrekken: deze varieert voor de hoofdver-
dachten met 5 justitiële antecedenten of meer van 8 tot 22 jaar.
De «hardnekkige recidivisten» zijn verspreid over 10 zaken. Dit betekent

dat de hoofdverdachten in de overige zaken hetzij minder op hun kerfstok
hebben – qua aantal delicten – hetzij minder de aandacht van de
opsporingsinstanties op zich hebben weten te vestigen.
Achttien personen (29%) tenslotte – verdeeld over 9 zaken – beschikken

over justitiële antecedenten inzake geweldsmisdrijven en/of verboden
wapenbezit.

4.3.3. Specialisten of generalisten

Hierboven is uiteengezet dat een niet gering aantal daders hun sporen
reeds ruimschoots heeft verdiend op het gebied van de financieel-
economische criminaliteit. De meeste «schoenmakers lijken zich derhalve
bij hun leest te houden». Daarmee is niet gezegd dat fraudeurs zich per
definitie tot één marktsegment of fraudevorm beperken. Integendeel, een
niet gering aantal fraudeurs wendt in zijn loopbaan verschillende
fraudetypes aan en opereert binnen verschillende branches. Een
dergelijke wendbaarheid is, zoals de casuı̈stiek in het vorige hoofdstuk
laat zien, vooral aangetroffen bij de parasitaire fraudevormen. In het
volgende hoofdstuk, aangaande de afschermingsmethoden, gaan we hier
nader op in.
Bij fraudevormen waarin sprake is van verwijtbare betrokkenheid van

één of meer wettige marktdeelnemers, betonen de daders zich over het
algemeen honkvaster. Deze marktgebondenheid kan niet los worden
gezien van de noodzaak om, met het oog op de gangbare handelwijzen en
afzetmogelijkheden binnen de reguliere markt, te beschikken over enige
branchekennis. Eenmaal in het bezit van dergelijk know how, is men niet
snel geneigd te penetreren op een andere, totaal onbekende, markt.
Zolang de marktomgeving in de favoriete branche niet vijandig reageert,
is daar ook weinig aanleiding toe.

4.4. Gezagsstructuur en onderlinge verhoudingen

4.4.1. Aard van de onderlinge samenwerking

Uit de casuı̈stiek kan worden afgeleid dat de meeste dadergroepen die
op fraudegebied actief zijn, niet kunnen worden beschouwd als los van
elkaar opererende entiteiten. Veeleer is de karakterisering op zijn plaats
van criminele netwerken: er is sprake van een «ons-kent-ons»-circuit,
waarbinnen één of meer personen op grond van hun kennis, charisma
en/of handelsgeest kunnen worden aangemerkt als leidinggevend(en).
Deze personen, al dan niet omringd door «stafmedewerkers», putten uit
een reservoir van medewerkers die na gedane zaken weer terugvloeien in
de «pool» en aan andere leidinggevenden ter beschikking staan. Vooral op
de flessentrekkerij-, BTW- en EU-fraudemarkt duiken vogels van diverse
pluimage op, die vaak ad hoc besluiten bepaalde combines te vormen.1

Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn meestal geen lang leven
beschoren. Uit de bestudeerde fraudezaken valt af te leiden dat aan
menige vorm van criminele coöperatie (door interne verdeeldheid) een
einde komt. Daarnaast kan het afsplitsen van «(staf)medewerkers» die
voor zichzelf willen beginnen, als een potentiële «splijtzwam» worden
aangemerkt. Bedoelde medewerkers hebben een tijd over de schouders
van de leidinggevenden mee kunnen kijken en zijn tot het inzicht gekomen
dat de gehanteerde fraudeconstructie nog veel lucratiever is wanneer zij
geheel ten eigen bate kan worden aangewend.

1 Treffend komt dit gegeven tot uitdrukking
in het feit dat vanuit casus 11 lijnen lopen (op
het personele vlak) naar respectievelijk de
casussen 1, 3, 9 en 14.
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De hierboven omschreven netwerkvorming komt treffend tot
uitdrukking in het volgende voorbeeld.

CASUS 1

De 5 hoofdverdachten in deze BV-fraude kenden elkaar al jaren. De taakverdeling in de

groep was:

– onderhandelaars bij overname van bedrijven (hoofdverdachten);

– personen die optraden als directeur van zelfstandig opgerichte rechtspersonen

(katvangers);

– personen die de goederen bestelden bij de leveranciers (veelal de hoofdverdachten);

– personen die bestelde goederen ophaalden, dan wel elders afleverden (uitvoerders);

– personen die zorg droegen voor het afzetten van de verkregen goederen (hoofdver-

dachten en «stafmedewerkers»).

Vastgesteld is dat de hoofddaders zowel gezamenlijk als zelfstandig opereerden. Wanneer

een van de hoofddaders zelfstandig opereerde, werd hij bijgestaan door andere personen,

die nadien eveneens zelfstandig frauduleuze handelingen bleken te verrichten: een

«sneeuwbaleffect» als het ware, met als resultaat dat de groep hoofddaders sedert

november 1992 aanzienlijk is uitgebreid, alsmede het schadebedrag.

Voorts is gebleken dat elke hoofdverdachte zich thans begeeft op specifieke fraude-

terreinen: milieudelicten, helingpraktijken, fraude met cheques en credit cards, belasting-

fraude, im- en export van goud en kredietfraude.

De kerngroep, zoals hierboven omschreven, is in de loop van 1994 intern verscheurd

geraakt. Twee hoofdverdachten zijn met elkaar gebrouilleerd geraakt en hebben ieder een

nieuwe dadergroep gevormd. De activiteiten van beiden zijn verlegd in de richting van

investeringsfraude.

Hoewel op het terrein van de georganiseerde fraudes het beeld van de
netwerkvorming het meeste opgeld doet, is ook een aantal dadergroepen
aangetroffen die doorgaan voor min of meer zelfstandige organisaties.
Een scheiding van eenheden tot op uitvoerend niveau is bij deze groepen
mogelijk. De leidinggevenden van de verschillende groepen kennen elkaar
vaak wel – al is dat soms alleen bij naam –, maar er zijn tussen hen
duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van taakafbakening en
werkverdeling. De uitvoerenden werken in de regel alleen voor hun eigen
superieuren. Ter illustratie van het bovenstaande de volgende
voorbeelden.

CASUS 13

De delicten op het terrein van de merkvervalsing zijn sterk marktgebonden, in de zin dat

een onderverdeling is gemaakt tussen de merkenfraudeurs ten aanzien van de markten

die bestreken worden en de merken waarmee zij zich mogen bemoeien. De groep rondom

de hoofdverdachte uit de onderhavige zaak, A, mag zich bijvoorbeeld bezighouden met de

«Rolexen», terwijl anderen de «Cartiers», «Seiko’s» enz. voor hun rekening nemen. Een

dergelijke verdeling schijnt deels het gevolg te zijn van stilzwijgende afspraken tussen de

deelnemers, maar vloeit waarschijnlijk voor een belangrijker deel voort uit het gegeven

dat een buitenlandse organisatie de illegale horlogehandel bestiert. Er bestaan sterke

aanwijzingen dat op dit marktgebied een criminele organisatie uit Hong Kong de regie

voert. Zo werd B, die zich zorgen maakte over zijn marktaandeel met het oog op de op

handen zijnde vrijlating van de op dat moment gedetineerde A, telefonisch vanuit Hong

Kong te verstaan gegeven dat «voor A wel een andere plaats in de organisatie zou worden

gezocht». A en B kennen elkaar overigens alleen van naam en van telefoongesprekken; ze

hebben elkaar nog nooit gezien.

Binnen de organisatie die in het onderhavige onderzoek is aangetroffen, speelt A de

eerste viool. Behalve partner C is diens zoon en de bedrijfsleider van een slecht lopend

bedrijf in relatiegeschenken bij de illegale praktijken betrokken.
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CASUS 5

De hoofdverdachten van deze beleggingsfraude zijn gepokt en gemazeld in het handels-

en in het bijzonder het beleggingsverkeer. Nadat zij door de ECD uit de markt gehaald

waren, zonnen zij op mogelijkheden om langs andere wegen hun bemiddelingspraktijken

voort te zetten. Ze vonden een compagnon in de uit het Midden-Oosten afkomstige

beleggingsmakelaar A. Deze was kort daarvoor vanwege malafide praktijken van een

andere Europese beurs verwijderd. Naast deze drie hoofdverdachten speelden de

salesmanager van een Nederlandse verkooporganisatie en de Nederlandse vertegenwoor-

diger van een Duits bemiddelingskantoor een cruciale rol in het geheel. De overige

werknemers van de bij de beleggingsfraude betrokken firma’s wisten van niets.

A wordt door de opsporingsambtenaren gezien als de grote man. Zijn vermogenspositie

overstijgt die van de twee Nederlandse hoofdverdachten in ieder geval aanzienlijk. De

salesmanager en de vertegenwoordiger van de Duitse GmbH vormden het verlengstuk

van de twee Nederlanders.

De kern van de verschillende dadergroepen wordt niet zelden gevormd
door getrouwen uit de familie- of vriendenkring. Vooral in de opbouwfase
van de organisatie is het van belang dat de hoofdverdachten kunnen
terugvallen op personen aan wier loyaliteit zij niet hoeven te twijfelen. In
dit stadium zijn tevens de korte lijnen die lopen van de hoofdverdachten
naar hun medewerkers, kenmerkend.1 De hoofdverdachten sturen in deze
fase nog op de kleinste details. Hoewel binnen criminele groepen die al
tot enige wasdom zijn gekomen, de mogelijkheden tot delegeren in
theorie groter zijn, blijken verschillende hoofdverdachten zelfs in een later
stadium moeite te hebben het uitvoerend werk geheel onder supervisie
van stafmedewerkers te laten plaatsvinden. Een gebrek aan vertrouwen in
de capaciteiten van de stafmedewerkers, in samenhang met een
karakterstructuur die sterk geënt is op zelfverheerlijking, draagt ertoe bij
dat menigeen nimmer aan sturen op afstand toekomt. Dat een dergelijke
opstelling vanuit het oogpunt van afscherming risico’s met zich
meebrengt, behoeft geen nader betoog.

4.4.2. Intern sanctiesysteem

De leidinggevenden van een criminele groep beschikken over verschil-
lende middelen om de medewerkers in het gareel te houden. Het meest
verregaande machtsmiddel is het gebruik van fysiek geweld.2 Hiermee
kan in voorkomende gevallen de naleving van regels en voorschriften
worden afgedwongen of een voorbeeld worden gesteld. Het laatste was
aan de orde in de in paragraaf 4.2 beschreven casus 11. De Oosteuropese
tak van deze organisatie zond terstond een delegatie naar Nederland toen
bleek dat een van de Nederlandse betrokkenen hen had opgelicht door
partijen melkpoeder achterover te drukken. De Nederlandse verdachte
werd vervolgens met handgranaten omhangen en aan een boom
vastgebonden. Bemiddeling van een Nederlandse medeverdachte wist
verdere escalatie van dit conflict te voorkomen.3

Het bovenstaande geval behoort tot de uitzonderingen op de in de
fraudewereld ongeschreven wet dat het daadwerkelijke gebruik van
geweld tot een minimum moet worden beperkt. Mishandeling of
uitschakeling van een medewerker of concurrent trekt niet alleen onnodig
veel aandacht van de opsporingsinstanties, maar evenzeer van de
«wettige» handelspartners op de markt waarop men actief is.
Het openlijk vertonen van geweld moge dan uit den boze zijn, in alle

bestudeerde fraudezaken zijn sporen aangetroffen van een intern
sanctiestelsel. Dit is een artefact van de in het onderhavige onderzoek
operationele definitie van georganiseerde criminaliteit. Het sanctiestelstel
op het gebied van georganiseerde fraude wordt vooral gekenmerkt door
intimidatie van verbale of fysieke aard. Een zich iets te nadrukkelijk in de

1 Zie hiervoor ook Erkens (1995).
2 Geweld wordt in deze subparagraaf belicht
vanuit het perspectief van een intern sanctie-
stelsel. Dit dient nadrukkelijk te worden
onderscheiden van geweld als integraal
onderdeel van de gronddelicten (bv. een
gewapende overval) en geweld als af-
schermingsmethode (bedreiging van
opsporingsambtenaren, officieren van justitie
enz.) Op het laatste aspect komen we terug
in hoofdstuk 5.
3 In een later stadium van het onderzoek
kwam het opsporingsteam nog twee
andere gevallen van buitensporig geweld ter
ore: in beide gevallen werden medewerkers
hardhandig afgestraft voor de verklaringen die
zij ter overstaan van politie/justitie hadden
afgelegd.
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directe omgeving ophoudende «krachtpatser», het kopen van loyaliteit of
het dreigen met represailles in de familiesfeer bij te grote loslippigheid
zijn enkele van de aangetroffen verschijningsvormen. Uit het feit dat ruim
een kwart van de hoofdverdachten over justitiële antecedenten beschikt
inzake geweldpleging en/of verboden wapenbezit, kan worden afgeleid
dat de bereidheid tot het gebruik van geweld bij menigeen aanwezig is en
de onderlinge verhoudingen indirect beı̈nvloedt. Het belangrijkste
bindmiddel waarmee het merendeel van de fraudeurs de directe
omgeving aan zich weet te verplichten, is, zo blijkt uit de casuïstiek, terug
te voeren op karakterologische eigenschappen als brutaliteit, bluf en
overtuigingskracht. Het opleidingsniveau van de meeste fraudeurs is
weliswaar niet bijzonder hoog, maar doordat zij bovengenoemde
eigenschappen doorgaans weten te koppelen aan een vlotte presentatie
straalt van hun optreden geboren leiderschap en gezag af. Hiermee
hebben zij hun directe omgeving tot op zekere hoogte aan een touwtje.
Het ontzag voor de persoonlijkheid van fraudeurs reikt soms zelfs tot in de
rechtszaal: van de hoofdverdachten in twee fraudezaken is bekend dat
rechters en ovj’s aanzienlijk onder de indruk waren van de door deze
verdachten ter terechtzitting gevoerde verdediging.
In de persoonlijkheid van de succesvolle fraudeur schuilt niet alleen zijn

kracht, maar paradoxaal genoeg, vaak ook zijn zwakte: zijn zelfverze-
kerdheid neemt namelijk niet zelden dusdanige vormen aan dat megalo-
manie zijn deel wordt en hij zich onaantastbaar begint te wanen. Onder
invloed van een dergelijke gemoedstoestand worden vaak onnodige
risico’s genomen, hetgeen de opsporingsinstanties mogelijkheden biedt
meer inzicht in zijn activiteiten te verkrijgen. De ontwikkeling van een van
de hoofdverdachten uit casus 1 is in dit opzicht hoogst illustratief.

CASUS 1

A beschikt over 25 justitiële antecedenten en is sedert een jaar of acht op fraudegebied

actief. Opsporingsambtenaren karakteriseren hem als «een arrogante jongen die aanzien

verwerft door zijn brutaliteit en voortdurend op zoek is naar nieuwe, lucratieve markt-

gebieden». A heeft zich door zijn grote mond aardig weten op te werken, maar is door zijn

arrogantie ook kwetsbaar. Volgens opsporingsambtenaren is hij bezig zijn hand te

overspelen en trekt hij nodeloos veel politiële en justitiële aandacht. Zo organiseert hij

momenteel een gezelschapsspel voor het bedrijfsleven, heeft met het oog daarop een

kantoor ingericht met een onnozele directeur aan het hoofd en poogt door middel van

advertenties bedrijven te interesseren voor deelname aan dit spel. Een aantal bedrijven

heeft zich al ingeschreven en inleggeld betaald, maar of het gezelschapsspel er ooit

komt...1

Afgezien van intimidatie, overrompeling en een strikte sociale controle,
moet in het kader van een intern sanctiesysteem ook gekeken worden
naar de positieve sancties jegens de medewerkers. Loyaliteit kan
gemakkelijker verworven worden door positieve prikkels, zoals het
promoveren en materieel belonen van trouwe medewerkers. Naarmate de
doelstellingen van de criminele groep – het behalen van zo veel mogelijk
voordeel – en de doelstellingen van de individuele leden – er zelf zo veel
mogelijk wijzer van worden – dichter bij elkaar komen, zal de trouw van de
medewerkers jegens de groep en haar leiders alleen maar toenemen. Zo
blijkt uit verschillende fraudezaken dat medewerkers minder geneigd zijn
te praten ten overstaan van de opsporingsinstanties indien zij de
overtuiging hebben dat er goed voor henzelf en hun aanverwanten
gezorgd is (en wordt). Een kwetsbaar punt voor leidinggevenden is
derhalve een te grote mate van hebzucht en egoı̈sme.

4.4.3. Contacten met andere criminele organisaties

Vanwege de netwerkvorming die zich in het merendeel van de
fraudezaken manifesteert, hebben de hoofdverdachten van de verschil-

1 Enkele maanden na de afsluiting van de
dataverzameling werd A aangehouden.
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lende dadergroepen uiteraard veel externe contacten in binnen- en
buitenland. Zo duiken in de BTW-carrousels die door de Europese Unie
draaien, steevast de namen op van een aantal Nederlandse en Belgische
«kopstukken» op dit gebied. Typerend in dit verband is het gegeven dat in
de bestudeerde BTW-fraudes een aantal verdachten meermaals in beeld
komt. Een ander voorbeeld van sterke verwevenheid tussen verschillende
criminele groepen is te vinden in de grensoverschrijdende koppelbazerij:
blijkens informatie van opsporingsambtenaren kennen Nederlandse en
Duitse koppelbazen elkaar meer dan goed en is het niet ongebruikelijk dat
zij op ad hoc basis met elkaar samenwerken. Het is dan ook geen toeval
dat de uitvalbases van koppelbazen in beide landen vooral te vinden zijn
in de grensstreek. Van Duyne (1995) spreekt in dit verband van een
misdaad-Eurogewest.

Het onderzoek heeft diverse voorbeelden opgeleverd van het belang
van de aanwezigheid van «dienstverleners»: personen die faciliteiten
kunnen bieden waarover de meeste criminele ondernemers zelf niet de
beschikking hebben. Deze figuren bekleden een sleutelpositie in het
criminele milieu; zij zijn de spin in menig web, in de zin dat via hen lijnen
lopen naar verscheidene criminele netwerken. Zie bijvoorbeeld de gang
van zaken in casus 7.

CASUS 7

Het opsporingsonderzoek in kwestie heeft zich op het aandeel van de Nederlandse

betrokkenen bij de verschillende fraudesoorten gericht, de «groep Z». Deze aanduiding is

enigszins misleidend, want in feite hebben Z en de zijnen slechts faciliterend gewerkt voor

enkele grote jongens achter de schermen. Z vormde voor verschillende fraudeurs een

belangrijke tussenschakel, omdat hij beschikte over contacten met douanebeambten en

over douanestempels.

Ten aanzien van de hoofdverdachten in de acht onderzochte fraudezaken moet allereerst

gewezen worden op A. Deze heeft zich na tal van fraudepraktijken in de Nederlandse

oliehandel thans in België teruggetrokken, waar hij doorgaat voor een «octopus in

olieland».

Een nieuwe ontwikkeling vormde de komst van de Amerikaan B, die onder een

schuilnaam de oliemarkt penetreerde.1 Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze

Amerikaan nauwe banden onderhield met de Cosa Nostra. A’s netwerk is uiteindelijk

geheel onder controle komen te staan van voornoemde Amerikaan.

Ook C heeft een naam opgebouwd in het BTW-circuit, in het bijzonder op de elektronica-

markt.

Op de vleesmarkt komen we eveneens een oude bekende tegen in de persoon van D. Hij

draait ook al jaren mee in de BTW-carrousels tussen Nederland, België en Luxemburg.

In deel II van dit rapport zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan
de bemiddelaars die binnenlandse en/of buitenlandse rechtspersonen aan
dadergroepen ter beschikking stellen. In deel III komt de cruciale rol van
de dienstverleners in het bijzonder naar voren bij het verwerken c.q.
besteden van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Een aspect dat nader aandacht verdient, betreft de innesteling op de

fraudemarkt van «criminele topondernemers». Volgens Van Duyne (1995)
is de kans niet denkbeeldig dat een brede winstgevende misdaadmarkt
met duurzaam opererende middelgrote groepen op den duur grotere en
gevaarlijkere vissen aantrekt. Hij baseert deze stelling mede op de in de
bovenstaande casus (7) beschreven penetratie van de Belgische oliemarkt
door de, aan de Cosa Nostra gelieerde, Amerikaan B. In dit verband mag
niet onvermeld blijven dat ook de Amerikaanse hoofdverdachte in casus
16 in nauw contact stond met een beruchte Amerikaanse misdaadfamilie.
Van de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de Italiaanse mafia is
in de bestudeerde fraudezaken daarentegen niets gebleken.
Ook vertegenwoordigers van de bijzondere opsporingsdiensten spreken

in relatie tot de ontwikkelingen op EU-fraudegebied van een zorgwek-
1 Zie voor meer informatie omtrent deze
zaak ook Van Duyne en Block (1995).
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kende tendens. In hun optiek worden de «randfiguren en sjoemelaars»,
die voorheen het EU-fraudebeeld bepaalden, langzaam maar zeker
verdrongen door verdachten van een aanzienlijk zwaarder kaliber. De
laatsten zouden nauwelijks enige affiniteit of bekendheid hebben met de
branches waarin zij opereren, maar zouden een voet tussen de deur weten
te krijgen door gebruik te maken van de kennis en ervaring van de eerder
genoemde «randfiguren».
De casuı̈stiek uit het onderhavige onderzoek biedt geen eenduidig

antwoord op de vraag of de door de BOD’s geuite bezorgdheid op dit
moment prematuur is of dat er reeds daadwerkelijk sprake is van
grootschalige penetratie van «hoogcriminele netwerken». Enerzijds lijkt de
bevinding uit paragraaf 4.3 dat de meeste daders gepokt en gemazeld zijn
in het handels- en fraudeverkeer, de angst van de opsporingsinstanties te
ontzenuwen. Anderzijds is in een aantal fraudezaken geconstateerd dat de
Nederlandse handelstak slechts een kleine schakel in een groter geheel
was. Gegeven de toegenomen internationalisering van het handelsverkeer
is die bevinding nauwelijks verrassend te noemen. Zo wordt aan het verre
oosten (in het bijzonder Hong Kong en Singapore) een belangrijke
regiefunctie toegeschreven op het gebied van merken- en textielfraude.
Het voormalige oostblok (in het bijzonder Polen, Litouwen en Rusland)
lijkt een dominante positie in te nemen ten aanzien van de illegale handel
in vlees-, zuivel- en landbouwprodukten. De voorzichtige wijze van
formuleren in de laatste zin wijst erop dat niet altijd met zekerheid kan
worden vastgesteld hoe de gezagsverhoudingen precies liggen tussen de
Nederlandse en buitenlandse groeperingen. Neem de reeds eerder in dit
hoofdstuk aangehaalde casus 11.

CASUS 11

In deze zaak, betreffende het ontduiken van EU-heffingen voor de invoer van melkpoeder

uit het voormalige oostblok, is onduidelijk gebleven welke personen of groepen de

scepter zwaaiden. Indicaties dat de regisseurs van het geheel vooral in de voormalige

Sovjet-Unie moesten worden gezocht, vloeiden voort uit het gegeven dat de betrokkenen

uit Oost-Europa het heft meer in handen namen nadat zij door een van de Nederlandse

«handelspartners» bedrogen waren. Hoewel zij de gang van zaken in Nederland sindsdien

beduidend beter controleerden, behelsde de bijdrage van de Nederlandse betrokkenen

duidelijk meer dan uitsluitend uitvoerende werkzaamheden. De Oosteuropeanen hadden

vooral veel vertrouwen in de zakelijke kwaliteiten van een van de Nederlanders, de

verdachte O.

4.5. Recapitulatie

Nadere bestudering van de dadergroepen die op fraudegebied actief
zijn, heeft uitgewezen dat fraudeurs een bont gezelschap vormen: aan de
ene kant van het spectrum vinden we afgegleden «white collar criminals»
en aan de andere zijde opgeklommen «blue collar criminals». De groep
fraudeurs bestaat voor het merendeel uit autochtone Nederlandse
mannen, behorend tot de na-oorlogse generatie.
Meer dan drie kwart van de hoofdverdachten blijkt al eerder met justitie

in aanraking te zijn geweest; van deze groep beschikt ruim een derde over
5 of meer justitiële antecedenten. Deze «notoire recidivisten» hebben zich
vooral toegelegd op vermogens- en fraudedelicten. Er is met andere
woorden sprake van een niet gering aantal gewoontefraudeurs.
Mengvormen van drughandel en georganiseerde fraude komen nauwe-
lijks voor.
Bij fraudevormen waarin sprake is van een symbiose met de wettige

omgeving, blijken dadergroepen meer marktgebonden te opereren dan bij
parasitaire fraudevormen. Deze bevinding kan niet los worden gezien van
de noodzaak om, in geval van penetratie in een legale bedrijfstak, over
enige basale kennis te beschikken omtrent de gang van zaken in de
desbetreffende branche.
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De aard van de samenwerking tussen personen en groepen laat zich het
beste omschrijven als netwerkvorming. Er is slechts een gering aantal
dadergroepen aangetroffen die doorgaan voor min of meer zelfstandige
organisaties. In het merendeel van de gevallen worden op ad hoc basis
combines gevormd. Veel van deze samenwerkingsverbanden zijn slechts
een kort leven beschoren.
Het gebruik van geweld als machtsmiddel om de naleving van regels af

te dwingen of een voorbeeld te stellen is in de fraudewereld tamelijk
ongewoon. Geweldsuitingen trekken niet alleen onnodig veel aandacht
van de opsporingsinstanties, maar evenzeer van de «wettige» omgeving.
Wel laat de casuı̈stiek betrekkelijk veel gevallen van intimidatie en
bedreiging zien. Vaak gaat er van de houding en het gedrag van de
leidinggevenden al enige dreiging uit. Veel fraudeurs weten zelfverze-
kerdheid en brutaliteit te paren aan een vlotte presentatie. Met die
kwaliteiten pakken zij niet alleen hun slachtoffers, maar vaak ook hun
eigen medewerkers in.
Positieve sancties zijn zeker zulke belangrijke machtsmiddelen als

negatieve sancties: individuele medewerkers streven naar erkenning,
status, maar belangrijker nog, naar een ruime beloning op het materiële
vlak. Loyaliteit moet met andere woorden ook (deels) worden gekocht.
Als gevolg van de netwerkvorming die het merendeel van de fraude-

organisaties karakteriseert, hebben de hoofdverdachten van de verschil-
lende dadergroepen uiteraard veel contacten met andere dadergroepen.
Deze conclusie heeft niet alleen betrekking op Nederland, maar ook op de
ons omringende landen. Ten aanzien van verschillende fraudevormen,
zoals BTW-fraude en koppelbazerij, is er zonder meer sprake van
grensoverschrijdende netwerken.
Er zijn signalen dat criminele groepen uit het voormalige oostblok een

dominante positie in de EU trachten in te nemen ten aanzien van de
illegale handel in vlees-, zuivel- en landbouwprodukten. Vanuit
Zuidoost-Azië zouden onder meer grootschalige textielfraudes en
merkvervalsingen worden aangestuurd. Als gevolg van het in dit opzicht
te wensen overlatende empirische materiaal is onduidelijk gebleven hoe
dergelijke internationale syndicaten eruit zien en opereren. Nader
onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten bieden. Nu valt echter al te
voorspellen dat de toenemende globalisering van het handelsverkeer de
nodige impact zal hebben op de aard en omvang van de fraudepatronen
en criminele netwerken die in het Europa van de toekomst aan het licht
zullen komen.

5. AFSCHERMING

5.1. Inleiding

Nu in kaart is gebracht welke vormen van fraude zoal zijn aangetroffen
en welke dadergroepen zich aan deze vormen van georganiseerde
criminaliteit schuldig maken, dient een antwoord te worden geformuleerd
op de vraag op welke wijzen de criminele groepen zich trachten af te
schermen van gedupeerden en opsporingsinstanties. In dit verband kan
een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die betrekking
hebben op de interne organisatie, en afschermingsmethoden die gepaard
gaan met de inbreng van invloedrijke derden. Met het eerste wordt
gedoeld op de inspanningen van de fraudeurs de bedrijfsvoering zodanig
vorm te geven dat men zich zo veel mogelijk aan de controle van
marktpartijen en overheidsinstanties kan onttrekken. Het schuilgaan
achter rechtspersonen en andere façades en de beperking en manipulatie
van informatiestromen zijn hiervan de meest voorkomende verschijnings-
vormen. In deel II van dit rapport (hoofdstuk 7 e.v.) zal uitvoerig worden
ingegaan op de wijzen waarop criminele groepen – fraudeurs, maar ook
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andere typen van daders, zoals drughandelaren – van rechtspersonen
gebruik c.q. misbruik maken om hun rol in de organisatie te maskeren en
aansprakelijkheid te ontlopen. In dit hoofdstuk (paragraaf 5.2) zal worden
bezien hoe criminele groepen hun informatiehuishouding inrichten
teneinde interventie van buitenaf te voorkomen.
Behalve maatregelen in de sfeer van de interne bedrijfsvoering, blijken

niet zelden ook personen en/of instanties van buiten de organisatie
goedschiks of kwaadschiks een rol in de afschermingsstrategie te
vervullen. De betrokkenheid van derden kent wederom een breed scala
van verschijningsvormen. Het spectrum varieert van het inschakelen van
derden als integraal onderdeel van de modus operandi, het aangaan van
betrekkingen met wetshandhavers, het zich omringen met financiële en
juridische deskundigen tot aan het mobiliseren van maatschappelijke
tegenkrachten om strafrechtelijke vervolging en veroordeling te
voorkomen.
De beschouwing over afscherming met behulp van derden valt in twee

delen uiteen. In paragraaf 5.3.1 zullen de onoorbare externe contacten op
uitvoerend niveau de revue passeren, dat wil zeggen de betrekkingen die
gericht zijn op een ongestoorde voortzetting van de frauduleuze activi-
teiten en op tegenwerking van mogelijke opsporingshandelingen. In
paragraaf 5.3.2 zal worden bezien op welke wijze een aantal fraudeurs zich
structureel tracht in te nestelen in bestaande sociale en culturele
netwerken. Door zich te omringen met vooraanstaande personen in de
samenleving wordt niet alleen de behoefte aan maatschappelijke
erkenning tot op zekere hoogte bevredigd, maar kan tevens het eventuele
wantrouwen van de reguliere markt en de opsporingsinstanties worden
weggenomen c.q. geneutraliseerd. In de laatste betekenis dienen
contacten met de «bovenwereld» zeker te worden beschouwd als een
belangrijke vorm van immunisering.

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat de ten behoeve van de beschrijving
van fraudezaken gekozen tweedeling parasitair-symbiotisch vooral
betekenis heeft ten aanzien van de door de fraudeurs te kiezen
afschermingsmethoden. In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk zal
deze premisse aan de hand van de beschikbare casuı̈stiek nader worden
uitgewerkt.

Om te voorkomen dat na kennisneming van het scala van afschermings-
methoden de indruk ontstaat dat alle dadergroepen zich bedienen van de
meest geavanceerde immuniseringsstrategieën, wordt nu reeds
benadrukt dat het aangetroffen afschermingsniveau varieerde van zeer
sophisticated tot ronduit knullig. Duidelijk is dat lang niet alle fraudeurs
zich in dezelfde mate bekommeren om mogelijke interventie van buitenaf.
Voor een aantal van hen vormt het feit dat ze tegen de lamp gelopen zijn,
zelfs een belangrijke aanwijzing dat ze het met afschermen niet zo nauw
hebben genomen. Het volgende fraudegeval vormt daarvan een
voorbeeld.

CASUS 9

Hoewel de fraudeconstructie van enige inventiviteit getuigde – de goederen- en

geldstromen waren bijvoorbeeld van elkaar gescheiden en de handel was logistiek gezien

goed georganiseerd – ging men vanuit het oogpunt van misdaadafscherming op tamelijk

onnozele wijze te werk. Zo maakten de hoofdverdachten geen gebruik van dekmantel-

firma’s om hun betrokkenheid bij de criminele activiteiten te versluieren. Tevens werdnaar

hartelust van de telefoon gebruik gemaakt, waardoor het voor de opsporingsinstanties

kinderspel werd om na te gaan wie wat waar afleverde.
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5.2. Beperking en manipulatie van informatiestromen

In hoofdstuk 4 is in het kader van de bespreking van het interne
sanctiesysteem opgemerkt dat de leidinggevenden van de criminele
groepen van verschillende middelen gebruik kunnen maken om de
naleving van regels af te dwingen en de activiteiten van de medewerkers
te controleren. Daarbij is onder meer gewezen op intimidatie van verbale
of fysieke aard, het creëren van een afhankelijkheidsrelatie in psychische
of financiële zin, alsmede op positieve sancties, zoals het in het vooruit-
zicht stellen van een beloning voor zwijgzame medewerkers. Ondanks
deze bindende elementen blijft het gevaar aanwezig dat leden van het
lagere echelon minder betrouwbaar blijken dan aanvankelijk werd
verondersteld en dat kennis omtrent de fraudeconstructie weglekt naar
derden. Ter verkleining van dit risico kan de informatiehuishouding
zodanig worden ingericht dat de medewerkers van de verschillende
geledingen in het ongewisse gelaten worden van elkaars activiteiten. In
het volgende fraudegeval was dit aan de orde.

CASUS 14

De contacten tussen de verdachten in deze zaak werden op verschillende wijzen onder-

houden, zoals per post en telefoon, alsmede via berichten die mondeling werden

overgebracht door de chauffeurs; tevens werden floppy-disks naar de in het buitenland

verblijvende hoofdverdachte gestuurd.

Ondanks het feit dat de communicatie niet optimaal was afgedekt, bleek de organisatie

moeilijk aan te pakken. Dit vanwege de omstandigheid dat de functies van de

medewerkers goed van elkaar waren afgeschermd: de een wist met andere woorden niet

wat de ander deed. Zo wisten de chauffeurs niets van de werkzaamheden van bijvoor-

beeld de slagers of de administratieve medewerkers.

De algehele communicatie van en naar de hoofdverdachte liep via zijn concubine; via haar

controleerde de hoofdverdachte alles en iedereen: de inkoop, het toezicht op nieuw op te

richten ondernemingen enz. Ook regelde de concubine de bankbetalingen (in opdracht

van de hoofdverdachte).

Een nog verdergaande maatregel dan het spreiden van kennis is het
opleggen van een verbod aan de deelnemers om met elkaar in contact te
treden. Hiervan was sprake in de onderstaande fraudezaak.

CASUS 5

Op de bij de beleggingsfraude betrokken verkooporganisatie in Nederland viel

ogenschijnlijk weinig aan te merken: deze instantie droeg bijvoorbeeld keurig premies en

heffingen af. De firma beschikte ook over een legale telemarketing-afdeling die onder

meer werkzaam was voor enkele gerenommeerde multinationals. Veelbelovende

verkopers werden aangemoedigd carrière te maken en een enkeling was in staat op te

klimmen tot het niveau van introducing broker. De directeur van de verkooporganisatie

was te goeder trouw. Hij was er zich in het geheel niet van bewust dat er niets belegd

werd. De salesmanager daarentegen wist, als verlengstuk van de op de achtergrond

opererende hoofdverdachten, als enige in dit bedrijf van de hoed en de rand.

Mutatis mutandis gold hetzelfde voor de Duitse GmbH die als tussenhandelaar fungeerde.

Hier was alleen een Nederlandse topfunctionaris op de hoogte van de fraudeconstructie.

De overige werknemers wisten van niets. Door de verkopers te verbieden rechtstreeks

contact op te nemen met de tussenhandelaren en omgekeerd, werden alle partijen in het

ongewisse gelaten welke activiteiten werden ontplooid.

Eén bij de Duitse GmbH werkzame handelaar rook uiteindelijk lont: hij vroeg zich terecht

af of er überhaupt wel werd belegd. De betrokkene werd voor een wandelingetje-

meegenomen, met ontslag bedreigd en uiteindelijk met een auto «afgekocht».

Het bovenstaande voorbeeld toont aan dat de leidinggevenden zich niet
alleen moeten bekommeren om de betrouwbaarheid en zwijgzaamheid
van de eigen medewerkers, maar ook rekening moeten houden met
kwetsbare plekken in de zogenaamde buitencirkel van de organisatie.
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Vooral in wijdvertakte fraudezaken waarin sprake is van een symbiose met
de wettige marktomgeving kunnen zich in dit opzicht beheersproblemen
voordoen. In dit soort van zaken is het van belang om over tussenper-
sonen te beschikken die in het desbetreffende marktsegment voldoende
thuis zijn en het vertrouwen genieten van de reguliere handelspartners.
Deze intermediairs, die als het ware een bruggehoofd vormen tussen de
frauderende organisatie en de reguliere marktpartijen, zijn binnen het
eigen netwerk niet altijd voorhanden. Men moet in dat geval een beroep
doen op externe medewerkers, met alle risico’s van het weglekken van
gevoelige informatie vandien. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken in het
volgende fraudegeval.

CASUS 11

Voor het vervoer van de melkpoeder werden in een aantal gevallen bonafide transport-

bedrijven ingeschakeld die via de bank betaald kregen. Zeer waarschijnlijk waren de

directies van de transportbedrijven niet op de hoogte van het frauduleuze karakter van de

zendingen. In verband met de verkoop van de melkpoeder werd bovendien op naam van

echt bestaande bedrijven gefactureerd. De bijdrage van katvangers was daarbij

onmisbaar.

Bij de contacten die werden onderhouden met de banken, transporten zuivelbedrijven was

naast enkele telefoonbeantwoorders een belangrijke rol weggelegd voor de «nette»

gezichten van de organisatie. Deze hadden tot taak het vertrouwen van de handels-

partners te wekken en te koesteren. Uiteindelijk zijn de opsporingsinstanties via hen het

nodige aan de weet gekomen over de fraudeconstructie. Een kwetsbaar punt vormde het

feit dat de reguliere marktpartijen de aankoop van de melkpoeder via de bank in alle

openheid met echte facturen wilden laten plaatsvinden. De telefoontap bleek hier uiterst

effectief, omdat met deze firma’s uiteraard niet in codetaal kon worden gecommuniceerd.

Het laatste voorbeeld refereert tevens aan een van de meest kwetsbare
elementen van de «informatiehuishouding» van criminele organisaties:
het (tele)communicatieverkeer. In de wetenschap dat telefoongesprekken
kunnen worden afgeluisterd, faxen en brieven onderschept, computers
gekraakt enz., nemen de meeste dadergroepen voorzorgsmaatregelen om
gevoelige informatie af te schermen. Behalve door het gebruik van
telecommunicatiemiddelen tot een minimum te beperken en/of gebruik te
maken van uiterst geavanceerde – moeilijk af te luisteren – apparatuur,
kan de opsporing bemoeilijkt worden door de onderlinge communicatie
zodanig te versleutelen dat slechts voor een gering aantal ingewijden
duidelijk is wat met een specifieke boodschap bedoeld wordt. De gang
van zaken in de hierboven beschreven casus 11 laat echter zien dat er
situaties denkbaar zijn waarin men niet op codetaal kan terugvallen; in de
betreffende fraudezaak leidde de noodgedwongen openheid in de richting
van de wettige handel mede tot de ontmanteling van de organisatie.
Gegeven het feit dat afspraken en transacties in het economische

verkeer in de regel op schrift worden gesteld, is het voor fraudeurs een
conditio sine qua non om gebruik te maken van een vervalste
boekhouding en andere valse bescheiden, teneinde daarmee de schijn
van regulier marktgedrag te wekken. Zonder uitzondering maakten de
aangetroffen dadergroepen dan ook gebruik van door hen zelf dan wel
door anderen valselijk opgemaakte stukken: de delictsomschrijving van
artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht was met andere woorden op
alle fraudegevallen van toepassing. In hoofdstuk 3 is bij de beschrijving
van de verschillende modi operandi reeds uiteengezet op welke wijzen
fraudeurs een papieren dwaalspoor aanleggen teneinde het vertrouwen
van de reguliere marktdeelnemers te winnen en ontdekking van de
fraudeconstructie te voorkomen. Op deze plaats kan hieraan worden
toegevoegd dat fraudeurs bij het opschonen van hun administratie grosso
modo de keuze hebben uit drie opties: de eerste betreft het invoegen van
extra valse stukken teneinde daarmee andere valse bescheiden te
«dekken», de tweede het opbouwen van een dubbele boekhouding en de
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derde, de meest rigoureuze, het doen verdwijnen van (een deel van) de
administratie. Niet zelden nemen, zoals het onderstaande voorbeeld laat
zien, de criminele groepen hun toevlucht tot een combinatie van
bovengenoemde keuzemogelijkheden.

CASUS 12

Van hogerhand was een «gedragscode» verordonneerd die moest worden nagevolgd in

geval van een externe boekhoudkundige controle: de administratie van de boekhouder

diende onverwijld te worden weggebracht naar een auto op de achterparkeerplaats, die

daarna op slot ging. In het bureau van de hoofdverdachte bleven de bescheiden liggen;

die werden namelijk gedekt door de «officiële» administratie. Hetzelfde gold voor de

stukken in de bureaula van een van de adjudanten. Bij binnenkomst van opsporingsamb-

tenaren spoedden zich direct mensen door de magazijnen teneinde de niet geregistreerde

artikelen en grondstoffen te verstoppen.

5.3. De inbreng van derden

5.3.1. Onoorbare externe contacten bij de uitvoering van de
fraudeconstructie

Uit de bestudeerde fraudezaken kan worden afgeleid dat met enige
regelmaat een beroep wordt gedaan op personen die niet tot de criminele
organisatie gerekend kunnen worden, maar die van cruciaal belang zijn
voor de uitvoering van de fraudeconstructie. Zo zouden de gevallen van
oplichting van financiële instellingen, zoals beschreven in casus 4 en
casus 17, niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van enkele
bankemployés. Een ander voorbeeld van verwijtbare betrokkenheid van
een externe medewerker komt naar voren in de volgende zaak.

CASUS 5

Een op de Amsterdamse beurs werkzame functionaris heeft in tweeërlei opzicht hand- en

spandiensten verricht. Allereerst heeft hij kantoorruimte en een telefoon ter beschikking

gesteld aan de buitenlandse hoofdverdachte. Deze hield de schijn op vanuit Zwitserland te

opereren, maar had zijn telefoon aldaar doorgeschakeld naar Nederland. Daarnaast was

de employé verantwoordelijk voor het opmaken van de gefingeerde beleggings-

overzichten, waarmee de benadeelden in de waan werden gebracht dat hun geld

inderdaad was belegd.

In paragraaf 3.3.1 is geconstateerd dat bij vormen van grens-
overschrijdende fraude met transacties waarbij aan tal van douaneforma-
liteiten moet worden voldaan, de hulp van een (omgekochte) douanier
zeer welkom is. In drie fraudezaken is de betrokkenheid van douanebe-
ambten vastgesteld.1 Ook contacten binnen andere overheidsdiensten
kunnen de criminele groepen tot voordeel strekken, zoals in het geval van
casus 10, waarbij een hoge ambtenaar uit Kenia tegen betaling voor de
opmaak van de benodigde certificaten zorg droeg.
Ten aanzien van de contacten die bestaan tussen criminele groepen en

vertegenwoordigers van de zogenaamde vrije-beroepsgroepen kan
worden opgemerkt dat in ten minste zes van de bestudeerde fraudezaken
sprake was van verwijtbare betrokkenheid van externe financiële en/of
juridische deskundigen.2 De inbreng van de laatsten – veelal accountants
en civielrechtelijk georiënteerde advocaten varieerde van het verlenen van
adviezen om de fraudeconstructie in rookgordijnen te hullen tot aan het
ter beschikking stellen van de (kantoor)bankrekening voor het doorsluizen
van geld. In het deelrapport aangaande de vrije beroepen wordt nader op
de positie van deze deskundigen ingegaan.

5.3.2. Onoorbare contacten binnen opsporingsinstanties en het OM

In drie van de bestudeerde fraudezaken was aantoonbaar sprake van

1 In twee gevallen was er sprake van in Neder-
land werkzame douaniers. In de derde zaak
leidde het spoor naar een Spaanse douane-
beambte.
2 In twee andere zaken werd verwijtbaar
gedrag van advocaten door het opsporing-
steam verondersteld, maar deze beschul-
digingen konden onvoldoende worden
hard gemaakt.
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onoorbare contacten tussen criminele groepen en vertegenwoordigers
van Nederlandse opsporingsinstanties. Het ging in al deze zaken om
opsporingsambtenaren die informatie omtrent het verloop van het
strafrechtelijke onderzoek hadden laten weglekken naar de criminele
organisatie.1 Een van de betrokken opsporingsambtenaren was bevriend
met een hoofdverdachte, met wie over en weer informatie werd uitge-
wisseld. De betrokken opsporingsambtenaar kon daarmee in andere
onderzoeken zijn informatiepositie versterken. De tweede beambte
trachtte een familielid te behoeden voor de oplichtingspraktijken van een
criminele groep en gaf daarmee indirect gevoelige informatie omtrent het
opsporingsonderzoek prijs. De hoofdverdachte greep deze gang van zaken
onmiddellijk aan om een desinformatiecampagne in de media te starten:
hiermee trachtte hij de suggestie te wekken dat, in strijd met de waarheid,
de criminele organisatie van het begin af aan door de betrokken
opsporingsambtenaar van de opsporingsactiviteiten op de hoogte was
gehouden. In het derde geval had het «lek» binnen het opsporingsteam
ernstigere consequenties: de hoofdverdachte in deze zaak bleek namelijk
te zijn getipt over zijn naderende aanhouding en had zich tijdig uit de
voeten weten te maken.
In één fraudezaak werd door middel van contra-observatie gepoogd te

achterhalen wat bij de controlerende en opsporingsinstanties over de
activiteiten van de criminele groepering bekend was. Hiervoor werd een
privé-detective ingeschakeld. Twee van de hoofdverdachten in deze zaak
deden zich daarenboven een aantal keren voor als politieman en
informeerden telefonisch naar de stand van zaken in het onderzoek. Deze
handelwijze leidde overigens niet tot het door de betreffende hoofdver-
dachten gewenste resultaat.
De hierboven beschreven ruilverhoudingen hebben met elkaar gemeen

dat de medewerking van derden niet werd afgedwongen door middel van
intimidatie, chantage of andere vormen van bedreiging. Het aantal
gevallen waarin dergelijke methoden wel werden toegepast, beperkt zich
tot vier. Daarbij ging het in drie zaken om bedreiging van vertegenwoor-
digers van wettige marktpartijen die ertoe neigden informatie te
verschaffen aan opsporingsinstanties en in één geval om intimidatie van
een justitieel ambtenaar. Van het gebruik van fysiek geweld jegens
buitenstaanders hebben zich geen voorbeelden aangediend. Deze
bevinding moet worden gezien in het perspectief van hetgeen reeds in
hoofdstuk 4 met betrekking tot het interne sanctiesysteem is opgemerkt:
de meeste fraudeurs zijn er goed van doordrongen dat het openlijk
vertonen van geweld contraproductief is voor de eigen bedrijfsvoering en
marktpositie en bovendien onnodig veel aandacht trekt van de
opsporingsinstanties.

5.3.3. Het zoeken van beschutting binnen bestaande sociaal-culturele
netwerken

De meest verregaande – en daarmee wellicht ook de meest bedreigende
– vorm van afscherming betreft het aangaan van betrekkingen met
gerespecteerde personen en instanties in de samenleving. Afgezien van
het feit dat het aureool van maatschappelijk succes de meeste fraudeurs
streelt in hun ijdelheid, draagt een schijnbaar respectabele maatschappe-
lijke positie bij tot een zekere onaantastbaarheid. Vooral in situaties
waarin de criminele activiteiten zijn ingebed in ondernemingen die ook
beschikken over een wettig operende bedrijfspoot, is het gevaar van
manipulatie van invloedrijke derden niet denkbeeldig. De leidinggevende
fraudeurs in dit soort van zaken kunnen vaak een beroep doen op
bevriende zakenrelaties of andere vooraanstaande personen in het
maatschappelijke verkeer om tegenwicht te bieden aan de inspanningen
van de controlerende en opsporingsinstanties. Dit «tegenoffensief» kan de
vorm aannemen van een appel van bovengenoemde derden op het

1 Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in
casus 8 en casus 11 ex-opsporingsambte-
naren in de hoedanigheid van hoofdver-
dachten opdoken.
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verantwoordelijkheidsbesef van de justitiële instanties: door breed uit te
meten welke economische schade het opsporingsonderzoek zou kunnen
toebrengen aan het onder verdenking staande bedrijf en aan de branche
waarin de onderneming opereert en/of de ernst van de strafbare feiten te
bagatelliseren, leveren de bevriende relaties – soms ongewild een
bijdrage aan de pogingen van de hoofdverdachten de angel uit het
strafrechtelijk onderzoek te halen. Ter illustratie van de afscherming die
invloedrijke derden kunnen bieden, kan gewezen worden op het optreden
van een, met één van de hoofdverdachten uit het onderhavige onderzoek
bevriende, hoogleraar, die in talrijke interviews met persvertegen-
woordigers de handelwijze van zijn vriend legitimeerde.
Het mobiliseren van tegenkrachten, op de wijze zoals hierboven

omschreven, is overigens niet alle fraudeurs gegeven. De belevingswereld
en sociale achtergrond van een niet gering aantal daders staat het
aanknopen van strategische contacten binnen maatschappelijk relevante
instellingen in de weg. Zij weten zich geen vaste plaats te verwerven in de
als respectabel te boek staande sociale en culturele netwerken. Hooguit
worden ze in deze kringen gedoogd1, al biedt het onderzoek ook
voorbeelden van naar erkenning snakkende fraudeurs die rücksichtslos
werden afgewezen. Zo werd een van de hoofdverdachten tot zijn grote
teleurstelling geweerd uit de club van hoofdsponsors van een vader-
landse voetbalvereniging. De betrokken verdachte nam zijn toevlucht
vervolgens tot een andere vorm van sportsponsoring, waarmee hij zich in
de rijen schaarde van verschillende andere leidinggevenden van criminele
organisaties. Op menigeen oefent de sportwereld namelijk een niet
geringe aantrekkingskracht uit, niet in de laatste plaats vanwege het feit
dat behalve veel publicitaire aandacht deze markt zich uitstekend leent om
wederrechtelijk verkregen voordeel te investeren. Zie hierover meer in
hoofdstuk 6.
Het gegeven dat op structurele basis de toegang tot de respectabele

sociale kringen voor een aantal fraudeurs gesloten blijft, laat onverlet dat
verschillende van hen op individuele basis wel degelijk kunnen bogen op
contacten met invloedrijke derden. De meeste relaties tussen fraudeurs en
de «wettige bovenwereld» werden aangetroffen in het bedrijfsleven. In
aanmerking genomen dat in fraudezaken waarin de wettige markt-
omgeving op enigerlei wijze meeprofiteert van de criminele activiteiten,
de ankerpunten voor fraudeurs zich als het ware vanzelf aandienen, kan
deze bevinding nauwelijks verrassend genoemd worden. In de volgende
paragraaf zullen we aan dit element nader aandacht besteden.

5.4. Afscherming in het licht van de verschillende fraudevormen

In de voorafgaande paragrafen is in algemene zin beschreven hoe
criminele groepen waarbij de kernactiviteiten gelegen zijn op fraude-
gebied, zich tegen dreigende interventie van buitenaf trachten in te
dekken. Een vraag die resteert, is op welke wijze parasitaire fraudevormen
zich qua immuniseringsstrategie onderscheiden van fraudes waarin
sprake is van een symbiose met de wettige marktomgeving. In deze
paragraaf zal dit aspect nader worden uitgewerkt, waarbij voor beide
fraudetypen de meest kenmerkende elementen van afscherming zullen
worden aangestipt.

5.4.1. Parasitaire fraudes

In hoofdstuk 3 is aan parasitaire vormen van fraude als wezenlijk
kenmerk het element van slachtofferschap meegegeven: er is slechts
sprake van benadeelden, die voor aanzienlijke bedragen het schip in gaan.
Geen van de overige reguliere marktdeelnemers heeft ook maar enig baat
bij de nieuw ontstane marktverhoudingen. Tegen deze achtergrond
moeten de daders van dergelijke delicten voortdurend rekening houden

1 Zoals de fraudeur die zijn werkkamer had
opgesierd met foto’s van een ontmoeting
op een receptie met een voormalige minister
en zich ten overstaan van bezoekers voor liet
staan op «zijn belangrijke contacten».
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met de mogelijkheid dat benadeelde bedrijven en particulieren gaan
klagen en/of aangifte doen en dat de controle van benadeelde overheids-
instanties wordt geı̈ntensiveerd. Dit gegeven brengt met zich mee dat
fraudeurs van dit type over een niet geringe mate van anticiperingsver-
mogen en flexibiliteit moeten beschikken, zodat in geval van dreigende
ontmaskering het hazepad kan worden gekozen met achterlating van
schulden en papieren dwaalsporen. Ook de daders van de fraudes waarin
een symbiotische relatie met de marktomgeving bestaat, zullen hun
activiteiten moeten afschermen en voorzorgsmaatregelen moeten treffen,
maar, zoals we zullen zien in paragraaf 5.4.2, maakt het gegeven dat dit
type fraude meer is ingebed in het reguliere economische verkeer, hun
positie wezenlijk anders.
De bestudeerde fraudezaken laten zien dat de wendbaarheid van de

criminele groepen die onder de noemer van parasitaire fraudeurs zijn
gebracht in drie elementen tot uitdrukking komt:
1. beperkte duurzaamheid van de fraudeconstructie;
2. scheiding tussen plaats van handeling en plaats van vestiging;
3. frequente wisseling van instrumentarium (rechtspersonen) en

stromannen.

Vanzelfsprekend varieert het gewicht van de bovengenoemde factoren
in de verschillende fraudezaken. Hieronder zullen we aan ieder element
afzonderlijk aandacht besteden.

Ad 1) Beperkte duurzaamheid delicten

Vanwege het risico van ontdekking zijn de criminele groepen veelal niet
in staat of van zins gedurende een langere periode te parasiteren op het
vertrouwen van één en dezelfde groep slachtoffers. In de regel is men er
dan ook op uit het voordeel in zo kort mogelijke tijd te behalen, waarna
nieuwe slachtoffers worden gezocht of overgestapt wordt naar een ander
marktsegment of handelsgebied. Vooral in zaken betreffende oplichting en
flessentrekkerij is het opvallend hoe kort de slagen zijn die gemaakt
worden: één specifieke kernactiviteit levert in verschillende branches in
een kort tijdsbestek een verscheidenheid van slachtoffers op, waarna
wordt teruggetreden en (mogelijk) wordt overgeschakeld op een andere
hoofdactiviteit. In dit verband is de handelwijze van een van de hoofdver-
dachten uit casus 1 hoogst illustratief. Het patroon dat hij aan de dag
legde is ook op verschillende andere parasitaire fraudeurs van toepassing.

CASUS 1

Q manifesteert zich sinds een jaar of 10 op fraudegebied. Van meet af aan heeft hij zich

met een scala van activiteiten beziggehouden. Om de aandacht niet te veel op zich te

laden doet hij alles vooral kort: flessentrekkerij, oplichting, bankbreuken, kredietfraude

enzovoort.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op de regel dat de periode
waarover de kernactiviteiten worden uitgesmeerd, over het algemeen kort
is. Zo dienen fraudeurs die actief zijn in de beleggings- en bankwereld,
over het algemeen de nodige voorbereidingen te treffen om potentiële
slachtoffers tot het inbrengen van een deel van hun vermogen over te
halen. Derhalve is met het optuigen van hun organisatie vaak meer tijd
gemoeid. Zo trokken de hoofdverdachten uit casus 4 ruim 1,5 jaar uit om
binnen een financiële instelling een voorkeursbehandeling te verkrijgen.
Toen deze voorbereidingshandelingen het gewenste resultaat hadden
opgeleverd, werd echter in een mum van tijd tot actie (i.c. oplichting)
overgegaan. Vervolgens werden haastig alle sporen gewist en was men
met de noorderzon vertrokken. Het laatste toont aan dat ook deze
criminele groepen behept zijn met een grote mate van flexibiliteit, in de
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zin dat na het binnenhalen van de buit en/of het opdoemen van dreigend
opsporingsgevaar men zich uiterst snel uit de voeten weet te maken.

Ad 2) Scheiding tussen plaats van handeling en plaats van vestiging

Een element dat bij verschillende vormen van parasitaire fraude is
aangetroffen, betreft het aanbrengen van een geografische scheiding
tussen het «locus delicti» en het rechtsgebied vanwaaruit de criminele
groepen formeel opereren. Binnen Nederland wordt niet zelden gebruik
gemaakt van rechtspersonen die bij de Kamer van Koophandel geregis-
treerd staan als zijnde gevestigd in een andere regio dan het deel van het
land waar de strafbare feiten worden gepleegd. Daarenboven vinden
binnen sommige rechtspersonen voortdurend wisselingen van adres dan
wel bestuurders plaats. Dit kan het zicht van de – veelal regionaal
werkzame – controlerende instanties op de gang van zaken aanzienlijk
vertroebelen. Een andere statutaire vestigingsplaats brengt bijvoorbeeld
met zich mee dat binnen de belastingdienst de dossiers van de ene naar
de andere ondernemerskamer worden overgeheveld. Een van de
personen die zeer bedreven was in het opzetten van dergelijke
misleidingsstrategieën, was de hoofdverdachte uit casus 2 (zie voor meer
informatie omtrent diens handelwijze de beschrijving in paragraaf 3.2).
Een andere wijze van afscherming schuilt in het verplaatsen van de

organisatie-eenheid dan wel de frauduleuze activiteiten naar een ander
land. Een voorbeeld van het laatste vormt de kredietfraude die de
hoofdverdachten uit casus 3 vanuit Nederland op touw zetten in
Duitsland.

Andersom handelen verschillende criminele groepen (soms alleen op
papier)1 vanuit het buitenland, waardoor de gedupeerden in Nederland op
niemand verhaal kunnen halen voor de geleden schade.
Zo regisseerde de hoofdverdachte in casus 4 de criminele activiteiten

vanuit het Midden-Oosten en was het beleggingskantoor in casus 5
ondergebracht in Duitsland.2

Verschillende motieven lagen ten grondslag aan de beslissing om deze
intermediair tussen de verkopers en de beursmakelaar in Duitsland te
vestigen.

CASUS 5

Allereerst bestaat er in Duitsland geen effectenwetgeving, dus vestigingsproblemen

bestaan daar in het geheel niet. Daarnaast is het uit het oogpunt van de fraudeur

verstandig om uit het zicht van de toezichthouders van de Stichting Toezicht Effecten-

verkeer te opereren. De beleggers wordt daarenboven een worst voorgehouden in de

vorm van de fiscale voordelen die het beleggen in Duitsland met zich meebrengt. Tot slot

is de kans dat de Duitse justitie overgaat tot vervolging terzake van oplichting van

buitenlanders, i.c. Nederlanders minimaal.

Ad 3) Wisseling van instrumentarium en stromannen

Het instrument bij uitstek waarachter fraudeurs zich kunnen verschuilen,
is, zoals eerder opgemerkt, de rechtspersoon. Zonder al te veel vooruit te
willen lopen op de bevindingen uit hoofdstuk 7 aangaande het misbruik
van rechtspersonen, kan op deze plaats worden opgemerkt dat de meeste
fraudeurs in het kader van de afscherming van hun activiteiten ertoe
overgaan hun «bestand» van rechtspersonen met enige regelmaat op te
schonen. Besloten vennootschappen die bestemd zijn te «klappen»,
dienen op enig moment leeg te worden achtergelaten en vervangen te
worden door andere rechtspersonen die nog niet besmet zijn met de
kwalijke reuk van fraude. In de nieuwe rechtsvormen duiken vaak nieuwe
katvangers op in de positie van directeur en/of aandeelhouder, zodat ook
op het persoonlijke vlak het spoor voor de controle- en opsporings-

1 Zoals nader uiteengezet zal worden in
hoofdstuk 7, gaan criminele groepen in toe-
nemende mate schuil achter buitenlandse
vennootschappen (zoals de Delaware
corporation). Deze staan voor het merendeel
niet ingeschreven in het handelsregister
en hebben als bijkomend voordeel dat een
publikatieplicht ontbreekt.
2 Volgens Van Duyne (1995) doet op het
gebied van de georganiseerde beleggings-
fraude zelfs de volgende stelregel opgeld:
maak nimmer slachtoffers in het rechtsgebied
waar het kantoor gevestigd is. Deze auteur
trof in de door hem bestudeerde geval-
len van beleggingsfraude overigens opval-
lend veel Canadezen aan, die in wisselende
samenstelling opereerden. In het onderhavige
onderzoek is van een grootschalige betrokken-
heid van verdachten van Canadese origine
echter niets gebleken. De beschrijving van
Van Duyne (1995) lijkt in dit opzicht dan ook
enigszins gedateerd: zo’n 5 à 10 jaar geleden
waren Canadezen namelijk nog wel over-
vertegenwoordigd in het verdachten-
bestand van beleggingsfraudeurs. Mogelijk
is natuurlijk ook dat de politiële en justitiële
aandacht voor de activiteiten van deze groep
in de afgelopen jaren is afgenomen.
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instanties steeds moeilijker te volgen is. De hoofdverdachte in casus 6 had
deze vorm van afscherming goed onder de knie.

CASUS 6

De hoofdverdachte kocht in samenwerking met zijn boekhouder via een tussenhandelaar

een stuk of 100 Nederlandse en Amerikaanse rechtspersonen. De vestigingsplaatsen van

de Nederlandse BV’s werden verspreid over heel Nederland. Met behulp van dit uitge-

breide netwerk werd een grensoverschrijdende BTW-carrousel opgezet, die uitwaaierde

over verscheidene lidstaten van de EU.

De structuur van de carrousel werd op verschillende momenten ingrijpend gewijzigd.

Verscheidene niet-indieners werden dan uit de carrousel gehaald en vervangen door

andere rechtspersonen. De carrousel breidde zich gaandeweg aanzienlijk uit.

5.4.2. Symbiotische fraudes

Het gegeven dat in fraudes waarin sprake is van een symbiotische
relatie met de omgeving, legale marktpartijen deel uitmaken van de
fraudeconstructie of daarvan meeprofiteren in de vorm van afname van
goederen tegen afbraakprijzen, impliceert dat de activiteiten van de
criminele groepen meer zijn ingebed in het economische verkeer dan het
geval is bij de parasitaire fraudes. Fraudeurs van dit type consolideren als
het ware hun marktpositie door de symbiose met de bovenwereld. De
houding van de marktomgeving jegens de daders hoeft dan ook niet per
definitie vijandig te zijn. Pas wanneer de marktpositie van een of meer
wettige deelnemers als gevolg van de malafide praktijken ernstig in het
geding komt of een structurele scheefgroei van de marktverhoudingen
dreigt te ontstaan, zijn klachten vanuit de branche te verwachten.
Het bovenstaande brengt met zich mee dat de vluchtigheid die

frauduleuze praktijken van parasitaire aard kenmerkt bij fraudes met een
symbiotisch element, veelal ontbreekt. Criminele groepen hebben over
het algemeen meer tijd om hun organisatie op, dan wel uit te bouwen en
zijn derhalve langer in een bepaald marktsegment actief. Op voorhand
worden niet alleen de verschillende markten afgetast om een inschatting
te kunnen maken van de te verwachten winstkansen, maar worden ook de
mogelijkheden onderzocht die deze markten bieden om in geval van nood
te kunnen schuilen. Twee aspecten zijn daarbij in het bijzonder van
belang: in de eerste plaats de aanwezigheid van wettige marktpartijen die
kunnen worden ingeschakeld teneinde de fraudeconstructie te maskeren,
in de tweede plaats de bereidheid onder legale marktdeelnemers om van
de vruchten van de fraude mee te profiteren. Op beide aspecten wordt
hieronder nader ingegaan.
Het evidente voordeel van het inschakelen van wettige markt-

deelnemers in een keten van frauderende bedrijven is dat dergelijke
ondernemingen minder snel de aandacht van de controlerende en
opsporingsinstanties zullen trekken. Om deze reden speurt menig
fraudeur de markt af naar potentiële medeplichtigen. Vaak gaat het daarbij
om bedrijven die met moeite het hoofd boven water kunnen houden en
een financiële injectie uitstekend kunnen gebruiken. Zo doken in verschil-
lende BTW-carrousels de namen van legale ondernemingen op, die
bleken te zijn overgehaald om facturen op te maken waarop gefingeerde
leveringen aan de lege BV’s van de hoofdverdachte werden vermeld. Deze
ondernemingen werden voor hun medewerking beloond met een
percentage van het factuurbedrag.
Een ander voorbeeld van medeplichtigheid van reguliere marktpartijen

kwam naar voren in casus 18. Hier zocht de criminele organisatie een
kleine, onopvallende, in financiële moeilijkheden verkerende, onder-
neming in de expeditiewereld, die bereid was hand- en spandiensten te
verrichten bij een grote internationale accijns- en BTW-fraude.1

Dat de betrokkenheid van wettige tussenschakels niet altijd voortvloeit

1 Terzijde zij opgemerkt dat uit de interviews
duidelijk is geworden dat verschillende opspo-
ringsambtenaren zich zorgen maken over de
ontwikkelingen in de expeditiewereld. Tegen
het licht van de grote financiële risico’s
die expediteurs lopen in geval van fraude bij
grensoverschrijdend goederenverkeer (zie ook
paragraaf 3.3.1.), en de economische terugval
die zich naar verluidt in deze branche heeft
voorgedaan, bestaat de vrees dat een toe-
nemend aantal expeditiebedrijven zich in de
toekomst zal laten lenen voor papieren
constructies.
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uit motieven van lijfsbehoud, maar dat ook hebzucht van de betrokkenen
een doorslaggevende rol kan spelen, blijkt onder meer uit casus 12.

CASUS 12

In deze fraudezaak fungeerden dierenartsen als intermediair tussen de criminele

groepering en de afnemers van groeibevorderaars. Ten behoeve van de hem gunstig

gezinde dierenartsen vervalste de hoofdverdachte facturen, waarmee de schijn werd

gewekt dat hij deze artsen een niet-bestaand medicijn leverde. Op die manier moest de

fiscus een rad voor ogen gedraaid worden en konden de dierenartsen vrijelijk over een

grote hoeveelheid zwart geld beschikken. Dierenartsen die niet tot de kring van intimi van

de hoofdverdachte behoorden, werden buiten deze constructie gehouden.

5.5. Recapitulatie

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de methoden van afscherming
die criminele groepen hanteren om zich gedupeerden en controle- en
opsporingsinstanties van het lijf te houden. Voor een deel zijn de
immuniseringsstrategieën verweven met de aan de dag gelegde modi
operandi. Verschillende criminele groepen hebben daarenboven met het
oog op dreigende interventie van buitenaf specifieke afweermechanismen
ontwikkeld. Een aantal van de bestudeerde dadergroepen bleek overigens
nauwelijks te anticiperen op een mogelijke ontrafeling van de fraude-
constructie.
Een belangrijke vorm van afscherming schuilt in de beperking en

manipulatie van informatiestromen. Gerefereerd is in dit verband aan het
spreiden van kennis binnen de organisatie, het opleggen van een
spreekverbod aan de individuele leden, het manipuleren van het
telecommunicatieverkeer en het opschonen van de bedrijfsadministratie.
Een tweede element waaraan in het kader van afscherming aandacht is

besteed, is het aangaan van betrekkingen met invloedrijke «derden».
Daartoe is allereerst nagegaan welke onoorbare contacten konden worden
vastgesteld in relatie tot de uitvoering van de fraudeconstructie. Deze
inventarisatie heeft een verscheidenheid van externe betrekkingen
opgeleverd, variërend van de inbreng een tweetal bankemployés, een
functionaris werkzaam op de Amsterdamse effectenbeurs, drie douanebe-
ambten, een buitenlandse topambtenaar tot aan de verwijtbare betrok-
kenheid van zes juridische en/of financiële deskundigen.
Drie gevallen hebben zich aangediend van onoorbare contacten tussen

criminele groepen en opsporingsambtenaren. In één geval bleek sprake
van poging tot afpersing van een lid van het OM. Voorbeelden van fysiek
geweld jegens buitenstaanders zijn in de bestudeerde fraudezaken niet
aangetroffen. De laatste bevinding ligt in het verlengde van de consta-
tering in het vorige hoofdstuk dat in de fraudewereld het openlijk
vertonen van geweld zo veel mogelijk wordt vermeden.
Slechts een gering aantal fraudeurs is in staat beschutting te vinden in

respectabele sociaal-culturele netwerken en zich op die manier in de
«bovenwereld» in te vreten. De belevingswereld en sociale achtergrond
van de meeste daders staat het aanknopen van strategische contacten
binnen maatschappelijk relevante instellingen in de weg.
Ter afsluiting van het hoofdstuk zijn aan de hand van een aantal

hoofdkenmerken de parasitaire en symbiotische fraudevormen tegen
elkaar afgezet. Het handelen van daders van parasitaire fraudes wordt
gekenmerkt door een grote mate van vluchtigheid en flexibiliteit. Hun
wendbaarheid komt in het bijzonder tot uitdrukking in de beperkte
duurzaamheid van de fraudeconstructies, de aangebrachte geografische
scheiding tussen plaats van handeling en plaats van vestiging en/of het
regelmatig opschonen van het ter beschikking staande rechtspersonen-
bestand. De activiteiten van de criminele groepen die zich hebben
toegelegd op fraudes waarin sprake is van een symbiose met de
marktomgeving, zijn duidelijk meer ingebed in het reguliere economische
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verkeer. Deze criminele groepen hebben over het algemeen meer tijd om
hun organisatie uit te bouwen en zijn derhalve langer in een bepaald
marktsegment actief.

6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

6.1. Inleiding

Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door de
criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen voordeel en
de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren tot de
moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een niet gering
aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst en vermogens-
positie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan kennis kan niet los
worden gezien van het feit dat het concept van financieel rechercheren –
dat kort gezegd inhoudt dat behalve de goederenstromen ook de
geldstromen in beeld gebracht worden – pas recentelijk ingang heeft
gevonden bij de opsporingsinstanties en het OM. Ook de wetgeving ter
verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogens-
sancties – die populair ook wel wordt aangeduid als «Plukze»-wetgeving –
vigeert pas sinds 1 maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele
winsten af te romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten
gepaard te laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
slechts in beperkte mate beproefd.
Afgezien van het feit dat pas sinds kort gevallen van georganiseerde

criminaliteit (mede) door een financieel-economische bril worden
aanschouwd, geldt als extra complicatie dat de vermogenspositie van de
betrokken fraudeurs zich soms moeilijk laat berekenen. Zeker in het geval
dat de frauduleuze activiteiten worden ingebed in een wettige onder-
neming, is het een lastige opgave de omvang van het wederrechtelijk
verkregen voordeel los te koppelen van de rechtmatig verkregen
inkomsten. Daarnaast moet in aanmerking worden genomen dat de
opsporing en vervolging van grote fraudezaken hoe langer hoe meer
wordt toegespitst op een beperkt aantal verdachten en strafbare feiten.
Teneinde het onderzoek compact en overzichtelijk te houden, worden
«tentakels geknipt» en slechts die feiten tenlastegelegd die naar het
oordeel van het OM voldoende hard gemaakt kunnen worden. Dit proces
van convergentie, in combinatie met het gegeven dat in de meeste
fraudezaken een grote verscheidenheid van gedupeerden bestaat, brengt
met zich mee dat niet alle benadeelden in het proces-verbaal volledig tot
hun recht komen.1 Ook in dit opzicht zijn de gegevens waarop de
bevindingen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd, dus allesbehalve volledig.
Gegeven de bovenstaande tekortkomingen worden in paragraaf 6.3 bij

het in kaart brengen van het wederrechtelijk verkregen voordeel van de
dadergroepen de nodige slagen om de arm gehouden. Meer dan dat de
criminele winsten aanzienlijk zijn en mogelijkerwijs enkele miljoenen
guldens bedragen, valt in de meeste fraudezaken niet te zeggen. Hetzelfde
geldt voor de investeringen en bezittingen van de criminele groepen op
fraudegebied, die centraal staan in paragraaf 6.4. De beschouwing in deze
paragraaf wordt, bij gebrek aan voldoende (betrouwbare) gegevens,
slechts gedragen door een deel van casuı̈stiek.
Het hoofdstuk wordt geopend met een uiteenzetting over de door

fraude teweeggebrachte schade. Uit de toelichting in paragraaf 6.2 blijkt
dat ook bij de interpretatie van deze bevindingen de nodige voorzich-
tigheid geboden is.

1 Met de introductie in het Wetboek van Straf-
recht van de leden 2 en 3 van artikel 36e
wordt dit wellicht anders. Krachtens deze
bepalingen – onderdelen van de reeds
genoemde ontnemingswetgeving – hoeft het
strafrechtelijke financiële onderzoek zich niet
te beperken tot de feiten die in de hoofdzaak
zijn ten laste gelegd, maar kan de berekening
van het wederrechtelijk verkregen voordeel
zich ook uitstrekken tot soortgelijke feiten of
feiten waarvoor een geldboete van de vijfde
categorie kan worden opgelegd.
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6.2. Aard en omvang van de schade

Het bepalen van de omvang van de schade die individuele
benadeelden, ondernemingen, bedrijfstakken of, op het hoogste niveau,
nationale en supranationale overheden ondervinden van fraudezaken is,
om diverse redenen een heikel karwei. Zo is in fraudezaken waarin een
symbiose bestaat met de wettige marktomgeving, vaak sprake van een
driedeling: behalve meeprofiterende marktpartijen is er sprake van direct
aanwijsbare gedupeerden en indirecte slachtoffers. De laatste groep
bestaat uit wettige deelnemers wier marktpositie als gevolg van de fraude
onder grote druk komt te staan. Een sprekend voorbeeld hiervan vormde
het opkopen van eigen produkten door een multinational die als gevolg
van een BTW-carrousel aanzienlijk in prijs waren gedaald. Deze produkten
werden uiteindelijk met aanzienlijke korting via de eigen distributieka-
nalen op de markt gebracht. Het is een moeilijke, zo niet onmogelijke
opgave om deze vorm van schade in geldbedragen uit te drukken.
Een tweede probleem schuilt in het gegeven dat een groot aantal

georganiseerde fraudes grensoverschrijdend van aard is. Dit brengt met
zich mee dat de fraudes hun weerslag hebben op de concurrentie-
verhoudingen in verschillende landen. Sommige in Nederland opgezette
fraudezaken brengen zelfs in andere landen aanzienlijk meer schade
teweeg dan in eigen land. Te denken valt in dit verband bijvoorbeeld aan
de koppelbazerij, zoals omschreven in hoofdstuk 3, en (meer in detail) in
het deelrapport «Georganiseerde criminaliteit in de bouwnijverheid». De
activiteiten van Nederlandse koppelbazen in de Duitse bouw treffen
namelijk vooral de Duitse economische verhoudingen. Dit voorbeeld toont
aan dat elke poging om op basis van de in Nederland aangetroffen
dadergroepen te komen tot een schatting van de schade die de Neder-
landse economie ondervindt van georganiseerde fraude, als een zinloze
exercitie kan worden opgevat. Een macro-economische beschouwing op
het niveau van de Europese Unie lijkt op het eerste gezicht meer soelaas
te bieden. Echter, ook op de fraudegegevens die door de Europese
Commissie worden verstrekt, valt het nodige aan te merken.1

Zo kan ervan uit worden gegaan dat de door de individuele lidstaten
aan Brussel ter beschikking gestelde schadecijfers een aanzienlijke
onderschatting vormen van het daadwerkelijk teweeggebrachte nadeel.
Enerzijds heeft dit te maken met het gebrek aan prioriteit dat de fraude-
bestrijding in de meeste lidstaten geniet, anderzijds met de terughou-
dendheid die in menige lidstaat in acht wordt genomen om de daadwer-
kelijke omvang van de door fraude teweeggebrachte schade aan de
Europese Commissie te melden. In een aantal lidstaten wordt bijvoor-
beeld stelselmatig ontkend dat zich op het eigen grondgebied ernstige
gevallen van intracommunautaire BTW-fraude voordoen (Aronowitz e.a.,
1995). Tegen het licht van de bevindingen aangaande dit fenomeen in de
Benelux en het feit dat door het wegvallen van de controle aan de
binnengrenzen van de EU de mogelijkheden tot het plegen van dit
fraudetype er bepaald niet minder op zijn geworden, lijkt deze stelling
moeilijk houdbaar. Bovengenoemde «struisvogelpolitiek» voorkomt in
ieder geval wel dat de lidstaten in kwestie door de Europese Commissie
voor de teweeggebrachte schade kunnen worden aangeslagen.
Gezien de talrijke tekortkomingen in het op fraudegebied aanwezige

cijfermateriaal, beperken we ons tot het weergeven van de omvang-
schattingen van de direct aanwijsbare schade in de bestudeerde fraude-
zaken. In twaalf fraudezaken waren indicaties daaromtrent voorhanden.
De totale schade in deze zaken bedroeg 330 miljoen gulden. In geen
enkele zaak was het geschatte schadebedrag lager dan 1,5 miljoen gulden.
In zes fraudegevallen liep het schadebedrag zelfs in de tientallen
miljoenen guldens, met als uitschieter een BTW-fraude in de oliebranche,
die in totaal voor ruim 100 miljoen gulden aan schade berokkende.

1 In een brief van de minister van Justitie
en van de staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1992–1993, 17 050, nr. 181)
werd dit ook met zoveel woorden erkend.
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In alle gevallen was sprake van een verscheidenheid van slachtoffers.
De belastingdienst behoorde steevast tot de schuldeisers. Eveneens
bleken uitkeringsinstanties in vrijwel alle zaken benadeeld te zijn, doordat
één of meer betrokkenen ten onrechte stond ingeschreven als uitkerings-
gerechtigd. In een beperkt aantal zaken kon tevens verhaal worden
gehaald op wettige bedrijven die hadden «meegelift» met de fraude-
constructie. Zo werd een aantal vleesgroothandelbedrijven, slagerijen en
supermarkten uit casus 14 achteraf aangeslagen voor het niet-volledig
verantwoorden van de omzet. Bij de levering van vlees door de rechtsper-
sonen behorende tot de criminele organisatie, aan genoemde derden
bleek in hoge mate met facturen geknoeid te zijn, zodat de afnemers een
deel van hun omzet buiten de boeken konden houden.

6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten kan
vanzelfsprekend niet op één lijn worden gesteld met de toegebrachte
economische schade. Afgezien van sommige vormen van parasitaire
fraude – in het bijzonder die waarvoor een minimum aan logistieke
handelingen nodig is – ontlopen het schade- en het winstbedrag elkaar
meestal aanzienlijk. De investeringen die moeten worden gedaan alvorens
überhaupt tot het plegen van de strafbare feiten over te kunnen gaan, de
personeelskosten, enzovoort, zijn van invloed op de uiteindelijk te behalen
nettowinst. Die winst zal vervolgens ook moeten worden gedeeld met
eventuele medeverdachten. Casus 11 vormt een goede illustratie van de
wijze waarop het brutovoordeel over alle bij de betreffende fraude
betrokkenen kan worden verdeeld.

CASUS 11

Volgens schattingen bedraagt het voordeel aan ontdoken heffingen op elk transport

melkpoeder zo’n f 70 000. Daarvan zou circa f 30 000 ten goede komen aan de

Oosteuropeanen, f 30 000 aan de Nederlanders en zou f 10 000 worden aangewend om de

prijs te drukken ten behoeve van de afnemers. Met deze fraude is minimaal f 30 000 000

aan heffingen ontdoken. De nettowinst van de hoofdverdachten varieerde (voor zover

bekend)1 van f 550 000 tot 1,7 miljoen.

Het gegeven dat het criminele netwerk in bovenstaande zaak tamelijk
omvangrijk was en gekenmerkt werd door elkaar in de hoedanigheid van
leidinggevende afwisselende hoofdverdachten, maakte de spoeling voor
de individuele betrokkenen dunner. Binnen de groepen waar een
onbetwiste leider de regie voert over de fraude-activiteiten, blijven voor
de hoofdverdachten meestal aanzienlijk hogere bedragen aan de strijkstok
hangen. Zo werd het privé-vermogen van een van de hoofdverdachten
vastgesteld op 42 miljoen gulden. Ook verschillende andere leiding-
gevenden mochten zich de status van multimiljonair aanmeten.
In de volgende paragraaf zullen we bezien op welke wijze dergelijke

kapitale vermogens worden aangewend.

6.4. Investeringen

Zoals eerder is aangegeven, is het wezenlijke onderscheid tussen de
levering van illegale goederen/diensten (zoals drugs) en het illegale
optreden op legale markten dat de eerste vorm van activiteiten zich per
definitie afspeelt in de «ondergrondeconomie», terwijl bij de tweede
categorie de overgang tussen de «onderwereld» en de «bovenwereld»
veel vloeiender is. Dit onderscheid is niet alleen van belang voor de
organisatie-opbouw, modus operandi en afscherming van de criminele
groepen, maar ook voor de wijze waarop de criminele winsten worden
ge(her)ı̈nvesteerd. Grosso modo kan worden gesteld dat fraudeurs
gemakkelijker hun wederrechtelijk verkregen voordeel in de reguliere

1 Van een aantal hoofdverdachten in deze
zaak ontbreken de financiële gegevens.
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economie kunnen investeren dan drughandelaren. De laatsten moeten
immers uit de ondergrondeconomie naar boven klauteren, terwijl de
eersten daar van origine al zitten. De bedrijfsvormen die criminele
groepen aanwenden om de fraudeconstructie vorm te geven, kunnen met
andere woorden evenzeer gebruikt worden om de criminele inkomsten te
verdoezelen c.q. een schijnbaar wettige herkomst mee te geven.
De bovenstaande bevinding is in het bijzonder van toepassing op

criminele groepen die beschikken over zowel een legale als een illegale
bedrijfstak. In een dergelijke constellatie is het vrij eenvoudig het
wederrechtelijk verkregen voordeel op te doen gaan in het rechtmatig
behaalde bedrijfsresultaat. Een voorbeeld hiervan is te vinden in casus 5.

CASUS 5

Behalve in een luxe leven en dure automobielen investeerden de Nederlandse hoofdver-

dachten, beiden via een eigen beheersmaatschappij, in een zestal wettige firma’s. Een van

die bedrijven vormde de legale tak van de illegale verkooporganisatie van de beleggings-

fraude. Deze firma, gespecialiseerd in telemarketing, was werkzaam voor enkele gerenom-

meerde multinationals. Een andere onderneming hield zich bezig met het reinigen van

bierpompen. Ook de andere bedrijven laadden vanwege hun alledaagse activiteiten niet

bepaald de verdenking op zich dat zij werden gevoed door wederrechtelijk verkregen

vermogen.

Om te kunnen handelen zoals de verdachten uit bovenstaand
voorbeeld, heeft men niet alleen de beschikking nodig over specifieke
vaardigheden en contacten, maar moet de wijze van investeren ook
passen in de eigen belevingswereld. «White collar zakenlieden» die zich
hebben ingelaten met vormen van georganiseerde criminaliteit, zullen
zich in dit opzicht meer als een vis in het water voelen dan «blue collar
gewoontefraudeurs». De laatsten zijn minder vertrouwd met de cultuur
van het bedrijfsleven en zoeken de investeringsmogelijkheden liever
dichter bij huis, zoals in het financieren van een dure hobby, het kopen
van onroerend goed en, zeker niet het minst belangrijke, de aanschaf van
luxegoederen (zoals dure auto’s en sieraden) en het leiden van een
extravagante levensstijl. Voor de meeste van de hier besproken fraudeurs
behoort baden in weelde tot de primaire behoeften, zoals blijkt uit het
bestedingsbedrag van een hoofdverdachte uit casus 1.

CASUS 1

Uit een ingesteld bankrekeningenonderzoek blijkt dat de hoofdverdachte en zijn concubine

de beschikking hebben (gehad) over tegoeden op 18 bankrekeningen in Nederland. Ook

beschikt de hoofdverdachte samen met een kompaan over een bankrekening in

Luxemburg. Over de omvang van de tegoeden was bij het schrijven van dit deelrapport

nog geen informatie beschikbaar.

De hoofdverdachte en zijn vriendin houden van luxe en een extravagante levensstijl: ze

gooien het geld in de privé-sfeer, naar verluidt, over de balk. Bij het kadaster zijn verder 4

panden bekend die in eigendom aan de hoofdverdachte (1) en zijn concubine (3)

toebehoren. De laatste heeft een uitkering. Een van de panden wordt door het tweetal

bewoond. Deze woning zou zeer riant zijn ingericht.

De hoofdverdachte in de bovenstaande zaak bleek naast bovenge-
noemde uitgaven ook een paar ton geı̈nvesteerd te hebben in een
hasjtransport. Dit geval is vrij uitzonderlijk, want uit de casuı̈stiek komen
verder geen harde gegevens naar voren over fraudeurs die hun weder-
rechtelijk verkregen voordeel hebben aangewend voor de financiering van
de levering van illegale goederen. Deze bevinding onderstreept de
conclusie uit hoofdstuk 4 dat mengvormen van drughandel en georgani-
seerde fraude betrekkelijk zeldzaam zijn.
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Ook van het leveren van illegale diensten met behulp van uit fraude
gegenereerde inkomsten is slechts één voorbeeld voorhanden. In casu
ging het om het opzetten van een illegale loterij.

CASUS 3

P slaat nog steeds alles stuk: «ton in de zak, morgen weg», zoals de opsporingsambte-

naren zijn bestedingsgedrag omschrijven. Voor zover bekend, gooide P in het verleden

met bevriende koppelbazen het geld ook al over de balk. In een weekendje London werd

er gerust f 250 000 doorheen gejaagd. Niettemin lijkt hij met het verstrijken der jaren iets

rustiger te zijn geworden en zo nu en dan legt hij zelfs iets van zijn hoge winsten opzij. Zo

heeft hij een huis gekocht op Aruba. Voorts organiseert P via een sportvereniging een

illegale lotto. Het prijzengeld bestaat vermoedelijk deels uit de criminele winsten van P. In

het kader van de loterij worden jonge jongens geronseld voor de lotenverkoop. P haalt

zelf het geld op en keert ook zelf uit. De jongeren groeien op met geslaagde criminele

rolvoorbeelden en worden al bij diverse criminele activiteiten ingeschakeld.

In de laatste casus komt een element naar voren dat ook in een aantal
andere fraudezaken is aangetroffen, namelijk de neiging van een aantal
verdachten tot het doen van investeringen in de sportwereld. Verschil-
lende fraudeurs lijken hun voorliefde voor een bepaalde tak van sport met
een bijdrage in pecunia te willen onderstrepen. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere het kopen van een vip-lounge bij een voetbalvereniging, het
sponsoren van een raceteam en het organiseren van een motorcross. Ook
in andere vormen van vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden aangetroffen
van het investeren van criminele winsten. Zo belegde één verdachte een
deel van zijn vermogen in een (buitenlands) vakantiepark; een ander stak
zijn geld goeddeels in het door hem opgezette campingnetwerk.

6.5. Recapitulatie

Het schatten van de omvang van de schade die frauduleuze praktijken
teweegbrengen, is om uiteenlopende redenen een moeilijke, en ten
aanzien van een aantal fraudevormen zelfs een onmogelijke opgave.
Niettemin kan op basis van de beschikbare gegevens worden geconclu-
deerd dat georganiseerde fraude diep ingrijpt in het economische verkeer,
waarbij in het geval van fraudes met een symbiotische component niet
alleen gedacht moet worden aan de materiële schade die teweeg wordt
gebracht, maar ook aan de verstoorde concurrentieverhoudingen die door
toedoen van de fraudeurs ontstaan. Hoewel dit op basis van het
empirische materiaal moeilijk in harde cijfers is uit te drukken, staat ook
de winstgevendheid van frauduleuze praktijken buiten kijf. In combinatie
met de relatief geringe pakkans in dit type van zaken – aan fraude-
bestrijding wordt, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 2, geen hoge prioriteit
toegekend – mag worden verondersteld dat het (brede) fraudeterrein
onverminderd aantrekkingskracht op criminele groepen – en op legale
bedrijven in het kader van organisatiecriminaliteit – zal blijven uitoefenen.
In theorie kunnen fraudeurs gemakkelijker hun wederrechtelijk

verkregen voordeel in de reguliere economie investeren dan
drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de ondergrondeconomie
naar boven klauteren, terwijl de eersten daar van origine al zitten. Deze
bevinding laat onverlet dat in de bestudeerde fraudezaken slechts een
gering aantal verdachten ertoe genegen en in staat was om hun weder-
rechtelijk verkregen voordeel te investeren in produktiemiddelen,
aandelen of andere minder tastbare waarden. De belevingswereld van de
meeste daders sluit beter aan bij het bezit van stoffelijke zaken, zoals
onroerend goed, dure auto’s, huisraad, sieraden, een raceteam, een
vip-box, enzovoort.
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DEEL II

MISBRUIK VAN
RECHTSFIGUREN OM
ILLEGALE ACTIVITEITEN EN
OPBRENGSTEN TE
VERSLUIEREN





7. AFSCHERMING MET BEHULP VAN RECHTSFIGUREN

7.1. Inleiding

Deel 2 van deze rapportage staat in het teken van het misbruik van
rechtsfiguren. Zoals in deel 1 is aangegeven, maken fraudeurs van
allerhande schijnconstructies gebruik om hun activiteiten winstgevend te
maken en zich af te schermen tegen interventie van buitenaf. Fraudeurs
staan daarin bepaald niet alleen. De strafrechtelijke onderzoeken van de
laatste jaren hebben uitgewezen dat ook in de drughandel rechtsfiguren
worden aangewend om de criminele winsten te versluieren. Voordat in
deel 3 wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop wederrechtelijk
verkregen voordeel wordt weggesluisd, willen we in dit hoofdstuk de
instrumenten belichten die voor de modus operandi, afscherming van de
dadergroepen en versluiering van de herkomst van illegaal inkomen van
cruciaal belang zijn. In hoofdstuk 8 wordt vervolgens ingegaan op de
natuurlijke personen die in dit proces een rol spelen.
Het belangrijkste instrument dat wordt aangewend is de rechtspersoon.

Er is vrijwel geen vorm van georganiseerde criminaliteit meer denkbaar
zonder inbreng van deze rechtsfiguur. In het bijzonder springt daarbij het
misbruik van de BV in het oog. In paragraaf 7.2 zullen we de schijn-
werpers richten op de factoren die het toezicht op de oprichting en het
gebruik van deze rechtspersoon bemoeilijken. In paragraaf 7.3 zal de
aandacht uitgaan naar de voordelen die andere rechtsvormen bieden,
zoals de stichting, de Delaware corporation en de Antilliaanse NV. De
laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gereserveerd voor een beschouwing
over andere vormen van versluiering. Daarbij zal in het bijzonder
aandacht worden besteed aan eigendomsconstructies en de figuur van de
trust.

7.2. De besloten vennootschap1

7.2.1. Aard van de rechtsvorm

De besloten vennootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende
vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal,
waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt (art.
2:175 BW). De term «besloten» houdt in dat de BV ter dekking van haar
kapitaalbehoefte geen beroep doet op het grote publiek. De aandeel-
houders zijn slechts verplicht tot volstorting van het nominale bedrag van
hun aandeel (art. 1:195 BW) en in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk
voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht (art. 2:175
BW). Voor de oprichting is een geı̈ndexeerd minimumkapitaal vereist (art.
1:178 lid 2 BW), thans f 40 000. De BV is verplicht tot openbaarmaking van
de jaarstukken (art. 2: 394 BW).
Bestuurders van een BV kunnen zich niet in alle gevallen aan aansprake-

lijkheid onttrekken. Op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
(WBA) zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de schulden
inzake loonbelasting, omzetbelasting, premies sociale verzekeringen en
verplichte bijdragen aan bedrijfspensioenfondsen. Bovendien is krachtens
art. 2:138 BW in geval van faillissement van de vennootschap iedere
bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van
de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten
kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.
Niet alleen de formele bestuurders kunnen in geval van faillissement

hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Op grond van het zevende lid van
bovengenoemd wetsartikel worden allen die het beleid van de rechts-
persoon (mede) hebben bepaald (met uitzondering van een door de

1 Bij de totstandkoming van deze paragraaf
is gebruik gemaakt van de rapporten van
Landman (1994) en van de werkgroep
Preventief Toezicht Vennootschappen (1992)
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rechter benoemde bewindvoerder), met bestuurders gelijkgesteld. Dat
geldt voor commissarissen die zo nauw bij het beleid van de rechts-
persoon zijn betrokken dat zij als bestuurder kunnen worden aangemerkt,
maar ook voor degene die zich achter een stroman verschuilt, maar in
feite de touwtjes in handen heeft.
Hoewel leidinggevenden van criminele groepen op basis van de

hierboven uiteengezette aanscherping van de aansprakelijkheid in theorie
beter kunnen worden aangepakt, blijkt daarvan in de praktijk nog weinig.
Volgens Cozijn (1991) hebben de instrumenten die bedoeld waren om het
de curator gemakkelijker te maken, in de praktijk slechts beperkte
betekenis. Ook tijdens de in het kader van dit onderzoek gehouden
interviews werd meermaals opgemerkt dat curatoren nauwelijks in staat
zijn de leidinggevenden van de malafide praktijken voor de teweegge-
brachte schade aan te slaan. Het grootste probleem waarvoor curatoren
en opsporingsinstanties zich gesteld zien, is dat zij door een ondoorzichtig
netwerk van rechtspersonen en natuurlijke personen (katvangers) heen
moeten breken om zicht te krijgen op de beleidsbepalers. De BV blijft met
andere woorden een geschikte schuilplaats voor de leiders van criminele
groepen. Hieronder zullen we stapsgewijs de kwetsbare plekken van deze
vennootschap nader toelichten.

7.2.2. De oprichting

Bij de oprichting van een BV zijn naast de eigenaar/ondernemer
verschillende partijen betrokken. Zo is voor een oprichting een notariële
akte nodig en stelt de notaris de statuten op. Tevens is een «verklaring van
geen bezwaar» nodig, die wordt verstrekt door het ministerie van Justitie.
De opgerichte BV moet ten slotte worden ingeschreven in het handelsre-
gister van een Kamer van Koophandel (KvK). Indien na een afgifte van een
verklaring van geen bezwaar de statuten worden gewijzigd, behoort dit –
evenals een directiewijziging – te worden doorgegeven aan de KvK.
De oprichting van een vennootschap brengt nog een aantal andere

verplichtingen met zich mee, zoals een publikatieplicht van de jaarre-
kening en een aangifte van vennootschapsbelasting bij de Belasting-
dienst. Indien met een BV een bedrijf wordt uitgeoefend, dan moet de
onderneming worden ingeschreven bij een bedrijfsvereniging.

Het proces van oprichting van BV’s bevat, ondanks de in de vorige
paragraaf aangestipte ontwikkeling in de richting van een verscherpt
toezicht, nog een aantal fraudegevoelige elementen. Een eerste knelpunt
is gelegen in de vaststelling van de identiteit van de oprichter. Hoewel
sinds de inwerkingtreding van de Wet identiteitsvaststelling bij financiële
dienstverlening (WIF, 1993) partijen verplicht zijn zich ten overstaan van
de notaris te legitimeren, bestaan er nog steeds mogelijkheden om deze
plicht te omzeilen. Het is in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld niet
ongebruikelijk om de oprichtingshandelingen te delegeren aan een
accountant. Het meenemen door de laatste van een – eventueel vervalst –
legitimatiebewijs van de oprichter volstaat in de meeste gevallen al om de
notaris tot het opstellen van de conceptakte te bewegen. De gemiddelde
notaris beschikt over onvoldoende deskundigheid om onregelmatigheden
vast te stellen ten aanzien van de getoonde identiteitsbewijzen of het
gebruik van gevolmachtigden. In het deelrapport aangaande de vrije-
beroepsbeoefenaars wordt nader op de positie van de notaris ingegaan.
Een tweede kwetsbaar punt is gerelateerd aan de «verklaring van geen

bezwaar» (VVGB). Deze moet worden afgegeven door de afdeling
Rechtspersonen van het ministerie van Justitie. Voor de afgifte verricht
deze afdeling een onderzoek naar de antecedenten van de bij de voorge-
nomen vennootschap betrokken natuurlijke en/of rechtspersonen. Voor de
uitvoering van deze taak beschikt de afdeling Rechtspersonen over een
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omvangrijk geautomatiseerd databestand (Vennoot) waarin natuurlijke en
rechtspersonen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
Een VVGB kan worden geweigerd indien blijkt dat:
* de ontwerpakte met de statuten in strijd is met de wet;
* er bij de bij de oprichting betrokken personen sprake is van een

recent faillissement;
* een van de betrokkenen veroordeeld is wegens een vermogensdelict;
* er verbanden bestaan met malafide personen of organisaties;
* het beroep van de oprichter niets van doen heeft met de voorge-

nomen activiteiten van de vennootschap, zoals verwoord in de
doelomschrijving;
* de beleidsbepalers en de bestuurders niet dezelfde personen zijn.

Voor leidinggevenden van criminele groepen vormen bovenstaande
voorwaarden meestal een aanzienlijke drempel om de rechtspersoon op
eigen naam te zetten. Het feit dat de meesten van hen over justitiële
antecedenten beschikken, vormt daarbij de belangrijkste blokkade. De
leidinggevenden zullen dit gegeven echter allesbehalve als een probleem
percipiëren. De belangrijkste functie van de rechtspersoon is immers dat
iedere vorm van aansprakelijkheid kan worden ontlopen en derhalve
hebben de leidinggevenden er alle belang bij om zelf als eigenaar/
aandeelhouder buiten beeld te blijven. «Strolieden» of «katvangers» – bij
voorkeur met een onbeschreven strafblad – kunnen hier hun dienst
bewijzen. Zij dienen zich formeel aan als oprichters, waarbij het voor de
criminele groepen van belang is dat er geen banden tussen hen en de
katvangers kunnen worden vastgesteld. Om te voorkomen dat de VVGB
wordt geweigerd, omdat het beroep van de oprichter niets van doen heeft
met de voorgenomen activiteiten van de vennootschap, wordt de
doelomschrijving van de BV opzettelijk in vage bewoordingen geformu-
leerd.
Binnen een termijn van drie tot zes weken wordt van de afdeling

Rechtspersonen verwacht dat er al dan niet een VVGB wordt afgegeven.
In de dagelijkse praktijk heeft deze afdeling de handen vol om deze
kwantitatieve norm te halen. De kwalitatieve toets op onregelmatigheden
bij de oprichting van een vennootschap raakt hierdoor enigszins in de
verdrukking. In gevallen van twijfel wordt nogal eens gebruik gemaakt van
de mogelijkheid de oprichter om extra informatie te vragen. Het resultaat
van deze «vertragingstaktiek» is dikwijls dat het verzoek om oprichting
wordt ingetrokken en een vluchtroute wordt gekozen via een buitenlandse
rechtspersoon of een stichting (zie hierover later meer).
In het volgende hoofdstuk zal een praktijkvoorbeeld worden gegeven

van de wijze waarop men zich aan het toezicht op de oprichting van een
BV kan onttrekken.

7.2.3. Bestuurswisselingen en overdracht van aandelen

Uit verschillende strafrechtelijke onderzoeken komt naar voren dat
fraude met BV’s vooral voorkomt bij jonge rechtspersonen. Kort na de
oprichting blijken zich vaak de nodige bestuurswisselingen voor te doen
en/of worden de aandelen van de vennootschap aan anderen overge-
dragen.
Om te voorkomen dat BV’s kort na de oprichting door de strolieden

worden doorverkocht aan personen die als oprichters op grond van hun
justitiële antecedenten geen VVGB zouden hebben gekregen, moet de
overdracht van de aandelen sinds 1993 geschieden bij notariële akte.
De bovenstaande maatregel heeft het doorschuiven van BV’s ontegen-

zeggelijk bemoeilijkt, maar waterdicht is het systeem nog allerminst. Bij
de toetsing van statutenwijzigingen naar aanleiding van aandelen-
overdrachten bestaat er bijvoorbeeld geen wettelijke verplichting voor een
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antecedentenonderzoek. Zeker in het geval van de overdracht van «lege»
BV’s (zie hieronder) kan dit als een gemis worden beschouwd.
Een tweede mogelijkheid om het toezicht te omzeilen is gelegen in de

overdracht van de economische eigendom van de aandelen. Hiervoor is
geen notariële akte vereist. Voor meer informatie omtrent de scheiding
van juridisch en economisch eigendom – ook in de onroerend-goedsector
een veel voorkomende constructie – verwijzen we naar paragraaf 7.4.
Ook in een ander opzicht viel tot voor kort te manipuleren met de

controle op de aandelenoverdracht. Tot in 1995 kon de verplichte gang
naar de notaris worden ontdoken door ten overstaan van de KvK de
aandelenoverdracht te antedateren: de schijn werd dan gewekt dat de BV
reeds voor 1993 in andere handen was overgegaan. De met grote
achterstanden in de administratie kampende KvK accepteerde dat meestal
zonder verdere navorsingen.
Alleen wanneer de KvK van oordeel is dat een inschrijving ten onrechte

is geschied, of onvolledig of onjuist is, kan met behulp van een verzoek-
schrift bij de rechter worden aangedrongen om doorhaling, aanvulling of
wijziging van de gegevens. De KvK’s vangen echter zowel bij inschrij-
vingen als bestuurswisselingen ook signalen op die duiden op misbruik
van vennootschappen. Op basis van de huidige Handelsregisterwet is het
niet mogelijk dergelijke signalen door te geven aan de opsporings-
instanties.
Voor praktijkvoorbeelden van bestuurswisselingen en de overname van

– zowel malafide als bonafide – rechtspersonen met het oogmerk daarvan
misbruik te maken, verwijzen we naar het volgende hoofdstuk en de in
paragraaf 3.2 beschreven cases.

Lege BV’s

«Lege» BV’s, ook wel «plank-BV»s’ genoemd, vormen een kwetsbaar
reservoir omdat bij overname door een derde een VVGB niet is vereist.
Niet elke lege BV kan echter als een potentiële fraude-BV worden
aangemerkt. In grote bedrijven worden regelmatig activiteiten beëindigd
en andere, nieuwe activiteiten gestart. In dat kader wordt een aantal BV’s
«leeggemaakt» en «in voorraad gehouden» om op een later moment weer
te kunnen worden aangewend voor het onderbrengen van nieuwe
activiteiten.
Tevens is het mogelijk dat een BV haar activiteiten beëindigt zonder leeg

te worden gemaakt in verband met praktische problemen die zouden
kunnen ontstaan bij de overdracht van bepaalde activa (bijvoorbeeld
auteursrechten, rechten van industriële eigendom, onroerende goederen
in het buitenland enzovoort)
Uit onderzoek naar gefailleerde BV’s waarbij sprake was van belasting-

en premiefraude, bleek dat meer dan de helft daarvan leeg was overge-
nomen van de oprichters (ISMO, 1985). Het (voort)bestaan van lege BV’s
draagt, bezien vanuit fraudeperspectief, dus wel degelijk risico’s met zich
mee.
De aanschaf van een lege BV heeft een aantal belangrijke voordelen

boven verkrijging van een BV door middel van een reguliere oprichting.
Die voordelen zijn: snelle levering, lage kosten – f 5000 tot f 10 000 – geen
VVGB en geen verplichting tot storting van f 40 000 op aandelen.
Nadelen kunnen er ook zijn. Er kan namelijk sprake zijn van onbekende

schulden of claims, die pas op een later tijdstip blijken. Dergelijke risico’s
kunnen door een ter zake deskundige koper worden geminimaliseerd.
Met het bestand lege BV’s wordt een levendige handel gedreven. Die

handel is op zichzelf niet illegaal. Naast circa tien particuliere handelaren
heeft een aantal handelsbanken zich op deze activiteit toegelegd.1 Hoewel,
zoals gezegd, zeker niet alle lege BV’s in verband met fraude kunnen
worden gebracht, werd de aantrekkingskracht die dit bestand op criminele
groepen uitoefent dusdanig zorgwekkend geacht dat sinds 1 september

1 Informatie afkomstig uit NRC-Handels-
blad, d.d. 22 april 1995.
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1994 het toezicht van de KvK’s op de lege BV’s aanzienlijk is verscherpt.
Op basis van een wetswijziging is een beschikking van de KvK thans
voldoende om BV’s die geen activiteiten ontplooi(d)en, onder bepaalde
voorwaarden te ontbinden. In hoeverre reeds van deze mogelijkheid is
gebruik gemaakt is nog niet bekend.
Hoe de handel in rechtspersonen in zijn werk gaat, zal in het volgende

hoofdstuk nader worden toegelicht.

7.3. Overige rechtspersonen

7.3.1. De stichting

Naarmate de mogelijkheden tot het plegen van criminaliteit met behulp
van BV’s worden ingeperkt, zullen des te meer malafide personen geneigd
zijn hun toevlucht te zoeken tot andere rechtsvormen teneinde hun
praktijken in rookgordijnen te hullen. De stichting vormt in dit verband in
meer dan één opzicht een geschikt alternatief.
De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die beoogt met

behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld
doel te verwezenlijken. De doelomschrijving is niet zelden ideëel van aard.
Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan
oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan
anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of
sociale strekking hebben. Met enig creatief boekhouden is het verbod om
zichzelf via de stichting te verrijken tamelijk eenvoudig te omzeilen.
De stichting biedt criminele groepen een aantal onmiskenbare

voordelen. In de eerste plaats is deze rechtsvorm gemakkelijk op te
richten. Dit dient te geschieden bij notariële akte, maar een VVGB hoeft
niet worden afgegeven. Derhalve vindt er ook geen antecedentenon-
derzoek plaats. Ook ontbreekt een publikatieplicht. De tweede aantrekke-
lijke component van een stichting hangt samen met het feit dat bestuurs-
wisselingen niet bij notariële akte hoeven te worden doorgevoerd.
Daarnaast wordt het gebruik van stichtingen nauwelijks gecontroleerd.
Het toezicht op deze rechtsvorm berust formeel bij het OM, maar deze
instantie is voor deze taak nauwelijks uitgerust.
Uit mondelinge informatie van de afdeling Rechtspersonen van het

ministerie van Justitie kan worden afgeleid dat er sprake is van een lichte
stijging van het aantal stichtingen dat handelsactiviteiten aan de dag legt.
Wel is er volgens vertegenwoordigers van voornoemde afdeling sprake
van een explosieve groei van het aantal fraudegevallen waarin stichtingen
deel uitmaken van de modus operandi en/of afschermingsmethode.
Vanwege het gebrekkige toezicht is over de totale omvang van dit
misbruik weinig bekend.
Een indicatie dat de kans niet denkbeeldig is dat het gebruik van

stichtingen een hoge vlucht neemt, kan worden afgeleid uit opsporingsin-
formatie waaruit naar voren komt dat de particuliere handelaren in
rechtspersonen steeds meer stichtingen «in de aanbieding hebben». Dit
toont eens te meer aan dat men zich op handelsniveau goed bewust is
van de mazen in de regelgeving.
Ter afsluiting van deze subparagraaf zij erop gewezen dat criminele

groepen hun schijnconstructies vanzelfsprekend niet hoeven op te
bouwen rondom één en dezelfde rechtsvorm. Een combinatie van
rechtsvormen kan de ondoorzichtigheid van de fraudeconstructie zelfs
aanzienlijk vergroten. Een eenvoudig voorbeeld van het laatste vormt de
BV, waarvan de aandeelhouders geen natuurlijke personen zijn, maar
stichtingen.

7.3.2. Buitenlandse rechtspersonen

Uit verschillende bronnen – o.a. ECD (1991) en Klarenbeek (1995) – valt
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op te maken dat het aantal in Nederland opererende buitenlandse
rechtspersonen in de afgelopen jaren explosief is gestegen. Klarenbeek
(1995) komt uit op een huidig totaal van 10 991 buitenlandse rechtsper-
sonen; minder dan de helft daarvan (4 664) staat ingeschreven bij de KvK.
Hoewel bij gebrek aan inzicht in de onderzoeksmethode van Klarenbeek
enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van dit gegeven, is
het aantal buitenlandse rechtspersonen dat bij de CRI is geregistreerd
gedurende de periode 1989–1993, bijna verdubbeld: bijna 2 000 buiten-
landse rechtspersonen worden door de CRI op enigerlei wijze in verband
gebracht met strafbare feiten. Deze bevinding lijkt het beeld te bevestigen
dat criminele groepen hun dekmantelfirma’s steeds vaker in het
buitenland zoeken.
De buitenlandse rechtspersonen die in Nederland vooral handels-

activiteiten ontplooien, zijn achtereenvolgens de Delaware corporations,
de Antilliaanse NV’s, de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschappen (AVV’s)
en de Engelse Limiteds. De laatste rechtsvorm lijkt sedert de inwerking-
treding van de elfde Europese Richtlijn1 aan aantrekkingskracht te hebben
ingeboet. Deze richtlijn beoogt het rechtspersonenrecht, dat in beginsel
een aangelegenheid van de individuele lidstaten is, in Europees verband
te harmoniseren. Enkele voordelen die een Limited voorheen te bieden
had, zoals het ontbreken van een publikatieplicht, zijn daarmee komen te
vervallen. Op de overige buitenlandse rechtsvormen wordt hieronder
nader ingegaan.

De Antilliaanse NV en de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap

De Antilliaanse en Arubaanse NV’s zijn vooral vanwege de fiscale
voordelen die aan offshore vennootschappen zijn verbonden, geliefde
rechtsvormen. Op de offshore vennootschappen zijn lage winstbelasting-
tarieven van toepassing, waarop Nederlandse ondernemers op basis van
de tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba geldende
«Belastingregeling voor het Koninkrijk» (BRK) een beroep kunnen doen.
Op 1 juli 1988 werd een nieuwe rechtsvorm geı̈ntroduceerd in de vorm

van de Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap. Krachtens de wervende
tekst van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Aruba
waarmee de nieuwe rechtsfiguur werd gepresenteerd, is de AVV: «gericht
op zogenaamde financiële off-shore en maximale flexibiliteit met een
minimum aan formaliteiten. In combinatie met de snelle en efficiënte
bankservices die Aruba biedt, kan de AVV fungeren als intermediair voor
kapitaalstromen en als houdster van in het buitenland gelegen onroerend
goed en andere vermogensbestanddelen».
Een van de kenmerken van de AVV is dat de activiteiten van de

onderneming per definitie plaatsvinden buiten Aruba. De vennootschap
wordt opgericht – indien gewenst binnen 24 uur! – met vreemd kapitaal
en de aandeelhouders zijn over het algemeen niet-ingezetenen. Bij de
oprichting hoeft slechts één persoon betrokken te zijn. Een wettelijke
vertegenwoordiger – niet zelden een trustmaatschappij – op Aruba
behartigt de belangen van de rechtspersoon.
De formele vereisten voor het oprichten van een AVV zijn nagenoeg

dezelfde als de bepalingen die in acht moeten worden genomen bij de
oprichting van een Nederlandse NV of BV. Een notariële akte en verklaring
van geen bezwaar maken deel uit van de standaardprocedure. Formeel
behoort hiertoe eveneens een antecedentenonderzoek, maar aan deze
laatste voorwaarde wordt in Aruba niet altijd even strikt de hand
gehouden. Deze achilleshiel in het preventieve overheidstoezicht biedt
ruimte voor toetreding tot de oprichtingsprocedure van personen die
eigenlijk niet de beschikkingsmacht over een AVV zouden mogen hebben.
Een andere zwakke plek wordt gevormd door het feit dat er geen
registerplicht bestaat voor de aandelen op naam. In de praktijk betekent

1 Pb. EG nr. L 396/36 1989
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dit dat zelfs de wettelijke vertegenwoordiger op Aruba niet hoeft te weten
wie er achter de AVV schuilgaat.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de woorden van de Gevolmach-

tigde minister van Aruba niet alleen de bonafide, maar ook de criminele
ondernemer als muziek in de oren geklonken moeten hebben. Bij het
wegsluizen van criminele vermogens, het versluieren van vermogens-
bestanddelen en het ontlopen van aansprakelijkheid lijkt dit instrument in
een belangrijke behoefte te voorzien. Ten aanzien van het laatste element
moet worden benadrukt dat door gebruikmaking van een directie-
voerende AVV of een AVV-aandeelhouder, de aansprakelijkheid van de
directeur/aandeelhouder van een Nederlandse BV aanzienlijk kan worden
beperkt. De AVV biedt met andere woorden uitstekende schuil-
mogelijkheden voor personen die zich zo veel mogelijk aan het zicht van
de belastingdienst en de opsporingsdienst wensen te onttrekken.

Delaware corporations

Delaware corporations ontlenen hun naam aan het feit dat zij statutair in
de Amerikaanse staat Delaware zijn gevestigd. Een onderscheid kan
worden gemaakt tussen de «close» en de «general» corporation.
Close corporations hebben als kenmerk dat de aandelen beperkt

overdraagbaar zijn, het aantal aandeelhouders gelimiteerd is en dat de
aandelen niet verhandeld kunnen worden op de beurs. Close corporations
zijn als rechtsvorm vooral geschikt voor de kleine(re) ondernemingen
(vergelijk de Nederlandse BV).
Bij de general (of open/regular) corporations bestaan geen wettelijke

beperkingen ten aanzien van de overdracht van aandelen. Evenmin wordt
bij deze rechtsvorm het aantal aandeelhouders aan banden gelegd. In
tegenstelling tot de close corporation geldt voor de general corporation
wel de beperking dat aandeelhouders geen deel uit kunnen maken van het
bestuur van de onderneming. Alhoewel de general corporation in theorie
meer is toegesneden op grotere ondernemingen, maken ook kleine
bedrijven vaak gebruik van deze rechtsvorm. In Nederland komt men zelfs
overwegend general corporations tegen of een combinatie van beide
rechtsvormen.
In 1994 was van het totaal aantal ingeschreven buitenlandse rechtsper-

sonen in Nederland, 23% statutair gevestigd in de Amerikaanse staat
Delaware (Van Velzen, 1995). Genoemd percentage vormt een ondergrens,
aangezien in de berekening slechts de corporations wier hoofdactiviteiten
in Nederland plaatsvinden, zijn meegenomen.

Oprichting van de Delaware corporation

Oprichting van een corporation naar het recht van de staat Delaware is
eenvoudig en goedkoop. Het is mogelijk om in één dag een Delaware
corporation op te richten. Kan het in drukke tijden enkele dagen duren
voordat de akte in behandeling wordt genomen, tegen betaling van 50
dollar extra wordt een 24-uurs service verleend. Voor 100 dollar extra kan
men de akte ’s ochtends brengen en ’s avonds afhalen (Van den Braak en
Huiskes, 1992).1

De oprichting geschiedt in de staat Delaware, waar een onderhandse
akte van oprichting wordt opgesteld en ondertekend; een notariële akte is
niet vereist. De akte van oprichting dient slechts aan een gering aantal
voorwaarden te voldoen. De akte dient te bevatten:
– de naam van de corporation;
– de naam van een in de staat Delaware woonachtige wettelijke

vertegenwoordiger;
– het in de staat Delaware geregistreerde kantooradres;2

– het doel van de corporation;

1 Het kan nog sneller: Volgens Kerstens (1995)
is via Internet oprichting binnen acht minuten
mogelijk.
2 De plaats waar de statutaire zetel is geves-
tigd behoeft uiteraard niet samen te vallen
met de locatie van waaruit de onderneming
haar activiteiten ontplooit. Integendeel,
in de praktijk blijkt dat ruim 95% van de in
Delaware gevestigde corporations elders
economisch actief is. De enige resterende
schakel met de staat van oprichting vormen
de registered offices/agents.
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– vermelding van het aantal en het type van aandelen dat de corpo-
ration kan uitgeven;
– de naam en het adres van de oprichter van de corporation en een

handtekening.

De akte kan per post, fax of koerier bij de «Division of corporations in
the Department of State» worden afgeleverd. Een binnengekomen akte
wordt pas in behandeling genomen als de verschuldigde kosten zijn
betaald. De division controleert de aktes vervolgens op de formele
vereisten, voorziet de akte van een stempel en een dossiernummer en
bergt het «dossier» in het administratiesysteem op. De oprichting is
hiermee voltooid. Een afschrift van de akte van oprichting, voorzien van
een registratienummer en de aanduiding «filed», wordt vervolgens naar
de opdrachtgever verzonden.
Een Delaware corporation wordt opgericht naar het vennootschapsrecht

van de staat Delaware, de Delaware General Corporation Law (DGCL).
Deze wetgeving bevat nauwelijks dwingende bepalingen; veeleer draait
het in de DGCL om «default provisions», regels die van toepassing zijn,
tenzij de statuten anders vermelden.

In tegenstelling tot Frankrijk, België, de Bondsrepubliek Duitsland en
verschillende andere lidstaten van de EU wordt in Nederland niet
uitgegaan van het «werkelijke zetelstelsel» – inhoudende dat het recht van
het land van vestiging van de werkelijke zetel van toepassing is op de
buitenlandse rechtspersoon –, maar vigeert in ons land het incorporatie-
stelsel. Volgens het laatste stelsel wordt de buitenlandse rechtspersoon
qua oprichting, inrichting en ontbinding beheerst door het rechtsstelsel
van de staat waarin hij is opgericht. In concreto betekent dit dat op het
handelen van een Delaware corporation in Nederland het vennootschaps-
recht van de staat Delaware van toepassing is.

Misbruik van de Delaware corporation

Met het oog op misbruik van buitenlandse rechtspersonen in het
Nederlandse handelsverkeer is recentelijk een wetsvoorstel ingediend
waarin enkele restricties op het incorporatiestelsel zijn aangebracht ten
aanzien van de «pseudo»-buitenlandse rechtspersoon.1 Met het laatste
wordt gedoeld op de rechtspersoon die haar werkzaamheden geheel of
nagenoeg geheel in Nederland vervult en die geen werkelijke band heeft
met de staat volgens welk recht zij is opgericht. De meeste van de in
Nederland actieve Delaware corporations mogen hiertoe gerekend
worden. Krachtens het genoemde wetsvoorstel zijn deze rechtspersonen
thans verplicht zich net als Nederlandse rechtsvormen in het handelsre-
gister te laten inschrijven. Daarenboven moeten naam, rechtsvorm en
zetel vermeld worden op uitgaande stukken en moeten de buitenlandse
rechtspersonen over een minimum van f 40 000 aan geplaatst en gestort
kapitaal beschikken. Ten slotte bestaat een plicht tot opmaak en publikatie
van de jaarrekening. Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, zijn de
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Dat geldt ook voor de (dagelijkse)
leiding van en de beleidsbepalers achter de onderneming.
Ondanks de bovengenoemde aanscherping van het beleid blijft de

Delaware corporation in meer dan één opzicht een aantrekkelijk object
voor (zowel bonafide als malafide) ondernemers. De voordelen van deze
rechtsvorm komen tot uitdrukking in de volgende factoren.
– Tijd: De oprichting is een kwestie van dagen, in tegenstelling tot de

oprichting van een Nederlandse rechtsvorm, die gemiddeld twee tot drie
maanden in beslag neemt.
– Kosten: De oprichtingskosten zijn betrekkelijk laag. Een notariële akte

is voor de oprichting niet vereist. Dit geldt wèl voor een NV/BV, waarvoor
minimaal f 2500 betaald moet worden. Voor uitgifte en levering van

1 Wetsvoorstel 24 139: «Regels met betrek-
king tot naar buitenlands recht opgerichte,
rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaal-
vennootschappen die hun werkzaamheid
geheel of nagenoeg geheel in Nederland
verrichten en geen werkelijke band hebben
met de staat naar welks recht zij zijn opgericht
(Wet op de formeel buitenlandse vennoot-
schappen); ingediend op 10 april 1995.
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aandelen is ook geen notariële tussenkomst vereist. De board of directors
bepaalt de prijs en zorgt voor de emissie.
– Privacy: Er behoeft geen antecedentenonderzoek plaats te vinden, in

tegenstelling tot bij een BV/NV.

Voor criminele groepen is vooral het laatste element van belang. De
toegevoegde waarde van een Delaware-corporation zit voor hen in de
schuilplaats die deze rechtsvorm te bieden heeft. Door een stroman als
oprichter te laten fungeren, kan men het rookgordijn dat om de criminele
activiteiten is opgetrokken, nog ondoorzichtiger maken.
Behalve als dekmantelfirma voor het wegsluizen van wederrechtelijk

verkregen voordeel leent de Delaware corporation zich uitstekend voor
het plegen van belasting- en premiefraude. Zowel de belastingdienst als
de bedrijfsverenigingen vissen bij deze rechtsvorm regelmatig achter het
net, doordat door de aangeslagen corporations eenvoudigweg wordt
ontkend dat zij in Nederland activiteiten aan de dag hebben gelegd.
Het plegen van fraudedelicten met behulp van Delaware corporations is

vanwege het negatieve imago waarmee deze vennootschappen behept
zijn, de afgelopen jaren overigens, wel moeilijker geworden. De
onbekendheid met, en ondoorzichtigheid van de organisatie en kapitaal-
structuur van Delware corporations heeft in het handelsverkeer tot een
grotere mate van voorzichtigheid geleid. Deze voorzichtigheid komt onder
meer tot uitdrukking in het vragen om een extra (privé) zekerheidsstelling
en het verkorten van de krediettermijnen (Van Velzen, 1995).
Delaware corporations worden niet alleen misbruikt ter afscherming

van illegale handelsactiviteiten, maar ook om de oprichters/bestuurders
van een Nederlandse BV of NV buiten beeld te houden. Zo zijn bij de
afdeling Rechtspersonen van het ministerie van Justitie 4 074 buiten-
landse rechtspersonen – waaronder een groot aantal Delaware corpora-
tions – aangetroffen, die fungeerden als oprichter/bestuurder van een
Nederlandse rechtspersoon. Personen aan wie vanwege een recent
faillisement, een strafblad of enige andere reden een VVGB moeten
worden onthouden, kunnen met behulp van de hierboven beschreven
omweg alsnog de beschikkingsmacht krijgen over een Nederlandse
vennootschap. Het preventieve toezicht van de overheid op de oprichting
van Nederlandse rechtspersonen wordt aldus ernstig bemoeilijkt.
Niet van belang ontbloot ten slotte is het feit dat het toezicht op de

Delaware corporation in een aantal opzichten ernstig te wensen overlaat.
In geval van een faillisement van een Delaware corporation wordt hiervan
in geen enkel register in Delaware melding gemaakt. Tevens dient te
worden benadrukt dat de corporation, wanneer het faillisement wordt
uitgesproken wegens gebrek aan baten, niet van rechtswege ophoudt te
bestaan. De Nederlandse rechter is niet bevoegd buitenlandse rechtsper-
sonen die in Nederland actief zijn, te ontbinden.
Uit onderzoek van Van Velzen (1995) blijkt bovendien dat de gegevens

van Delaware corporations in het Nederlandse handelsregister vaak
foutief vermeld of achterhaald zijn. Een dergelijk vervuild bestand biedt
personen die misbruik van deze vennootschappen willen maken, nog
meer speelruimte.

Resumerend kan worden gesteld dat het toezicht op rechtsvormen
waarvan de statutaire zetel buiten de Europese Unie ligt, in meer dan één
opzicht problematisch is. Controle op de oprichting van dergelijke
rechtsvormen is vanuit Nederland vrijwel onmogelijk. In het bijzonder
wreekt zich de omstandigheid dat geen antecedentenonderzoek kan
plaatsvinden ten aanzien van de bij de oprichting betrokken bestuurders.
Ook in het geval van bestuurswisselingen zal men, ondanks de huidige
meldingsplicht aan de KvK, nog regelmatig in het duister tasten.
Niet alleen de grondfeiten die met behulp van buitenlandse rechtsper-

sonen kunnen worden gepleegd – zoals het versluieren van criminele
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winsten en het plegen van belasting- en premiefraude – kunnen als
zorgwekkend worden aangemerkt; ook het gegeven dat verschillende
buitenlandse rechtsvormen – in het bijzonder de Delaware corporation en
de AVV – worden aangewend om het preventieve overheidstoezicht op de
Nederlandse BV en NV te frustreren, is fnuikend voor het rechtspersonen-
verkeer en het beginsel van goed vertrouwen dat daaraan ten grondslag
ligt.

7.4. Eigendomsconstructies

Naarmate meer controle wordt uitgeoefend op formele transacties en
de overdracht van eigendom, zal de neiging bestaan bij criminele
organisaties om de formele procedures, registraties in openbare registers
enzovoort, te omzeilen. Wanneer katvangers of schijnconstructies niet
meer voldoen, moet naar andere wegen worden gezocht. Een hulpmiddel
bij uitstek is de constructie van het scheiden van juridisch en economisch
eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het
rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in de
onroerend-goedsector. In paragraaf 7.4.1 zal vanuit het perspectief van de
onroerend-goedmarkt aan deze materie nader aandacht worden besteed.
Paragraaf 7.4.2 staat in het teken van de trust en de mogelijkheden die
deze rechtsvorm biedt om te schuilen.

7.4.1. Juridisch en economisch eigendom

Elke juridische eigenaar van onroerend goed staat ingeschreven in het
openbare register. In dit register (kadaster) zijn alle zogenaamde
leveringsakten opgenomen. Het economische eigendom voorziet in de
mogelijkheid om wel feitelijk eigenaar te zijn, maar niet als zodanig
geregistreerd te staan. In het geval van economisch eigendom hebben de
partijen onderling bij overeenkomst de verdeling van rechten en plichten
ten aanzien van het betrokken onroerend goed bepaald. Economische
eigendomsoverdracht houdt in dat de juridische eigenaar alle rechten en
plichten, alsmede het risico van waardeverandering, aan de andere partij
(de economische eigenaar) overdraagt; het goed wordt evenwel niet aan
hem geleverd. De economische overdrachten van onroerend goed zijn
derhalve niet in het kadaster terug te vinden, tenzij het onroerend goed
hypothecair bezwaard is.
Aan een dergelijke overdracht kleven risico’s voor de koper. Immers, de

juridische eigenaar kan in principe aan een derde verkopen. Om dergelijke
risico’s uit te sluiten worden meestal contractueel volmachten gegeven
aan de koper om het onroerend goed aan zichzelf over te dragen of om
ten laste van de verkoper een hypotheek te vestigen die hoger is dan de
waarde van het onroerend goed. Uiteraard kan het contract ter meerdere
zekerheid ook in een notariële akte worden vastgelegd. Het voordeel van
een onderhandse akte is evenwel dat deze niet wordt geregistreerd. In
beginsel is niemand buiten de beide partijen om op de hoogte van de
overeenkomst.
Op zichzelf kunnen er legitieme redenen zijn om juridisch en econo-

misch eigendom te splitsen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de op het
onroerend goed rustende hypotheek worden overgenomen. De
constructie wordt vaak gebruikt bij beleggingsprojecten of bij projectont-
wikkeling. Concurrenten worden op deze manier in het ongewisse gelaten
over de aankoopprijs.
Uit recente recherche-onderzoeken is evenwel ook gebleken dat de

constructie door criminele organisaties wordt toegepast om onderhands
aandelen over te dragen of crimineel geld te beleggen. Het voordeel voor
de criminele groepen is evident: men kan tamelijk geruisloos opereren c.q
investeren en de verhaalsmogelijkheden worden met behulp van de
constructie aanzienlijk beperkt. Zo is het denkbaar dat het juridische
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eigendom overgaat in andere handen, terwijl het economisch eigendom
bij de oorspronkelijke eigenaar blijft. Ook is het mogelijk het economische
eigendom te laten rouleren. Economisch eigendom biedt met andere
woorden een goede afscherming ten opzichte van de fiscus en de politie,
omdat de naam van de «eigenaar» geheim kan blijven.1

In het verlengde van de constructie inzake het scheiden van juridisch en
economisch eigendom kan een tweetal andere rechtsfiguren worden
onderscheiden waarmee criminele groepen hun aandeel in criminele
activiteiten en hun vermogen trachten te verhullen. Het gaat daarbij om
de lease- en de consignatieconstructie. Deze vormen worden vooral
toegepast om te voorkomen dat beslag wordt gelegd op goederen van
(leden van) de criminele organisatie.
De leaseconstructie heeft in het criminele circuit breed ingang

gevonden bij de onttrekking van luxe roerende goederen (in het bijzonder
auto’s en jachten) aan een mogelijk beslag. Deze voorwerpen worden
vaak met contant geld aangeschaft, maar via een valselijk opgemaakt
contract wordt de schijn gewekt dat er sprake is van leasing.
Het in consignatie geven van goederen dient hetzelfde doel. Goederen,

die in werkelijkheid aan de leden van een criminele groep toebehoren, zijn
zogenaamd aan hen in consignatie gegeven. Dit betekent dat de leden van
de criminele groep zich voordoen als commissionairs die de goederen op
eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever mogen doorver-
kopen. Van een dergelijke constructie is onder meer gebruik gemaakt in
een recente witwasoperatie van druggelden, die gecentreerd was rondom
de handel in luxe-automobielen.

7.4.2. Trust

De trust – een rechtsfiguur uit het Anglo-Amerikaanse recht2 – is een
rechtsverhouding die ontstaat wanneer een insteller (trustor, settlor) de
eigendom van één of meer goederen overdraagt aan een ander (de
trustee). De trustee is verplicht de goederen te beheren en te besturen ten
behoeve van één of meer begunstigden (beneficiary) of ten behoeve van
een bepaald doel (charitable trust).
Er dient een overdracht plaats te vinden van de in de trust in te brengen

goederen; deze gaan van het vermogen van de insteller over naar dat van
de trustee. Echter, de overgedragen goederen vormen een afgescheiden
vermogen ten opzichte van het privé-vermogen van de trustee.
De trustee kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De

insteller kan zelf ook als trustee fungeren. De trust onstaat dan op het
moment dat de insteller verklaart bepaalde goederen niet meer voor
zichzelf te houden, maar voor één of meer begunstigden. Er wordt dan
van een «declaration of trust» gesproken, waarbij geen overdracht van
goederen plaatsvindt aangezien de eigenaar van de goederen zelf als
trustee optreedt.
Wanneer schulden ontstaan door het bestuur en het beheer van de

trustgoederen, dan zijn deze in beginsel slechts verhaalbaar op het
privé-vermogen van de trustee. Hierop zijn vele uitzonderingen mogelijk,
maar privé-crediteuren van de trustee kunnen nimmer verhaal nemen op
de trustgoederen.
Op de trustee rusten allerlei verplichtingen en bevoegdheden die

worden bepaald door de wet, de trustakte en het ongeschreven recht. De
trustee begaat «breach of trust» indien hij hiermee in strijd handelt en is
dan jegens de begunstigde persoonlijk aansprakelijk. Vervreemdt de
trustee de goederen in «breach of trust», dan blijven de rechten van de
begunstigde onaangetast, tenzij de goederen overgegaan zijn aan een
derde die te goeder trouw is en de goederen om baat gekregen heeft.
De begunstigde heeft onder bepaalde voorwaarden een «recht van

tracing» (vorderingsrecht) om trustgoederen die onbevoegd door de
trustee aan derden zijn overgedragen of onbevoegd vermengd met het

1 Een dit voorjaar aan de Tweede Kamer ge-
presenteerd wetsvoorstel van de staats-
secretaris van Financiën (nr. 24 172;
wijzigingen van de Wet op de omzetbelas-
ting 1968, de Wet op belastingen van
rechtsverkeer en enkele andere belasting-
wetten in verband met de bestrijding
van constructies met betrekking tot on-
roerende zaken) beoogt onder meer het
systeem van de economisch eigendomsover-
dracht aan nadere regelgeving te onder-
werpen. Krachtens dit wetsvoorstel dient
ook bij economische eigendomsoverdracht
overdrachtsbelasting betaald te worden.
Tevens rust op degene die de econo-
mische eigendom overdraagt anders dan
bij notariële of een andere openbare
akte de verplichting hiervan binnen twee
weken melding te doen aan de belasting-
inspecteur; dit op straffe van een boete
van maximaal f 10 000.
Het wetsvoorstel is reeds behandeld in de
Tweede Kamer (Handelingen Tweede Kamer,
1994/1995, pp. 6150–6
2 Met de inwerkingtreding van het Haagse
Trustverdrag uit 1985 is de trust als
buitenlandse rechtsfiguur erkend.
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eigen vermogen van de trustee, terug te vorderen. Echter, wederom geldt
dat wanneer de goederen beland zijn bij een derde die te goeder trouw is
en het trustgoed om baat verkregen heeft, deze derde een sterker recht
heeft dan de begunstigde. De begunstigde rest dan nog slechts de
mogelijkheid een schadevergoedingsactie tegen de trustee in te stellen.
De trust is in Nederland niet zozeer bekend in de angelsaksische

betekenis van het woord, maar veeleer in de hoedanigheid van
bestuurder/aandeelhouder van rechtspersonen. In het handelsverkeer is
het niet ongebruikelijk om het beheer over de rechtspersoon formeel in
handen te stellen van een trustmaatschappij. De trustee is niet zelden
gelieerd aan een handelsbank. Door middel van de trustfiguur kunnen
partijen tot op zekere hoogte anoniem aan het handelsverkeer deelnemen.
Zeker bij overnameconstructies kan het een gerenommeerde koper tot
voordeel strekken zijn naam buiten beeld te houden: ongewenste
prijsopdrijving kan op deze wijze worden voorkomen.
Het fenomeen trust heeft vooral ingang gevonden op de Nederlandse

Antillen en Aruba. Onder de paraplu van een trustmaatschappij zijn op
deze eilanden vaak tientallen, zo niet honderden rechtspersonen terug te
vinden. De trustmaatschappij kan op verzoek van belanghebbenden ook
zelf rechtspersonen oprichten: vooral de in paragraaf 7.3.2 beschreven
AVV is in dit verband erg gewild.

Misbruik van de trust

Afgezien van de fiscale voordelen die het gebruik van een Anglo-
Amerikaanse trust met zich mee kan brengen,1 biedt deze rechtsfiguur
voor criminele groepen een aantal aantrekkelijke perspectieven. De
voordelen zijn vooral gelegen in de omstandigheid dat voor inbeslag-
neming vatbare vermogensbestandelen met behulp van een trust buiten
het bereik van politie/justitie gebracht kunnen worden. Een voorbeeld kan
dit verduidelijken.2

Verdachte A (insteller) draagt een aantal waardevolle vermogensbestanddelen over aan

een Delaware corporation, die fungeert als trustee. De belangrijkste aandeelhouder

binnen de Delaware corporation is B, een stroman van A. De begunstigde is een

Panamese Incorporated, waarachter A door middel van een andere stroman wederom

schuilgaat. Tenzij de constructie kan worden ontrafeld en A als beleidsbepaler en spin in

het web kan worden aangemerkt, zullen pogingen om het vermogen van A in beslag te

nemen, spaak lopen, omdat de bestanddelen in kwestie formeel niet meer tot zijn

eigendom behoren.

In de hoedanigheid van bestuurder/aandeelhouder van rechtspersonen
kan de trust voor criminele groepen een ideale schuilplaats vormen. De
kans op misbruik van de trust neemt toe naarmate de trustee minder zicht
heeft op hetgeen er met de formeel onder zijn hoede gebrachte rechtsper-
sonen gebeurt. De controle op de gang van zaken is minimaal wanneer de
trust een rechtspersoon opricht en vervolgens aan één of meer tussenper-
sonen een blanco machtiging afgeeft. In het volgende voorbeeld wordt
uiteengezet waartoe een dergelijke ondoorzichtige structuur kan leiden:

Op Aruba richt een trustmaatschappij tal van AVV’s op. Op het eiland zelf fungeert de

trustmaatschappij als wettelijke vertegenwoordiger, ten behoeve van de bedrijfsvoering

verleent zij blanco volmachten aan twee Nederlandse mannen die betrokken zijn bij de

handel in drugs. Deze stappen naar diverse banken in Nederland, België en Duitsland om

op naam van de AVV’s bankrekeningen te openen. Met behulp van cheques aan toonder –

op papier afkomstig van een Panamese Incorporated – worden de rekeningen volgestort.

Vervolgens wordt het geld via een aantal andere bankrekeningen richting Colombia

geleid.

1 Zie hierover het artikel van Sonneveldt-
Visser in Weekblad voor Fiscaal Recht,
1992/5992.
2 Dit voorbeeld is niet gebaseerd op een pra-
ktijkgeval, maar is hypothetisch.
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7.5. Recapitulatie

In dit hoofdstuk zijn verschillende rechtsfiguren onder de loep genomen
waarmee criminele groepen rookgordijnen optrekken rondom hun illegale
activiteiten. Geconstateerd is dat, ondanks verscherpt toezicht op het
gebruik van rechtspersonen, in de praktijk nog de nodige ruimte bestaat
voor het ontwikkelen van schijnconstructies.
Ten aanzien van de BV is een aantal criminaliteitsgevoelige factoren

onderscheiden. Het vaststellen van de identiteit van de oprichters van een
BV blijft, ondanks de sinds kort vigerende legitimatieplicht, een probleem,
niet alleen omdat legitimatiebewijzen kunnen worden vervalst, maar ook
omdat het niet noodzakelijk is dat de oprichters in levende lijve voor de
notaris verschijnen. Bovendien behoort, als gevolg van de tijdsdruk
waaronder de afdeling Rechtspersonen van het ministerie van Justitie
gebukt gaat, een grondige kwalitatieve toets van de aanvraag tot
oprichting meestal tot de onmogelijkheden.
De overdracht van aandelen dient sinds 1993 bij notariële akte te

geschieden, maar een antecedentenonderzoek blijft hierbij achterwege.
Dit vormt vooral ten aanzien van het omvangrijke bestand «lege» of
«plank»-BV’s een kwetsbaar element. De aantrekkingskracht van deze BV’s
voor criminele groepen schuilt daarnaast in het feit dat ze snel leverbaar
en goedkoop zijn.
Het onderzoek heeft signalen opgeleverd dat de stichting een

rechtsvorm is die in het criminele circuit aan populariteit heeft gewonnen.
De voordelen van deze rechtsvorm voor criminele groepen bestaan uit het
ontbreken van achtereenvolgens een antecedentenonderzoek bij
oprichting, een wettelijke publikatieplicht, een notariële akte bij bestuurs-
wisselingen en een redelijke mate van toezicht vanuit het OM.
Criminele groepen lijken ook hoe langer hoe meer uit te wijken naar

buitenlandse rechtspersonen, zoals Delaware-corporations en Antilliaanse
NV’s. Het toezicht op de handelsactiviteiten van deze rechtsvormen is
beperkt, niettegenstaande de recente aanscherping van het beleid op dit
gebied. Door een tussenschakel in de vorm van een trust in de keten op te
nemen, worden de activiteiten van binnenlandse en buitenlandse
rechtspersonen nog meer in nevelen gehuld.
De meest verregaande vorm van afscherming is zonder twijfel gelegen

in de constructie van het scheiden van juridisch en economisch
eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het rechtspersonen-
verkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in de onroerend-
goedsector. Het gegeven dat de naam van de «economische eigenaar»
geheim kan blijven, maakt het handelsverkeer definitief tot een schim-
menrijk, waarin aan schriftelijke bewijsstukken van de rechtsverhoudingen
geen geldingskracht meer mag worden ontleend. Deze ondergrondse
wijze van zakendoen ondergraaft elke vorm van toezicht en vormt een
inbreuk op de grondbeginselen van de rechtsstaat.

8. DE HANDEL IN AFSCHERMINGSCONSTRUCTIES

8.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een aantal varianten besproken van het
misbruik van rechtsfiguren. Binnen criminele groepen ontbreekt in het
algemeen de deskundigheid om deze constructies te ontwerpen en vorm
te geven. Derhalve zal men bij anderen te rade moeten gaan om zich van
geschikte afschermingsinstrumenten te voorzien. In geval van misbruik
van rechtspersonen is het bijvoorbeeld zaak om op onopgemerkte wijze
de beschikkingsmacht te verwerven over deze rechtsvormen. Gegeven de
drempels die zijn opgeworpen bij de oprichting van BV’s en de overdracht
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van aandelen, is de aanwezigheid van bemiddelaars die in dit opzicht
faciliterend kunnen optreden, van cruciaal belang.
In dit hoofdstuk staan de natuurlijke personen centraal die bij het

creëren van de verschillende afschermingsconstructies een sleutelrol
vervullen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de positie van
handelaren in rechtspersonen. Aan de hand van een uitgebreide zaaks-
beschrijving worden hun activiteiten nader toegelicht. Voor de rol van
advocaten, accountants en notarissen in het proces van afscherming
verwijzen we naar het deelrapport inzake de vrije-beroepsbeoefenaars.

8.2. De rol van tussenpersonen

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is er sprake van een
levendige handel in rechtspersonen. Die handel moet zeker niet alleen
worden gezien als een vorm van dienstverlening aan criminele groepen.
Ook wettige deelnemers aan het economische verkeer kunnen baat
hebben bij het afstoten van BV’s en/of het kopen van een plank-BV. De
particuliere handelaar A, die in dit hoofdstuk centraal staat, kwam op de
volgende wijze tegemoet aan de wensen van zijn «bonafide» cliënten.

A nodigde via advertenties in landelijke dagbladen ondernemers in
moeilijkheden uit zich tot hem te wenden teneinde gezamenlijk tot een
«saneringsplan» te komen. Dit plan behelsde een sterfhuisconstructie en
bevatte de volgende stappen.
* A regelt katvanger voor «slechte» BV.
* BV, inclusief schulden, naar katvanger.
* BV gestald op fictief adres (alleen kantoorruimte, zonder telefoon).
* BV binnen enkele maanden failliet.
* Eigenaar/bestuurder van «slechte» BV wordt eigenaar van een door A

geregelde BV en kan zijn activiteiten voortzetten in «nieuw schoon
bedrijf».
* A krijgt aandeel in nieuw bedrijf.

Een van de ondernemingen die op bovenstaande wijze naar een
faillissement werd geleid, was een bekend mailing- en automatiserings-
bedrijf. Ondanks enkele financieel daadkrachtige opdrachtgevers raakte
deze onderneming in aanzienlijke problemen. Het vermoeden bestaat dat
het bedrijf is «leeg getrokken» door enkele bestuurders/aandeelhouders
ten behoeve van de bekostiging van een uit de hand gelopen hobby. In
een andere BV worden de bedrijfsactiviteiten onder leiding van een
voormalige stafmedewerker momenteel voortgezet.
Voor criminele groepen is bemiddeling van handelaren als A vooral

interessant bij het oprichten van BV’s met behulp van katvangers en bij de
koop van plank-BV’s. Bij de oprichting van nieuwe «schone» BV’s ging A
als volgt te werk.

Verdachten + rol:

1. A –––> dader, leidinggevende:
∗ vult formulieren in, katvangers zetten alleen handtekening;
* betaalt de kosten van de oprichting;
* stort de stichtingskosten;
* regelt alles op de bank;
* conceptakte wordt naar A gestuurd;
* voor het passeren van de akte waren de overschrijvings-
formulieren al klaar;
* betaalt de katvangers f 1000 per inschrijving.

2. Drie vrouwelijke katvangers ––> daders, medeplichtigen:
* ondertekenen alleen formulieren;
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* weten niets van BV;
* krijgen per inschrijving f 1000;
* doen alles in opdracht van A.

3. Notaris B –-> medeplichtige:
* bij hem passeerden 50 aktes;
* verzond kopieën van conceptakten naar A;
* stuurt rekening naar A.

Van een van de op bovenstaande wijze opgerichte BV’s is bekend dat
deze betrokken is geweest bij een omvangrijke fraude met onroerend
goed op Aruba. Deze BV is inmiddels failliet verklaard. Hetzelfde lot
ondergingen de meeste van de overige 49 BV’s die door het
opsporingsteam zijn onderzocht.
In de bovenstaande zaak kon de verwijtbare betrokkenheid van notaris B

ondubbelzinnig worden vastgesteld.1 In de meeste zaken is dat niet het
geval en kan de notaris hooguit verweten worden dat hij/zij eventuele
vermoedens van malafide praktijken niet heeft doorgemeld. Het laatste
kan overigens weer op gespannen voet komen te staan met de
geheimhoudingsplicht die de notaris heeft ten opzichte van zijn cliënten.
Voor meer informatie omtrent de ambivalente positie van de notaris
verwijzen we naar het deelrapport inzake de «vrije beroepen».
De voor de oprichting benodigde katvangers worden meestal geronseld

in café’s of andere etablissementen. In de regel betreft het hier enigszins
aan lager wal geraakte personen, die gaarne bereid zijn om tegen een –
meestal geringe – vergoeding een handtekening te zetten of andere
eenvoudige formaliteiten te vervullen. Veruit de meeste strolieden zijn niet
van zins – laat staan bij machte – de rechtspersonen op een andere wijze
aan te wenden dan hen door de leidinggevenden is opgedragen.
Niettemin wensen sommige leidinggevenden zich in te dekken tegen de
mogelijkheid dat de katvangers afwijken van de opgestelde gedragslijn en
hen daarmee aanzienlijke schade berokkenen. Dat een dergelijke
handelwijze niet altijd zonder risico’s is, illustreert het volgende – in deel 1
van dit rapport reeds uitvoerig besproken – fraudegeval.

CASUS 2

Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de hoofdverdachte zich als

«troubleshooter». De activa van deze bedrijven werden overgeheveld naar nieuw

opgerichte rechtspersonen, waar een stroman van de hoofdverdachte was aangesteld als

directeur en aandeelhouder. Tegelijkertijd met de overdracht van de aandelen aan de

stroman werd onderhands een optiecontract getekend, waarin was vastgelegd dat de

hoofdverdachte het recht had de aandelen van de betreffende bedrijven op enig moment

(terug) te kopen. De optiecontracten werden tijdens de huiszoeking bij toeval aangetroffen

in een geheime kluis. Zodoende werkte de constructie van de hoofdverdachte om zijn

medewerkers zo veel mogelijk aan een touwtje te houden, uiteindelijk meer tegen dan

voor hem.

In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat voor criminele groepen
vooral de aankoop van een rechtspersoon uit het bestand lege BV’s
aantrekkelijke opties biedt. De particuliere handelaren beschikken over
honderden van dergelijke plank-BV’s. Daarnaast hebben zij de nodige
stichtingen en buitenlandse rechtspersonen «in de aanbieding».
De handel in rechtspersonen vormt de kernactiviteit van intermediairs

als A, maar daarnaast verlenen zij ook «bedrijfskundige adviezen» (zoals
in het bovengenoemde voorbeeld van de sterfhuisconstructie) en maken
zij soms zelf deel uit van een fraudeconstructie. In het geval van A ging
het om een zaak die zich afspeelde in de bouwnijverheid.

1 De betrokkene is inmiddels om gezond-
heidsredenen door het broederschap uit het
ambt ontheven.
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A komt naar voren als de directeur van BV X. Hij verhandelt deze onderneming aan B, een

katvanger. De laatste is ook in beeld als directeur van twee andere BV’s.

In de door het opsporingsteam aan het licht gebrachte fraude gaat het om de volgende

strafbare feiten:

∗ premiefraude: het verzwijgen van deel van door werknemers genoten loon, valsheid in

geschrifte (ten aanzien van geleidestaten, jaaropgavekaarten, kasboek en kwartaalloon-

opgaven) en het onttrekken van geld aan de staat en de bedrijfsvereniging via de

G-geldrekening;

* uitkeringsfraude (voor een aantal verdachten);

* heling van geld afkomstig van de geblokkeerde G-geldrekening door katvanger B.

A en B hebben ten aanzien van deze fraude faciliterend opgetreden. Zo is door BV Y door

middel van facturen van BV X een gedeelte van de gemaakte omzet c.q. gefactureerde

arbeidsomzet ten laste van het laatstgenoemde bedrijf gebracht. BV X heeft echter bij

geen enkele instantie de gemaakte omzetten c.q. produktie verantwoord. A c.s. stellen met

andere woorden vervalste facturen ter beschikking en laten de factuurstroom lopen via de

door hen gecontroleerde BV’s.

A komt ook in andere strafrechtelijke onderzoeken bovendrijven als een
man die zijn diensten aanbiedt aan criminele ondernemers. Zo had de
hoofdverdachte in een grootschalige vleesfraudezaak zijn rechtspersonen
via A verkregen. Een ander voorbeeld van sterke verwevenheid met het
criminele milieu vormen de contacten tussen A en enkele roemruchte
BTW-fraudeurs. Ten slotte zijn er relaties vastgesteld tussen A en een
criminele groepering die actief is op het gebied van de drughandel.
In hoeverre de laatstgenoemde contacten onoorbaar zijn, is moeilijk

vast te stellen. A heeft zich altijd achter het argument verscholen dat hij
geen onderzoeksplicht heeft naar de achtergronden van zijn handels-
relaties. Hoe dit verder ook zij, feit is dat personen als A die criminele
groepen iets belangrijks te bieden hebben, i.c. advies en rechtspersonen,
in het criminele circuit al snel een graag geziene gast zijn. Via deze
bemiddelaars lopen lijnen naar tal van criminele netwerken.
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DEEL III

WEGSLUIZEN VAN CRIMINEEL
GELD IN DE LEGALE
ECONOMIE





9. INLEIDING

9.1. Van zwart geld naar misdaadgeld

Misdaad lijkt te lonen. De winsten die met georganiseerde criminaliteit
worden behaald, zijn soms buitensporig hoog. Toch is de aandacht in
Nederland voor het confisceren van deze winsten pas van recente datum.
In de jaren zeventig en tachtig werd, zoals ook in hoofdstuk 2 reeds is

gesteld, veel aandacht gegeven aan de wijze waarop burgers en onderne-
mingen zich onrechtmatig ten koste van de fiscus wisten te verrijken. In
1976 verscheen een boek van De Kam onder de veelzeggende titel
«Betalen is voor de dommen». In het boek werd aangegeven dat de
«slimmeren» gebruik maakten van de mazen in de fiscale wetgeving en zo
belastingheffing ontgingen. Ook werd aandacht besteed aan de omvang
van zwart geld, het voor de fiscus verzwegen inkomen, maar nergens in
het boek wordt een verband met opbrengsten uit misdaad gelegd. Het
bekende rapport van Van Bijsterveld uit 1980 en de daarop volgende
rapportages van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en
Oneigenlijk Gebruik Overheidsgelden worden door dezelfde eenzijdigheid
gekenmerkt (ISMO, 1985).
Terugkijkend met de ogen en inzichten van vandaag de dag, is het

verwonderlijk hoe sterk in die tijd voorbij werd gegaan aan de wijze
waarop misdaadgeld door de mazen van wet en de controle glipte. Het in
de legale economie sluizen van winsten van georganiseerde misdaad is in
internationaal verband onder het trefwoord «money laundering» eerder
wel hoog op de politieke agenda terechtgekomen (zie: Van Zoest, 1995). In
1980 sprak de Raad van Europa zich al krachtig uit voor de bestrijding van
witwassen. In de VS bestaat een nog langere traditie in de bestrijding van
witwassen. In 1971 werd een wet van kracht (Bank Secrecy Act) die voor
financiële instellingen een meldplicht instelde voor bepaalde transacties
met een waarde van 10 000 dollar of hoger. In 1986 nam de VS als eerste
land ter wereld met de Money Laundering Control Act of 1986 een
specifieke wet aan tegen witwassen (Baldwin en Munro, 1993). De
maximumstraffen in deze wet zijn bijzonder hoog: een gevangenisstraf
van 20 jaar of een boete van een half miljoen dollar.

De meest recente Nederlandse maatregelen zijn achtereenvolgens
geweest:
– Verandering van de helingbepalingen («voorwerp» werd vervangen

door «goed»), waardoor naast handeling met chartaal geld ook girale
verrichtingen met uit misdrijf afkomstig geld heling kunnen opleveren
(Stb. 1991, 520). Een belangrijke beperking is dat heling niet toepasbaar is
op de witwasser die geld witwast uit misdrijven die hij zelf heeft gepleegd.
– Verruiming van de mogelijkheden om wederrechtelijk genoten

voordeel te ontnemen. Deze in maart 1993 ingevoerde wet heeft nieuwe
onderzoekmogelijkheden geïntroduceerd (het strafrechtelijk financieel
onderzoek) en een aparte voordeelontnemingsprocedure. Daarnaast zijn
de criteria verruimd voor het ontnemen van voordeel en is de
mogelijkheid van conservatoir beslag geschapen teneinde verhaal te
hebben bij de naderhand op te leggen ontnemingsmaatregelen (Stb. 1993,
11). Het is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre deze wet een
belangrijk instrument zal worden bij het ontnemen van criminele winsten.
Er blijken zich in de praktijk tal van juridische en organisatorische
problemen voor te doen (Nelen e.a., 1994; Van der Neut, Simmelink 1994;
Groenhuijsen en Van der Landen, 1995).
– Verplichte identificatie bij financiële dienstverlening (WIF). Deze wet,

die in 1993 in werking trad, legt financiële instellingen de verplichting op
om bij een groot aantal financiële diensten de identiteit van de cliënt vast
te stellen en de gegevens van de cliënt en de transactie gedurende 5 jaar
te bewaren (Stb. 1993, 704). Een beperking van deze wet is dat de
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identificatie van personen zeer moeizaam verloopt wanneer de cliënt een
rechtspersoon is; ook via de zogenaamde rep offices konden de identifi-
catie verplichtingen gemakkelijk omzeild worden (zie hieronder).
– Melding van ongebruikelijke financiële transacties (MOT). Deze wet,

begin 1994 van kracht geworden, verplicht financiële dienstverleners in
brede zin (o.a. banken, commissionairs, kredietmaatschappijen) om
ongebruikelijke transacties te melden bij een onafhankelijk meldpunt dat
beheersmatig onder het ministerie van Justitie valt. Voor de bepaling van
wat «ongebruikelijk» is, zijn objectieve en subjectieve indicatoren
ontwikkeld (Stb. 1993, 705).
– De Wet op de wisselkantoren, die sinds 1 januari 1995 van kracht is.

Krachtens deze wet mogen alleen geregistreerde kantoren wisseltrans-
acties uitvoeren. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden, die door
De Nederlandsche Bank worden gecontroleerd. Voorwaarde is onder meer
de toetsing van de betrouwbaarheid van bestuurders en beleidsbepalers
(Stb. 1994, 903) (Van Soest, 1995).

In een recent artikel over het financiële rechercheren stellen Groen-
huijsen en Van der Landen dat money laundering slechts een symptoom
is van het eigenlijke probleem, namelijk de onderliggende criminaliteit
(1995, p. 621). De auteurs hebben in zoverre gelijk dat de aanpak van
witwassen van crimineel geld zinloos is zonder een gelijktijdige ontman-
teling van criminele groepen. Zij hebben ongelijk wanneer zij bedoelen te
zeggen dat witwassen slechts een afgeleide is van het werkelijke
probleem. Witwassen is naar onze mening een eigenstandig probleem
geworden. Witwassen is de verbindende schakel tussen de illegaliteit en
de legale sectoren van de economie; zij vraagt de betrokkenheid van
integer geachte personen (advocaten, accountants e.a.) en systemen
(bankstelsel, beurs e.a.) Niet zozeer door de criminele grondfeiten maar
door het wegsluizen van crimineel geld in het legale circuit kan de zo
gevreesde innesteling of infiltratie plaatsvinden. Vanwege de enorme
geldbedragen, die hun weerga niet kennen in de geschiedenis van de
misdaad, is witwassen geen symptoom maar is het een probleem op
zichzelf geworden.

9.2. Begripsbepaling

In de literatuur wordt het begrip witwassen uiteenlopend gedefinieerd,
maar in de kern komen alle definities toch op hetzelfde neer: witwassen is
het omzetten van de verborgen, niet te verantwoorden herkomst van
inkomsten in een wel te verantwoorden herkomst. De definities lopen
uiteen in de wijze waarop «niet te verantwoorden herkomst» (wel/niet
synoniem met illegaal?) en «vermogen» (geld of ook onroerend goed?)
worden geoperationaliseerd.
Ook in het bereik van de definitie treden verschillen op; in sommige

definities wordt witwassen expliciet in verband gebracht met de georgani-
seerde misdaad; daarnaast wordt door sommigen het gebruik van
financiële instellingen als een kenmerkend onderdeel van de witwastrans-
actie gezien (vgl. Mul, 1995, pp. 83–88).
In het kader van deze rapportage wordt «witwassen» (uiteraard) in

verband gebracht met de georganiseerde misdaad; voor het overige
wordt «witwassen» in ruime zin opgevat. Dat wil zeggen dat onder
witwassen ook de handelingen worden begrepen waarin met behulp van
bijvoorbeeld de overdracht van onroerend goed of aandelen, dat wil
zeggen zonder de inschakeling van financiële dienstverleners, herkomst
van vermogen wordt verdoezeld en gewijzigd.
Dit laatste, het wijzigen van niet te verantwoorden herkomst in een

tegenover de fiscus en justitie wel te verantwoorden herkomst, blijft ook
voor ons de kern van het witwassen. Het doel van witwassen is immers
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dat men in het legale betalingscircuit zonder problemen over het
verworven «misdaadgeld» kan beschikken.
Witwassen kan derhalve gedefinieerd worden als het geheel van

handelingen dat nodig is om gelden die afkomstig zijn van criminaliteit
een ogenschijnlijk legale herkomst te geven. De handelingen die hiervoor
nodig zijn, kunnen onderscheiden worden naar verschillende fasen die
zich, afhankelijk van de methodiek van witwassen, in een bepaalde
volgorde voor doen. Drie te onderscheiden fasen in een witwasproces zijn
de fasen van «implementatie», «layering» en «integration», waarop in
hoofdstuk 10 nader wordt ingegaan.

9.3. Gegevens over het aantal MOT-meldingen

De MOT-wetgeving is mede in het leven geroepen om een eerste dam
op te werpen tegen de «implementatie» van het chartale geld, dat
afkomstig is van criminaliteit, in het girale circuit. Gewaakt dient te
worden voor de aantasting van de integriteit van het financiële stelsel,
hetgeen door de inbreng van de grote hoeveelheden crimineel geld kan
geschieden.
Wij willen ons niet wagen aan schattingen over de omvang van het

witwassen. Schattingen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de uitstroom
en terugkeer van guldensbiljetten of de opbrengsten uit misdaad, zijn op
teveel onzekerheden gebaseerd (zie ook: Van Duyne, 1993). Uit de
landelijke CRI-inventarisatie 1995 komt naar voren dat 251 van de 450
door de politie geregistreerde criminele organisaties op enigerlei wijze
witwassen. De CRI-definitie van witwassen is overigens breed; de definitie
omvat de verschillende onderdelen van een witwasconstructie, zoals
«regelmatig wisselen» en «investeringen in de legale economie»
(CRI-inventarisatie, 12).
Dankzij het MOT zijn wel enkele harde gegevens beschikbaar over de

omvang van witwassen waarmee financiële instellingen zijn geconfron-
teerd. Blijkens het jaarverslag over 1994 van het Meldpunt zijn in de
periode 1 februari 1994 tot en met 31 januari 1995 bijna 23 000 transacties
gemeld. Het merendeel van deze meldingen is verricht op basis van
objectieve indicatoren: wissel- of effectentransacties boven 25 000 gulden.
De door het Meldpunt «uitgefilterde» ongebruikelijke transacties zijn in dit
kader met name van belang. Het Meldpunt sluist verdachte transacties
door naar Finpol. In een periode van 12 maanden (1 februari 1994 tot 1
februari 1995) zijn ruim 2 200 meldingen als verdachte transacties bij
Finpol binnengekomen (Jaarverslag Finpol 1994).
Het merendeel van deze doorgemelde transacties werd in eerste

instantie door de financiële instellingen aan het Meldpunt gemeld
vanwege een subjectieve indicator, namelijk het vermoeden dat de
transactie verband hield met witwassen; een minderheid van de
doorgemelde transacties is aangemeld vanwege objectieve indicatoren,
zoals bijvoorbeeld het objectieve feit dat de transactie een valuta-
wisseling betrof boven de 25 000 gulden.
Het totaalbedrag dat met de meldingen is gemoeid, bedraagt ruim 3

miljard gulden, waarbij de Amerikaanse dollar onder de valutasoorten
veruit het hoogste scoort.

10. WEGSLUIZEN ZONDER WITWASSEN

10.1. Fasen in het proces van witwassen

Het proces van het witwassen doorloopt een aantal fasen, dat in de
literatuur als volgt worden omschreven (Baldwin en Munro, 1993;
Bosworth-Davies en Saltmarsh, 1994; Savona en Defeo, 1994):
Het proces begint met «placement», het uitermate belangrijke moment
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waarop het contante geld voor het eerst in het legale geldcircuit plonst.
Meestal komt deze «placement» neer op het storten van contant geld op
een bankrekening. Op deze fase richt de MOT-wetgeving zich in eerste
instantie. Voorafgaand aan de «placement» kan het contante geld ook al
worden omgewisseld in andere valuta (zie 10.4 De rol van wisselkantoren)
en fysiek worden verplaatst naar andere gebieden.
Vervolgens vindt er een verhullingsfase plaats («layering») van

opsplitsing, omwisselen en giraal overboeken om de oorspronkelijke
herkomst (van wie, welke oorsprong) te verdoezelen. Soms wordt tijdens
het «layering»-traject tijdelijk teruggestapt naar de eerste fase door het
geld weer contant op te nemen om het daarna ergens anders weer op een
bankrekening te storten. Het woord layering, dat letterlijk op elkaar
stapelen betekent, verwijst naar het grote aantal girale overboekingen dat
in deze fase plaatsvindt om eventuele achtervolgers op een dwaalspoor te
brengen. Hierbij wordt getracht de «audit trail» (het boekhoudkundig
spoor) te doorbreken of te verbergen achter juridische deuren (zoals
bankgeheimen, het ontbreken van rechtshulpverdragen) zodat achter-
volgers moeten afhaken.
Een volgende fase, die overigens in de bovenvermelde literatuur vaak

als onderdeel van de layering wordt gezien, is de rechtvaardiging van het
geld. Dat wil zeggen: het geld moet een ogenschijnlijk legale herkomst
verkrijgen. De mate waarin men erin slaagt het misdaadgeld een legaal
aanzien te geven, bepaalt de vrije bestedingsruimte in de legale sectoren
van de economie. Volledig afgedekt geld is vrij besteedbaar, waardoor het
geld in deze laatste fase van het witwasproces geïntegreerd of
ingevlochten kan worden in de maatschappij («integration»).

Lang niet alle criminele vermogens doorlopen alle fasen, of beter
gezegd behoeven deze fasen te doorlopen. Naarmate er meer financiële
controle en opsporing plaats vindt in een land zal de noodzaak groter
worden om alle drie fasen van het witwassen te doorlopen. Voor het
investeren van misdaadgeld in Marokko, Turkije of landen in het Caraï-
bisch gebied volstaat eigenlijk al de fysieke verplaatsing van het contante
geld. Het ontbreekt deze landen aan een adequate wetgeving tegen het
misbruik van het bankstelsel en het investeren van criminele gelden in de
economie. In dit hoofdstuk zullen voorbeelden worden gegeven van het
wegsluizen van misdaadgeld naar dergelijke landen.
Naarmate er meer maatregelen worden genomen om misdaadgeld uit

de financiële sector te weren, dient er dus in zekere zin meer te worden
witgewassen. De methodiek van witwassen wordt niet alleen door de
noodzaak bepaald om controlesystemen te ontwijken; ook praktische
omstandigheden, zoals de aard, de omvang en het gewicht van het
illegaal verdiende geld zijn bepalend voor de wijze waarop het witwassen
wordt gerealiseerd. Indien er bijvoorbeeld sprake is van misdrijven
waarmee veel chartaal geld in kleine coupures wordt verdiend, zal het
witwastraject ongetwijfeld beginnen bij een wisselkantoor of een bank. Er
ontstaat dan voor de criminele organisatie een precair moment waarop
veel contant geld aan een loket moet worden aangeboden. De keuze voor
wisselkantoren of banken in landen waar de controle minder stringent is,
zal tot gevolg hebben dat veel contant geld allereerst fysiek naar deze
gebieden wordt verplaatst. De signalering van deze ontwikkelingen ligt
mede in de handen van de Centrale Banken die mede inzicht hebben in
ervaringscijfers en economische ontwikkelingen.
Bij omvangrijke fraudes bevindt het geld zich in girale vorm meestal al

binnen financiële instellingen (zie ook hoofdstuk 6). De noodzaak om het
geld alsnog wit te wassen behoeft vaak niet meer aanwezig te zijn, omdat
de rechtvaardiging voor het voorhanden hebben van de gelden in de
fraude kan zijn «ingebouwd». De oplichter verschuilt zich voor de
buitenwereld achter zijn «rechtmatige» inkomsten, indien hij anderen op
basis van valse facturen beweegt te betalen.
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In dit hoofdstuk over verplaatsing worden drie onderwerpen behandeld:
1. het fysieke verplaatsen van chartaal geld of waardepapieren door

personen of per post;
2. het verplaatsen via ondergrondse banken, rep-offices, pseudobanken

en gewone banken;
3. de rol van wisselkantoren.

10.2. Fysieke verplaatsingen

Het fysiek verplaatsen van geld door middel van weekendtassen of per
post komt, blijkens de informatie die uit opsporingsonderzoeken is
verkregen, geregeld voor. Deze wijze van transport kan plaatsvinden in het
kader van betalingen binnen de drughandel. Heroı̈ne en cocaı̈ne die vanuit
Nederland wordt uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk, blijkt bijvoor-
beeld veelal te worden betaald met het geld dat met de straathandel is
verdiend. Dit straatgeld, merendeels bestaande uit kleine coupures, wordt
in tassen gepropt en door geldkoeriers naar Nederland gebracht (Van
Duyne, 1995, p. 167).
Met het fysieke verplaatsen kan soms worden volstaan om het geld vrij

aan te kunnen wenden in de economie. Het geld wordt eenvoudigweg
getransporteerd naar een land waar geen vragen worden gesteld over de
herkomst. Turkije is zo’n land. In een recent rapport van de FATF wordt
geconcludeerd dat Turkije, dat vanwege zijn ligging en zijn open economie
aantrekkelijk is voor witwassers, te aarzelend is in het treffen van
wettelijke maatregelen tegen witwassen. Witwassen is tot op heden nog
niet strafbaar volgens Turks recht (FATF, 1995, p. 11). Voor de Turkse
heroı̈nehandelaar die zijn misdaadgeld in Turkije wil investeren, volstaat
derhalve het verplaatsen van het geld van Nederland naar Turkije.1

Fysiek verplaatsen kan ten slotte ook, zo is uit tal van opsporingsonder-
zoeken gebleken, een eerste stap zijn in een witwastraject. Het geld wordt
vanuit Nederland gebracht naar een land waar de controle op
«placement» (het brengen van geld binnen het bancaire verkeer) geringer
is en minder uitzonderingen op het «bankgeheim» bestaan dan in
Nederland. Concreter: de opmaat voor witwassen van veel misdaadgeld is
contante storting bij een Luxemburgse bank.
Het evidente voordeel van fysiek verplaatsen is dat het geldtransport,

anders dan bijvoorbeeld een girale overboeking, geen enkel papieren
spoor achterlaat en bovendien weinig deskundigheid verlangt. Bovendien
kan de eigenaar van het geld de regie volledig in handen houden. Hij
hoeft zijn geld niet toe te vertrouwen aan «ondergrondse» banken
(hierover direct meer) en hij behoeft niet voor het loket van een bonafide
bankinstelling die onderworpen is aan controlemaatregelen, te
verschijnen, tenzij de fysieke verplaatsing onderdeel uitmaakt van een
groter witwastraject waarbij contante geldopnames plaatsvinden.

Aan fysieke verplaatsingen zijn ook nadelen verbonden. De kans bestaat
dat het geld wordt gestolen of in beslag wordt genomen. Ook de
praktische problemen bij het transporteren van grote hoeveelheden geld
moeten niet worden onderschat. Grote hoeveelheden papiergeld zijn
zwaar. Een dollarbiljet weegt ongeveer 1 gram, hetgeen betekent dat grote
sommen geld al gauw ettelijke tientallen kilo’s wegen. Het geldvolume
kan zulke problemen opleveren, dat transport met weekendtassen niet
meer volstaat.
Uit het Gouden-Kalfonderzoek, waarop later in dit hoofdstuk nog zal

worden teruggekomen, bleek dat voor het transport van geld uit België
naar Nederland bestelauto’s werden gebruikt van een firma die gespeciali-
seerd was in waardetransporten. Wisselkantoren kunnen de hier
geschetste transportproblemen deels verlichten door kleine coupures in
grotere om te wisselen. Zo bestaat het vermoeden dat de vraag naar het
Nederlandse 1 000 guldenbiljet en het Zwitserse 1 000 francbiljet

1 Vermoedelijk heeft Turkije niet veel belang
bij een stringentere controle in het financiële
stelsel. Ongeveer 30% van het bruto nationaal
inkomen komt voort uit het toerisme en daarin
wordt vooral door drugshandelaren
geı̈nvesteerd (hotels, resorts, etc.).
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voortvloeit uit de wenselijkheid om het contante geld in grote coupures
voorhanden te hebben. Deze twee biljetten vertegenwoordigen de
hoogste waarden ter wereld en zijn tevens waardevast.
De meest radicale oplossing voor al deze verplaatsingsproblemen is het

omzetten van valuta in andere waarden, bijvoorbeeld in diamanten. Deze
waardevaste belegging levert aanzienlijk minder verplaatsingsproblemen
op. Uit een onderzoek van enkele jaren geleden bleek dat op deze wijze
voor miljoenen guldens aan waarde getransporteerd is over de lijn
Nederland-Canada-Singapore. Toch kan ook hier door de omvang van het
bedrag een kink in de kabel komen.

Via een «platte» bankemployée, die een onjuiste betalingsopdracht uit laat gaan, wordt

door een Nederlandse bank bijna twintig miljoen gulden overgemaakt naar een Zwitserse

bankrekening. De bedoeling is dat het bedrag onmiddellijk (voordat men onraad ruikt)

contant wordt opgenomen en – om praktische redenen – meteen in diamanten wordt

omgezet. Een juwelier krijgt opdracht om deze diamanten ter plaatse te leveren. Het lukt

hem op het laatste moment niet om op het afgesproken tijdstip zoveel diamanten te

leveren. Er treedt hierdoor enige vertraging op in de opname van het geld. Wat de

criminele organisatie vreesde, gebeurt: de Zwitserse bank bekijkt de transactie nog eens,

neemt contact op met de Nederlandse bank en corrigeert de overboeking (als casus 17 in

deel 1 beschreven).

Dergelijke problemen waarmee het fysieke verplaatsen gepaard gaat,
worden vermeden wanneer banken of pseudobanken worden inge-
schakeld. Het grote probleem hiervan is dat dit normaliter een papieren
spoor nalaat, waarvan fiscus en politie naderhand dankbaar gebruik
kunnen maken.

10.3. Girale verplaatsingen

10.3.1. Ondergronds bankieren

Een van de mogelijkheden om geld over te maken zonder een papieren
spoor achter te laten, wordt geboden door «ondergrondse banken» (o.a.
Robinson, 1994, pp. 16–18). Sinds de officiële banken gehouden zijn
betere controle uit te oefenen op financiële transacties, hebben deze
«banken» de wind mee gekregen. Het «ondergrondse bankieren» heeft in
verschillende culturen verschillende namen: «Hawalla banking» (India),
«Hundi» (Midden Oosten), «Chiti» (Azië), «Stash House» (VS, Latijns
Amerika). «Hundi» staat voor vertrouwen en vertrouwen is de pijler
waarop het ondergrondse bankieren berust. Want het voordeel van
ondergronds bankieren, althans voor crimineel gebruik, is voor wester-
lingen tegelijkertijd de achilleshiel: de afwezigheid van schriftelijke
overeenkomsten en bewijsstukken die juridische geldingskracht hebben.
Ondergronds bankieren is een systeem waarbij een persoon in het ene

land geld of geldwaarde overbrengt naar een begunstigde in een ander
land zonder dat de autoriteiten daarvan in beide landen ook maar enige
kennis of bewijsmateriaal bezitten. Ondergronds bankieren trekt, zoals
gesteld, een zware wissel op het onderlinge vertrouwen. Vermoedelijk om
deze reden vindt ondergronds bankieren meestal plaats binnen familiale
of langs etnische lijnen samengestelde netwerken. Maar hieraan moet
worden toegevoegd dat deze centrale pijler van vertrouwen ook
geschraagd wordt door angst voor represailles (Squires, 1987, p. 4).
Ondergronds bankieren is van origine een normale vorm van bankieren

in landen waarin nog geen officieel bankwezen aanwezig was. Van
oudsher vervullen vermogende, gerespecteerde families in dergelijke
culturen de rol van bankier. Als gevolg van de sterke regulering van het
financiële verkeer binnen de officiële banken heeft het ondergronds
bankieren weer een nieuwe impuls gekregen; ondergronds bankieren
blijkt vooral voor criminelen met een bepaalde etnische achtergrond een
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goede mogelijkheid te zijn om de huidige witwas-maatregelen te
ontlopen. In de kern komt het ondergronds bankieren hierop neer:

X wil een som geld van land A overbrengen naar land B. Hij overhandigt de geldsom aan

de ondergrondse bankier in land A en krijgt als «bewijs» een papiertje (bijvoorbeeld een

afgescheurd tramkaartje) of enig ander symbool (nummer, code). X (of zijn begunstigde in

het andere land) kan hiermee zijn geld in land B ophalen bij een «correspondent» (Hawalla

is een Urdu-woord voor referentie) van de ondergrondse bankier.

Het systeem van ondergronds bankieren vereist een uitgebreid, soms
wereldomspannend, netwerk van contacten tussen de «bankiers». Tussen
de bankiers is het vaak passen en meten, waarbij onderlinge verreke-
ningen maanden kunnen worden uitgesteld. Dit om zo min mogelijk
fysieke verplaatsingen van het geld te laten plaatsvinden. De commissie
van beide bankiers tezamen kan variëren van een gering percentage van
bijvoorbeeld 2% tot een aanzienlijk deel van 20% van het gestorte geld; de
risico’s en wensen van de cliënt zijn hierbij bepalend.
Ondergronds bankieren is een te verwachten reactie op de toegenomen

controle in het officiële bankwezen. In de VS, waar de controle langer
bestaat dan in ons land, bloeit het fenomeen dan ook welig. Grote
sommen druggeld zouden via dit mechanisme naar onder meer Hong
Kong worden overgebracht (Gaylord, 1990, p. 26 e.v.).

In het Verenigd Koninkrijk is een strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van

Hindoestaanse «underground bankers» bij drughandel voortijdig afgebroken, omdat het

praktisch bijna onmogelijk was de afgeluisterde telefoongesprekken door tolken uit te

laten luisteren. De bankiers belden bijna 18 uur per dag en spraken daarbij een Hindoe-

staans dialect.

10.3.2. Rep-offices

Rep-offices (Representative offices) zijn van oorsprong een soort filialen
van buitenlandse banken die hier geen officiële vestiging hebben.
Rep-offices zijn als het ware vooruitgeschoven posten van de moederbank
die op deze wijze service kan verlenen aan in Nederland woonachtige
cliënten van de bank. Vijfentwintig buitenlandse banken hebben in ons
land een of meer rep-offices. Rep-offices mogen geen bancaire activiteiten
verrichten. Zij maken gebruik van een rekening bij een in Nederland
gevestigde bank.
Deze rekening leende zich gemakkelijk voor misbruik, zoals het

volgende voorbeeld laat zien:

A haalt bij de rep-office een formulier voor storting op andermans bankrekening en stort

vervolgens het contante geld op de bankrekening van de rep-office bij een reguliere

handelsbank. Vanaf dat moment blijft de naam van A buiten beeld; bij de correspondent

bank is immers alleen de naam en het bankrekeningnummer van het rep-office bekend.

De bank boekt integraal de verschillende gestorte bedragen over naar veelal de

moederbank in het buitenland, waar het door de begunstigden kan worden opgehaald.

Uit opsporingsonderzoeken is gebleken dat drughandelaren van
Marokkaanse en Turkse afkomst via de rep-offices geld naar Marokko en
Turkije hebben overgemaakt. In enkele onderzoeken is naar voren
gekomen dat ook het Marokkaanse consulaat als een rep-office fungeerde.
Sinds kort ziet de DNB erop toe dat rep-offices geen eigen verzamel-

rekening meer bij banken hebben. Dit betekent dat de overboeking moet
worden gesteld op naam van degene die het geld heeft gestort.

In de praktijk komen tal van varianten voor op het «ondergrondse»
bankieren en op de rep-offices. Bij wijze van voorbeeld volgt hieronder de
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beschrijving van een Turkse incasseerder van geld, die blijkens zijn modus
operandi trekken van beide prototypes vertoonde.

De Turkse incasseerder

A is een in Nederland woonachtige Turkse man, die als het financiële knooppunt fungeert

tussen enerzijds enkele Turkse heroı̈nedealers die heroı̈ne in Nederland importeren en

deels doorvoeren naar onder meer Spanje, en anderzijds een belangrijke leverancier en

organisator in Turkije. A is als het ware de «representative» van deze laatste persoon. Hij

zorgt ervoor dat betalingen worden verricht vanuit Spanje en Nederland voor de

geleverde waar; hij zamelt het geld in en zorgt dat het ter bestemder plaatse in Turkije

terecht komt.

Zijn werkwijze is eenvoudig: het geld wordt door hem over de grens vervoerd en op een

buitenlandse bank gestort. Via enige omwegen (het geld wordt gesplitst en op verschil-

lende rekeningen in diverse landen gestort) komt het geld op een rekening uit in Istanbul.

In een periode van zes maanden zou op deze wijze 20 tot 30 miljoen gulden zijn overge-

boekt naar Turkije. Hoewel A gebruik maakt van officiële banken is hij in een zeker opzicht

ook een «ondergrondse» bankier. Immers hij beheert geld van anderen en boekt dit onder

zijn naam door naar Turkije, zonder dat deze anderen de officiële bewijsstukken hiervan in

handen hebben.

10.3.3. Misbruik maken van banken

Tot voor kort boden ook de officiële banken betrekkelijk veilige
manieren om «spoorloos» geld over te boeken. Alle grote banken bieden
(of boden) goede mogelijkheden aan cliënten om cash to cash transacties
uit te voeren. De cliënt koopt in Nederland een cheque aan toonder en de
naamloze begunstigde verzilvert deze vervolgens in een ander land. Noch
de koper noch de begunstigde behoeven als cliënt bij de beide banken te
boek te staan. Er kan slechts worden volstaan met een kort eenmalig
contact tussen cliënt en financiële instelling. De transactie laat (of liet)
bovendien niet veel sporen na in de administratie van de bank.
Het beleid van de grote financiële instellingen op het gebied van de

internationale money transfers is momenteel dat bij bedragen van meer
dan 10 000 gulden de identiteit van de aanbieder aan de hand van een gel-
dig identiteitsbewijs wordt gecontroleerd (Akse, 1995). De invoering van
deze legitimatieplicht heeft tot daling van de omzet in dit soort waardepa-
pieren geleid. Volgens een recent rapport van Finpol is bij Thomas Cook,
die met ingang van 1993 de legitimatieplicht invoerde, sprake van een
zeer sterke teruggang in de omzet van deze money transfers. Een van de
belangrijkste bestemmingen van de money transfers was Hong Kong.
Overigens werd in 1993 met de zogenaamde «drafts» en «telegrafic
transfers» nog 30 miljoen gulden omgezet (Akse, 1995, pp. 10–15).
Een mogelijkheid om de legitimatieplicht te omzeilen, biedt het

zogenaamde smurfen, waarbij het geld in kleine bedragen (minder dan
10 000 gulden) wordt overgeboekt. Een tweede mogelijkheid die in de
literatuur wordt beschreven, is het gebruik maken van tussenrekeningen
bij banken en «ter beschikking stellingen», waarbij al dan niet cliënten van
banken voor andere personen geldbedragen op willekeurig welke plaats
op de wereld beschikbaar stellen. Deze begunstigden kunnen de bedragen
na identificatie met paspoort en/of code contant opnemen of anderszins
tot hun beschikking krijgen. Dankzij deze tussenrekeningen kan de relatie
tussen aanbieder A en begunstigde B worden gemaskeerd en worden
beiden niet in de rekening-administratie van de bank opgenomen:

A stort bij een Nederlandse bank geld ter overboeking naar B via een bank in Luxemburg.

A noch B heeft een bankrekening; de geldoverdracht verloopt dan via de tussen-

rekeningen van de banken; wanneer B het geld ophaalt in Luxemburg van de tussen-

rekening van de bank, is lastig te achterhalen dat het geld oorspronkelijk van A was.
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Tot dusverre is vooral gesproken over het storten en (ver)plaatsen van
chartaal geld. Ook de wet MOT is hier sterk op georiënteerd. Uit het
Jaarverslag 1994 van het Meldpunt blijkt dat het merendeel van de
meldingen (ruim 73%) door financiële instellingen op transacties met
chartaal geld betrekking heeft. Bijna 9% van alle meldingen betrof
ongebruikelijk girale transacties. Overigens werden relatief veel meer
girale dan chartale transacties als verdachte transacties doorgeleid naar
Finpol (Jaarverslag Meldpunt, 1994, p. 20).
Volgens een praktijkdeskundige levert het signaleren van witwassen in

de girale sfeer voor banken grote problemen op (Van Altena, 1995, p. 27).
Wanneer criminele organisaties giraal bedragen doorboeken van
bijvoorbeeld de Antillen via een Nederlandse bank naar Liechtenstein en
daarbij gebruik maken van bestaande rekeningen van bestaande
(ogenschijnlijk bonafide) bedrijven, is de kans heel klein dat een bank het
vermoeden kan krijgen dat er sprake is van het verplaatsen van
misdaadgeld (id., pp. 20–21). Volgens de indicatoren van de MOT dienen
alleen girale transacties boven de 25 000 gulden gemeld te worden als zij
worden uitgevoerd door niet-rekeninghouders. Ook Hoogenboom meent
dat de discussie over witwassen te eenzijdig is gefixeerd op contante
geldstortingen, waardoor de gelden die vooral via georganiseerde fraude
door de «girale corridors van het internationale financiële stelsel» lopen te
weinig aandacht krijgen (1995, p. 60).

Een bijzondere bancaire instelling die een belangrijke rol in het
verplaatsen heeft gespeeld, was de Femisbank. De Femisbank kan worden
gezien als een «offshore bank» die als een B-licensed bank1 gevestigd was
op het eiland Anguilla.
Het Femisfiliaal in Nederland bood zijn ongeveer 500 cliënten de

mogelijkheid geld op nummerrekeningen en een telefooncode te plaatsen.
De Femisbank had een vast contact met een plaatselijke bank die bancaire
activiteiten verzorgde voor Femis (zie uitvoeriger over Femis:
Hoogenboom, 1995). In een onderzoek tegen enkele grote Nederlandse
hasjhandelaren is komen vast te staan dat via de Femisbank grote
geldbedragen zijn overgeschreven naar een op Jersey gevestigde trust en
een persoon in Singapore. Femis ging failliet omdat de beide aandeel-
houders in strijd met de statuten ongeveer 60 miljoen gulden van de
rekening van Femis op prive rekeningen in Duitsland bijschreven.

10.4. De rol van de wisselkantoren

Wisselkantoren konden tot voor kort gemakkelijk worden opgericht.
Men behoeft er geen speciale opleiding voor te hebben genoten. Het was
dus ook mogelijk dat criminele organisaties hun eigen wisselkantoortjes
stichtten. Wisselkantoren mogen – uiteraard – geen bancaire activiteiten
verrichten; ze mogen bijvoorbeeld geen kredieten verstrekken en
rekeningen aanhouden. In het kader van witwassen van misdaadgeld
blijken wisselkantoortjes een belangrijke rol te spelen. Het is, zoals eerder
gesteld, voor criminele organisaties van groot belang dat zij de kleine
coupures die met straathandel in drugs worden verdiend, in grotere
kunnen omzetten of in vreemde valuta kunnen omwisselen. De bijdrage
van wisselkantoren wordt ook wel eens de «voorwas» genoemd: de
noodzakelijke eerste schoning van soms letterlijk vuil straatgeld, alvorens
de «hoofdwas» begint.

Overigens fungeren ook gewone banken als wisselplaatsen. In een
recent onderzoek tegen een Marokkaanse organisatie die zich met de
handel in hasj bezighield, kwam naar voren dat door gewone bankinstel-
lingen voor enkele tientallen miljoenen buitenlandse valuta (francs,
dollars, ponden) in guldens werden gewisseld.

1 Dit houdt kort gezegd in dat de bank op de
plaats van vestiging zelf geen bancaire
activiteiten mag verrichten.
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Twee jaar geleden is door de Amsterdamse politie onder de naam «het
Gouden Kalf» een onderzoek gestart naar het functioneren van vijf
wisselkantoortjes in het centrum van Amsterdam. Dit onderzoek heeft
enig licht geworpen op de omzet en het functioneren van dergelijke
kantoortjes.

Eind 1992 werd door de Amsterdamse politie vastgesteld dat ruim honderd wisselkan-

toren in het centrum van Amsterdam waren gevestigd. De wisselkantoren zijn – voor het

oog – bedoeld voor buitenlandse toeristen die buitenlandse valuta willen wisselen in

Nederlands geld. Zij worden gelokt met teksten als «no commission» of «official

bankrate». Maar achter dit front zouden vermoedelijk ook andere activiteiten schuilgaan.

De toeristische markt zou namelijk niet in verhouding staan tot het grote aantal wisselkan-

toren en bovendien was uit enkele onderzoeken vast komen te staan dat geld wisselen bij

wisselkantoren een vast onderdeel vormde van witwastrajecten.

Op basis van enkele eerdere verdenkingen spitste het opsporingsonderzoek zich toe op

vijf wisselkantoren die in handen waren van een uit Israël afkomstige familie. De

huiszoekingen en de aanhoudingen van een twintigtal verdachten, die met veel publicitair

vertoon gepaard gingen, gaven goed zicht op de omvang van de illegale transacties die in

de wisselkantoren plaatsvonden. Buitenlands geld (Engelse en Schotse ponden vertegen-

woordigden bijna 50% van het totale valuta-aanbod) dat ter omwisseling werd aange-

boden, werd via een waardetransportbedrijf naar België vervoerd, waar het in Nederlands

geld en US dollars werd omgewisseld en weer naar Amsterdam werd getransporteerd.

Het ging hierbij doorgaans om circa 3 miljoen gulden per week. De totale omzet bedroeg

in de onderzoekperiode (10 maanden) bijna 170 miljoen gulden. Ongeveer 10% van de

omzet zou zijn verkregen door wisseltransacties met toeristen. De overige 90% die

gevormd werd door grote valutatransacties, werd vermoedelijk verkregen door valuta-

aanbod van drughandelaren. Aangezien hierover geen gegevens werden geregistreerd

door de wisselkantoren, is het bij het «ernstige vermoeden» gebleven dat het meeste geld

afkomstig was van misdaad. Uit het ingestelde strafrechtelijk financiële onderzoek valt op

te maken dat met deze grote transacties 3,5 miljoen gulden werd verdiend door de

wisselkantoren.

Als gevolg van een tweetal maatregelen is de aantrekkelijkheid van
wisselkantoortjes voor criminele organisaties afgenomen. In de eerste
plaats vallen deze kantoren sedert 1 februari 1994 evenals overige
financiële instellingen onder de Wet Ongebruikelijke Transacties, in de
tweede plaats is per 1 januari 1995 de Wet inzake de Wisselkantoren in
werking getreden.
Deze tweede wet verplicht De Nederlandse Bank om te toetsen of

ondernemers «geschikt en bekwaam» zijn voor het uitvoeren van het
wisselbedrijf. Inmiddels (augustus 1995) heeft DNB van 79 wisselkantoren
registratieaanvragen ontvangen. Tot dusverre hebben 21 wisselkantoren
een positieve reactie ontvangen; van 22 kantoren zijn de aanvragen in
behandeling. De overige aanvragen zijn ofwel afgewezen ofwel niet in
behandeling genomen vanwege onvolledige gegevensverstrekking.
Blijkens mededelingen van DNB bedroeg het aantal wisselkantoren in het
land tussen de 120 tot 140, het overgrote deel hiervan was in Amsterdam
gevestigd. Er is derhalve na de invoering van de wet een drastische daling
in het aantal wisselkantoren opgetreden.
Enkele wisselkantoren zijn tegen de weigering tot inschrijving door DNB

in beroep gegaan. Blijkens een in juli 1995 voor het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven gevoerd kort geding, mag DNB bij de vaststelling
van de geschiktheid niet louter afgaan op de informatie die de landelijk
MOT-officier van justitie over de betrokkene verstrekt. DNB dient volgens
het oordeel van de rechter zelf de doopceel van de aanvrager te lichten,
maar een probleem hierbij is dat DNB de databestanden van de CRI,
waaronder Finpol, en de CID niet zelfstandig kan raadplegen. Het is
derhalve voorlopig nog onduidelijk hoe effectief de toetsing van DNB kan
zijn.
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11. WITWASSEN

11.1. Inleiding

Witwassen, zo werd in hoofdstuk 9 gesteld, is het omzetten van de
verborgen, niet te verantwoorden herkomst van inkomsten in een wel te
verantwoorden herkomst. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden
dat misdaadgeld in een land zonder financiële, fiscale of strafrechtelijke
controle op de herkomst van geld, gemakkelijk geı̈nvesteerd kan worden
in de legale economie. Wanneer een criminele organisatie misdaadgeld
dat in Nederland is verdiend, wil investeren in een dergelijk land is het
voldoende dat het geld verplaatst wordt.
Aangezien veel misdaadgeld wordt verdiend met de handel in heroı̈ne

en cocaı̈ne door Turkse en Zuidamerikaanse organisaties (zie het rapport
over de allochtone groepen), die nauwelijks in ons land investeren, komt
het verplaatsen van misdaadgeld veel vaker voor dan de andere fasen in
het witwasproces.
Van witwassen zou in dergelijke gevallen sprake zijn als misdaadgeld uit

Turkije naar Nederland wordt teruggeboekt en uiteindelijk in de reguliere
Nederlandse economie wordt «geïntegreerd». Witwasactiviteiten kunnen
derhalve vooral worden verwacht van Nederlandse groepen die in
Nederland willen investeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
opsporingsonderzoek dat tot dusverre de meeste witwasconstructies aan
het licht bracht, betrekking had op de XTC-groep, een Nederlandse groep
die deels in Nederland investeerde.

Het is bijzonder moeilijk om een goed beeld te krijgen van de omvang
van witwassen van misdaadgeld en van de omvang van investeringen in
de legale economie. In veel opsporingsonderzoeken richt men zich op de
grondfeiten en legt men de financiële nasleep terzijde. Hierdoor is geen
verantwoord kwantitatief beeld van witwassen te geven. Wanneer allerlei
concrete onderzoekervaringen bij elkaar worden gesprokkeld, ontstaat
evenwel een goed zicht op de verschillende vormen van witwassen. Alle
voorbeelden die in dit hoofdstuk (en overigens ook in de beide
voorgaande) worden genoemd, zijn ontleend aan opsporingsonderzoeken
uit eigen land.
Alle voorbeelden van witwassen komen altijd neer op – populair gezegd

– de twee volgende basispatronen lenen van jezelf en fingeren van winst.
Op deze wijze kan misdaadgeld gelegitimeerd worden als «normaal»
vermogen ten opzichte van politie en fiscus. Je hebt het aanwezige
misdaadgeld «eerlijk» geleend of «eerlijk» verdiend.
Wij zullen bij het presenteren van de witwastechnieken aansluiten bij de

gebruikelijke terminologie en indelingen. In de legale economie kan op
drie manieren geld worden verworven, namelijk inkomsten uit arbeid,
vermogensstijging en vermogensoverdracht. De technieken van het
witwassen sluiten aan bij deze normale manieren waarop geld kan
worden verkregen. Wij zullen deze drie verschillende manieren van
witwassen in de komende drie paragrafen beschrijven.
Vervolgens wordt beschreven hoe de beschreven patronen zich kunnen

manifesteren op markten. Er kan daarbij sprake zijn van het gebruik
maken van de activiteiten op de markten om gelden wit te wassen (een
rechtvaardigingsgrond te geven) of van markten waarop geïnvesteerd
wordt nadat het misdaadgeld is witgewassen. Twee markten worden
beschreven: de effectenhandel (11.5) en de onroerend-goedmarkt (11.6).

11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

Deze methodiek van witwassen kan worden toegepast in de gevallen
dat men de beschikking heeft over activa die moeilijk objectief
waardeerbaar zijn, zoals kan voorkomen bij onroerend goed, antiek en
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kunst. Door een lucratieve verkoop van dit soort activa voor te wenden
aan een schijnbaar onafhankelijke derde, kan een crimineel op schijnbaar
legale wijze in het bezit komen van zijn misdaadgeld.
Het principe spreekt eigenlijk voor zichzelf.

A koopt onroerend goed van B voor 2,5 miljoen gulden, doch officieel wordt de verkoop-

prijs op 2 miljoen gesteld, de rest wordt «zwart» uitbetaald aan B (B zit derhalve met 5 ton

zwart geld).

Vervolgens verkoopt A voor hetzelfde bedrag aan C door, maar nu wordt het gehele

bedrag in de koopakte genoemd. Hierdoor maakt A kunstmatig een winst van 5 ton. Hij

heeft anders gezegd 5 ton «misdaadgeld» een schijnbaar legale herkomst gegeven.

A heeft een «wit» en een «zwart» vermogen. Met beide vermogensbestanddelen waagt hij

zich in de effectenhandel, met twee gescheiden rekeningen. Op de ene rekening is het

witte vermogen geplaatst, op de andere het zwarte vermogen dat via allerlei constructies

van A is afgeschermd. Verlies wordt afgeboekt van de zwarte rekening, de winst wordt op

de andere rekening bijgeschreven.

Het lucratieve karakter van transacties kan worden gefingeerd door
eerst de officiële aankoopprijs te verlagen, met het oog op het naderhand
realiseren van een ogenschijnlijk reële waardestijging. Een voorbeeld ter
illustratie.

Koper en verkoper komen voor de aankoop van onroerend goed een totale koopsom

overeen van circa 17 miljoen gulden. De koopprijs dient gedeeltelijk in natura (dat wil

zeggen: dure auto’s) te worden voldaan. Tijdens de onderhandelingen wordt de koopsom

aan beide zijden met 1 miljoen gulden verlaagd. Het pand wordt gewaardeerd op circa 16

miljoen gulden en de waarde van de inbreng in natura wordt ook met 1 miljoen terugge-

schroefd. De koper is van plan het pand weer door te verkopen.

11.3. Het overdragen van vermogen

Het overdragen van vermogen van de ene naar de andere persoon kan
onder verschillende wettelijke titels plaats vinden, namelijk:

* het schenken van vermogen
* het ontvangen van gelden in het kader van gokken
* het lenen van gelden.

Schenken van vermogen aan jezelf

De aanwezigheid van een som misdaadgeld kan eenvoudigweg worden
gerechtvaardigd door voor te wenden dat het vermogen is geschonken.
De bezitter van het geld blijkt opeens onbekende doch rijke familieleden in
het verre buitenland te bezitten, die bij overlijden een omvangrijk
vermogen hebben nagelaten.

Wat te doen als een verdachte zegt dat hij een omvangrijke erfenis van een familielid uit

Suriname heeft ontvangen? Door de slechte economische sitiuatie in het land en de door

de regering afgekondigde valutarestricties zou het geld door het overleden familielid thuis

in contante, harde buitenlandse valuta zijn bewaard. Het verweer kon door het

rechercheteam niet worden weerlegd.

Gefingeerde gokwinsten

Evenzo kan geld worden gerechtvaardigd als winst uit gokken, behaald
op de renbaan of in het casino. Het onderstaande voorbeeld komt met
enige regelmaat voor en is illustratief voor de manier waarop een
ogenschijnlijk legale herkomst aan geld kan worden gegeven, zonder dat
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dit voor politie en fiscus verifieerbaar is. De vraag is wel hoe lang de
construcutie toegepast kan worden zonder ongeloofwaardig te worden.

Een crimineel A gaat met een paar vrienden en een omvangrijk bedrag aan crimineel

contant geld naar een gerenommeerd casino. Het geld wordt door A verdeeld over zijn

vrienden, die elk voor dit geld fiches kopen. Deze fiches worden successievelijk bij A

ingeleverd, die de gehele avond bij verschillende speeltafels zijn gezicht laat zien. Aan het

eind van de avond begeeft A zich met het totaal aan fiches naar de kassier met het verzoek

de tegenwaarde van de «gewonnen» fiches op zijn bankrekening te storten; het was

namelijk te gevaarlijk om met zo’n bedrag aan contant geld over straat te gaan.

Een tweede voorbeeld.

In 1993 is door een BFO onderzoek ingesteld naar de financiële handel en wandel van een

wisselkantoor en de betrokkenheid bij het witwassen van gelden afkomstig van de handel

in cocaı̈ne. De eigenaar van het wisselkantoor heeft tegenover het onderzoeksteam

voorgewend dat hij een bedrag van ongeveer fl. 450 000,- had verdiend met het spelen in

een casino.

Lenen aan jezelf

Misdaadgeld kan ook worden gewit door het zo voor te stellen dat het
geleend is van een ander. Deze ander is feitelijk dezelfde persoon als de
lener, of is aan hem gelieerd. Deze methode staat bekend als de «loan
back methode».
In het geval dat de derden aan hem zijn gelieerd kan het bijvoorbeeld

gaan om door of namens hem opgerichte rechtspersonen in het binnen-
of buitenland. Het geld wordt dan door de criminele groep op de
bankrekening van de desbetreffende rechtspersoon gestort, waarna het
geld officieel overgeboekt wordt naar de bankrekening van de groep. Voor
de buitenwereld verstrekt een onafhankelijke onderneming een lening.
Het principe van de loan back methode verandert niet wezenlijk wanneer
legaal opererende banken, rechtspersonen of natuurlijke personen in de
constructie worden geweven. Een voorbeeld ter toelichting.

Ter financiering van bijvoorbeeld de aankoop van onroerend goed in Nederland wordt een

lening verstrekt door een buitenlandse financieringsmaatschappij. De lening is in feite niet

meer of minder dan het geld dat door de lener via enkele tussenwegen op de rekening

van de leningverstrekkende instelling is gestort.

Een concreet voorbeeld:

Een criminele organisatie houdt zich bezig met handel in drugs. Via verschillende

constructies wordt het misdaadgeld witgewassen en in legale bedrijven geı̈nvesteerd. Eén

constructie loopt via Luxemburg. Medewerkers van de grote man A brengen geld over de

grens en storten het contant bij een Luxemburgse bank op rekening van een Luxem-

burgse SA. Met dit geld wordt door de SA voor ruim 1,5 miljoen gulden de aandelen

gekocht van een Nederlandse BV en wordt er voor ruim 1 miljoen gulden krediet verstrekt.

Om een en ander voor de fiscus meer «body» te geven, wordt er een uitgebreide

gefingeerde correspondentie opgezet. Achter de Luxemburgse SA zit weer een Engelse

Limited, omdat de Engelse trustwetgeving de mogelijkheid biedt de identiteit van de

natuurlijke personen achter de Limited en de SA in Luxemburg te verhullen. De aandelen

van de Engelse Limited zijn in handen van een handlanger van A. Bij het uitdenken van de

constructie was een financieel adviseur uit België betrokken, die voor de uitwerking

gebruik maakte van een advocaat die de zaak op zijn juridische merites moest beoordelen

en een accountant.
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11.4. Het creëren van inkomsten

Een aantal van de witwasmethodieken kan onder de noemer worden
gebracht van het (kunstmatig) creëren van inkomsten door onder andere
het fingeren van een hoge omzet of lucratieve transacties. Doorslag-
gevend is dat de winst ten overstaan van fiscus of politie aannemelijk
gemaakt (ergo: witgewassen) kan worden.
Branches waarin een grote, maar moeilijk controleerbare hoeveelheid

contant geld omgaat, zoals de horeca en de speelautomatenbranche,
lenen zich goed voor deze witwasmethode. Ook branches, waarin
gemakkelijk met de omzet kan worden gemanipuleerd (bijvoorbeeld de
bezettingsgraad van hotels) zouden zich voor een dergelijk gebruik
kunnen lenen. Het omzetten van misdaadgeld in winst betekent in
beginsel wel dat over de winst belasting moet worden afgedragen. Een
voorbeeeld ter toelichting.

Enige tijd geleden is bij een onderzoek tegen een criminele organisatie vast komen te

staan dat deze gebruik maakte van een horecabedrijf om winsten uit drughandel wit te

wassen. Deze horeca-onderneming bleek op papier zeer goed te draaien. De omzet steeg

in korte tijd explosief, hetgeen bleek uit de sterk toegenomen afdrachten van de contante

opbrengsten aan de bank. Om dit te kunnen rechtvaardigen, kocht de onderneming bij de

leverancier grote hoeveelheden bier in. Het bier werd evenwel niet geconsumeerd, maar

rechtstreeks het riool in gesluisd. Deze kostenpost nam de criminele organisatie voor lief,

aangezien het een fractie vormde van de opbrengsten van de handel in drugs.

Een andere zaak speelde zich een paar jaar geleden af in Nederland.

Het betrof een Pakistaanse drugshandelaar, die voor het terugsluizen van de gelden die hij

en anderen verdiend hadden met hun handel, gebruik maakte van een dekmantelbedrijf

dat handelde in operatieschaartjes. Hij exporteerde de schaartjes uit Pakistan naar een

dochteronderneming in Nederland. De verkoopprijs van de goederen was veel hoger dan

de werkelijke waarde. Dit was nodig om de verkoopopbrengsten van de drugs onder de

noemer van «afbetaling van de leverancierschuld» witgewassen terug te sluizen naar

Pakistan. Het bedrijf van de Pakistaanse handelaar begon in de loop van de jaren

problemen te krijgen met haar bedrijfsvoering, omdat de schaartjes vanwege de slechte

kwaliteit onverkoopbaar waren.

Een belangrijke verschijningsvorm van deze techniek van witwassen is
het onjuist facturen van handelstransacties of het geven van onjuiste
voorstellingen van de omzet. Een voorbeeld van een gefingeerde
handelstransactie:

A doet het voorkomen alsof hij inkomsten heeft genoten uit de export van broodjes goud

uit Colombia naar Nederland. In feite bestonden de broodjes uit verguld lood. De

importeur, onderdeel van het complot, verricht op basis van deze (fictieve) transacties een

ogenschijnlijk legale betaling aan A in Colombia. De Colombiaan rechtvaardigt (voorzover

hij zich te rechtvaardigen heeft) de betaling als winst.

Ten slotte een voorbeeld van het wegsluizen van misdaadgeld in een
legaal bedrijf, waardoor het misdaadgeld als winst naar buiten komt.

A is eigenaar van een goed renderend bedrijf en heeft daarnaast een lucratieve illegale

bijverdienste. De illegale opbrengsten komen direct of indirect (zwarte uitbetalingen) voor

een groot deel ten goede van het bedrijf. Anders gezegd: het misdaadgeld wordt A (enig

aandeelhouder) in de vorm van hogere bedrijfswinst legaal uitgekeerd (beschreven als

casus 12 in deel 1).
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11.5. Misdaadgeld witwassen via de effectenhandel

11.5.1. Inleiding

Eind oktober 1994 ontstond in de effectenwereld grote beroering toen
uitlekte dat een werkgroep van politie- en justitieambtenaren een
onderzoek hadden gedaan naar mogelijke infiltratie door criminele
organisaties in de effectenhandel. De landelijk MOT-officier lichtte de
werkzaamheden van deze zogeheten Fieccom-groep (fiscaaleconomische
combinatie) vervolgens toe. De Fieccom zou hoofdzakelijk openbare
bronnen (emissieprospectussen, jaarverslagen, kranten) hebben geraad-
pleegd alsmede enkele processen-verbaal en de politieregisters voor de
strafrechtelijke antecedenten. De speurtocht naar mogelijke criminaliteit in
het effectenwezen zou uiteindelijk hebben geresulteerd in drie concrete
verdenkingen van witwaspraktijken in de effectenwereld.
Daags na deze toelichting reageert de Nederlandse Vereniging van

Banken bijzonder verontwaardigd over deze «verdachtmakingen tegen de
financiële wereld», die de gehele financiële sector in diskrediet zou
hebben gebracht (NRC, 28 oktober 1994).
Fieccom is opgericht omdat een aantal gespecialiseerde opsporings-

ambtenaren van mening was dat de financiële criminele activiteiten zich
op een hoger niveau afspelen dan waarop de opsporing van criminele
organisaties doorgaans is gericht. Dit werd ingegeven, aldus de project-
leider van Fieccom, door allerlei schandalen in de financiële wereld, zoals
de val van BCCI en Femis en de ineenstorting van beursgenoteerde
ondernemingen als Text Lite, Newtron, VHS, HCS en Ravast (Janse en Van
Hoek, 1995, p. 184). De te onderzoeken werkhypothese van het Fieccom-
project was, anders gezegd, of illegaal verkregen opbrengsten van
criminele organisaties (drugshandel) via malversaties in (onder meer) de
effectenbranche hun weg vonden naar de «haute finance». Kernachtig
uitgedrukt: in hoeverre wordt misdaadgeld via de effectenhandel
witgewassen? Voorzover ons bekend heeft het Fieccomproject nog niet tot
concrete opsporingsresultaten geleid. Wij zullen ons bij de beantwoording
van deze belangrijke vraag dan ook moeten baseren op beperkt, maar
saillant materiaal en impressies opgedaan tijdens gesprekken met
deskundigen.
De effectenhandel lijkt op het eerste gezicht een «ideale wasserette» te

zijn (Hoogenboom, 1995, p. 39). De handel biedt een aantal, hieronder nog
te bespreken, mogelijkheden om beleggingswinsten te «creëren» en
daarmee een legale herkomst te geven aan misdaadgeld. Bovendien
brengen de aard en cultuur van het effectenbedrijf een aantal voor de
witwasser belangrijke voordelen met zich mee: discretie (d.i. ondoor-
zichtige eigendomsverhoudingen) staat hoog in het vaandel, het is
gebruikelijk om met grote geldbedragen te handelen, effecten zijn
gemakkelijk verplaats- en verhandelbare waardepapieren (zie: Janse,
1994, p. 17).
Aan de andere kant is als gevolg van een aantal wetswijzigingen het

toezicht op de beurs verbeterd, als gevolg waarvan volgens enkele
deskundigen de effectenhandel voor witwassers aan aantrekkingskracht
heeft ingeboet (Bakker, 1994). Effectenhandel, waaronder het in bewaring
nemen van effecten en het verzilveren van coupons, valt onder de
definitie van financiële dienstverlening van de wet MOT. Dit betekent dat
effectenhandelaren verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te
melden. Blijkens het jaarverslag over 1994 van het Meldpunt zijn in 1994
slechts 7 ongebruikelijke transacties door de effectenhandel gemeld.
Ingevolge de WIF zijn ook de effectenbemiddelaars verplicht de identiteit
van een cliënt vast te stellen voordat bepaalde financiële diensten worden
verricht.
Over de relatie tussen de georganiseerde misdaad en de effectenhandel

is mede door het uitblijven van opsporingsonderzoek nog veel ongewis.
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Dit geldt vooral voor de mate waarin dergelijke verbindingen voorkomen.
Wel is meer duidelijk over de vormen die deze verbindingen kunnen
aannemen.
Wij hebben twee casussen uitgezocht die betrekkelijk veel inzicht bieden

in de mogelijkheden die de effectenhandel biedt om misdaadgeld wit te
wassen. In beide gevallen wordt er vermoedelijk drugsgeld witwassen,
waardoor er als het ware een link wordt gelegd tussen de wereld van de
criminele «grondfeiten» en de «haute finance».

11.5.2. Geld dat in rook opging

In een recente toespraak op een conferentie over crimineel geld stelde
Arlacchi dat de Zuiditaliaanse mafiabazen op geen enkele wijze vertrouwd
zijn met financiële operaties. Zij laten het graag aan anderen («speculan-
ten» en «avonturiers») over om hun kapitaal te laten renderen, waarbij
een hoog rendement tegen lage risico’s bereikt moet worden. Als gevolg
van de beide onverenigbare eisen zijn de financiële hulpverleners geneigd
om grote risico’s te nemen. Niet alleen zijn dan de resultaten vaak
rampzalig, ook de sancties van de mafiabazen zijn verontrustender dan
die van een gemiddelde klant wanneer zij hun misdaadgeld in rook zien
opgaan (Arlacchi, 1995, p. 55). De gang van zaken in de nu volgende casus
vertoont enkele treffende overeenkomsten met het door Arlacchi,
geschetste scenario.

Centraal in de casus staat een klein commissionairshuis met een
driehoofdige directie, waarvan de heer A onmiskenbaar de spil vormt. Het
huis is een van oorsprong bonafide onderneming, die door enkele
miskleunen ernstig in de financiële problemen komt en uiteindelijk failliet
gaat.
Zo werd zwaar verlies geleden, omdat A ten onrechte vertrouwen stelde

in de voorkennis omtrent een beursfonds. Ook liep de speculatie met
baisse-transacties volkomen verkeerd af. A en de zijnen speculeerden op
voortgezette daling in aandelenkoersen terwijl de koersen gestaag stegen.
Om een naderend faillissement af te wenden, heeft de directie

obligaties van een klant in onderpand gegeven aan een bank die een
aanzienlijke vordering had op het commissionairshuis. De klant heeft de
obligaties nooit meer teruggezien en leed hierdoor een schade van bijna
een half miljoen dollar. Op deze kwestie heeft het strafrechtelijk onderzoek
zich toegespitst. In het kader van dit hoofdstuk is een ander aspect van
belang, de wijze waarop het huis op een goed moment naar alle
waarschijnlijkheid behulpzaam was bij het witwassen van misdaadgeld.
Het huis heeft twee aan drughandel geparenteerde personen als klanten

gehad, van wie één, de heer B, het huis regelmatig bezocht en ook contant
geld meebracht. De spil van de directie A had als enige contact met deze
speciale klanten. Voor B was van belang dat hij winst zou maken op
beleggingen; deze winst zou dan belastingvrij en legitiem gebruikt kunnen
worden. De beleggingsgelden werden tegenover de fiscus verantwoord
als buitenlandse leningen. Het is overigens niet duidelijk geworden hoe
veel geld B aanleverde en hoe veel winst hij heeft gemaakt. B was voor
directeur A aantrekkelijk omdat A bij hem een hoge commissie in rekening
kon brengen; het onaantrekkelijke van B was dat hij winst bedong.
Voor een goed begrip is het volgende van belang. Een commissionair in

effecten handelt op eigen naam, ook indien hij handelt voor rekening van
een ander. Nadat hij aan de beurshandelaren op zijn naam de opdrachten
heeft gegeven, rekent de commissionair deze vervolgens toe aan zijn
klanten. Meestal geeft de klant specifieke opdrachten aan de commis-
sionair, maar ook is het mogelijk dat de commissionair op basis van een
«vrije-handrekening» ten behoeve van de klant handelt. In dit geval weet
zelfs de klant niet welke opdrachten door de commissionair namens hem
zijn gegeven.
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Tevens is het voor een goed begrip van de zaak van belang te weten dat
het huis een zogeheten NEKI was, dat wil zeggen een effecteninstelling,
die geen «effectenkredietinstelling» is. Deze NEKI’s mogen geen
rekeningen openen, girale tegoeden aanhouden of kredieten verlenen. De
Kas-associatie (KasAss) is een bancaire instelling die opgericht is om
financiële diensten te verlenen aan de klanten van de NEKI’s. Concreet: B
overhandigde geld aan A, waarmee A twee dingen kon doen: een deel in
eigen zak steken en het andere deel op de rekening van zijn cliënt bij de
KasAss plaatsen. De KasAss heeft nimmer vraagtekens geplaatst achter
de stortingen van A op de rekening van B. Deze rekening was voor A
overigens een vrije-handrekening.
A gaf B waarom hij vroeg: winst op beleggingen in effecten. Als

commissionair kon A ook nadat zijn opdrachten tot aan- en verkoop van
effecten waren uitgevoerd, bepalen namens wie hij had gehandeld. Dit
bood hem de mogelijkheid om naar B vooral de winstgevende transacties
door te geleiden. B verkreeg hierdoor een positief saldo op zijn rekening
en kon deze «witte» winst uit beleggingen vervolgens vrij besteden. De
witwascarrousel zou mooi rond geweest zijn als de verliezen zouden
worden afgeboekt op een «geheime» rekening, die voortdurend met
misdaadgeld zou worden aangezuiverd. Deze constructie zou dan een
kopie geweest van het voorbeeld dat in 11.2.2 is beschreven.
In het onderhavige geval werden de verliezen evenwel afgeboekt op de

KasAss-rekening van een op Jersey gevestigde beleggingsfirma. Hoewel
A elke betrokkenheid bij deze firma ontkent, is vastgesteld dat hij oprichter
van deze firma is en deze oorspronkelijk gebruikte als een voor de
Nederlandse fiscus onaantastbare beleggingsrekening voor hemzelf en
enkele zeer vermogende landgenoten.
De verliezen en daarmee de schuld van de firma bij het commissionairs-

huis, liepen uiteindelijk op tot bijna zeven miljoen gulden. In het zicht van
het faillissement van het huis zijn door A nimmer pogingen in het werk
gesteld om deze vordering te verzilveren. Het kwam er derhalve feitelijk
op neer dat de verliezen ten laste van het commissionairshuis kwamen. Al
met al een merkwaardige witwasconstructie, waarmee alleen B goed uit
de voeten kon. Wel de lusten, niet de lasten.
Het liep uiteindelijk ook voor B slecht af. De zaken in het huis verliepen

zo slecht dat er zelfs voor B geen beleggingswinsten meer behaald
konden worden. B wilde geen zaken meer met A doen, maar A ging
desondanks gewoon door met de aankoop van effecten op de KasAss-
rekening van B. Ook deze beleggingen verliepen desastreus, waardoor B
een verlies van bijna twee miljoen gulden leed. Vervolgens volgen de
gebeurtenissen elkaar razendsnel op: B signaleert het verlies, bedreigt A
ernstig en laat hem een schuldverklaring ondertekenen; het huis stevent
inmiddels onafwendbaar af op een faillissement; B wordt enkele weken
later vermoord aangetroffen in een afgebrande auto.
Volgens de betrokken rechercheurs van de Amsterdamse politie zou B

namens een Colombiaanse cocaı̈nebende geld in Nederland hebben
witgewassen. Het verlies van bijna twee miljoen gulden zou hem
vermoedelijk zeer kwalijk zijn genomen. Bovendien zou de Colombiaanse
bende bevreesd zijn geweest dat als gevolg van het geruchtmakende
faillissement de rol van B, en hierdoor ook de betrokkenheid van de
bende, aan het licht zou komen. Het zijn vermoedens die nauwelijks door
harde feiten worden gestaafd, zo erkent ook de Amsterdamse recherche.
Hoe het ook zij: Arlacchi heeft vermoedelijk gelijk gekregen.

11.5.3. Veelbelovende onderneming of opgepoetst beursfonds?

Midden jaren tachtig wordt een nieuw fonds geı̈ntroduceerd op de
Amsterdamse effectenbeurs. Na een vliegende start op de beurs, gaat het
snel bergafwaarts met de onderneming. Er volgt reeds na enkele jaren
een faillissement, waarbij een schuld van enige tientallen miljoenen
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guldens wordt achtergelaten. Gedupeerde beleggers hebben de
Ondernemingskamer bewogen tot het doen van onderzoek naar de
achtergronden van het faillissement.
Op verzoek van de Ondernemingskamer is door een accountant

onderzoek verricht naar deze achtergronden. Hoewel de voormalige
commissarissen van de onderneming de juistheid van het rapport op een
aantal onderdelen bekritiseerd hebben, zullen wij ons toch baseren op de
bevindingen van deze externe deskundige. Daarnaast is gebruik gemaakt
van enkele rapportages en losse gegevens die bij de politie bekend waren
en van de berichtgeving in de pers.
Bij de bespreking van deze zaak past een belangrijk voorbehoud, dat wij

overigens ook al eerder op andere plaatsen in de deelrapporten over
andere kwesties maakten. Het zij nogmaals gezegd: wij kunnen hier geen
«harde» feiten presenteren, alleen plausibele interpretaties van de feiten.
Een voorbeeld hiervan betreft het startkapitaal van de onderneming.
Gesuggereerd wordt dat de bekende drughandelaar Bruinsma miljoenen
guldens als startkapitaal heeft geleverd. Maar duidelijke aanwijzingen die
deze suggesties kunnen schragen, zijn er niet.
Over de beursgang en al wat daar verder op volgt, kan veel worden

geschreven. Wij richten ons in dit kader op de beschrijving van de
bestaande vermoedens dat het beursfonds mede is gebruikt om
misdaadgeld wit te wassen.
Veelbelovende onderneming of opgepoetst beursfonds? Anders

geformuleerd: gesteld dat Bruinsma kapitaal in de onderneming heeft
gestoken, was dit dan bedoeld als een serieuze investering in een
bonafide bedrijf of als opmaat voor illegale handelingen met het bonafide
ogende bedrijf? Een feit is dat er bij de beursgang geen nieuwe aandelen
uitgegeven worden, maar de oude aandelen die in het bezit zijn van
enkele oprichters worden verkocht. Hiermee komt de agio1 derhalve niet
ten goede aan de onderneming maar aan de oprichters.2

Opgepoetst? De bij de emissie uitgebrachte prospectus voorspelt een
ongebreidelde groei en winst, wat reeds in 1986 wordt gelogenstraft als
de winst aanzienlijk lager uitvalt dan verwacht en er verlies van enkele
miljoenen guldens wordt geleden. In de daaropvolgende jaren nemen de
verliezen in omvang toe tot aan het faillissement. Het staat vast dat de
balans wordt opgepoetst om de verliezen deels nog te maskeren. Er wordt
bijvoorbeeld een grote order in de jaarrekening verwerkt, zonder dat op
dat moment met enige zekerheid vaststaat dat die order ook daadwerkelijk
door zal gaan. Dit is ook nooit gebeurd. De leiding van de onderneming
weet het eigen vermogen op peil te houden door op grote schaal
personeelsopties uit te geven. Op de uitgifte van deze personeelsopties
gaan wij dieper in.
Wat zijn personeelsopties? Deze opties – toegekend aan personeel of

bestuurders van een onderneming – geven het recht om aandelen tegen
een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. Indien deze prijs lager ligt
dan de beurskoers of wanneer de aandelen later in prijs stijgen, kan men
door het uitoefenen van het optierecht de verkregen aandelen direct met
winst verkopen. In deze winst zit het beloningsaspect van personeels-
opties. Het bedrijf kon personeelsopties verlenen nadat de Raad van
Commissarissen aantallen en uitoefenprijzen3 had vastgesteld. Bij uitgifte
van nieuwe aandelen is het gebruikelijk dat oude aandeelhouders een
voorkeursrecht krijgen, omdat aan een nieuwe uitgifte nadelen verbonden
zijn; onder andere gaat er een prijsdrukkend effect van uit. Bij personeels-
opties geldt dit voorkeursrecht echter niet.
Van de mogelijkheid om personeelsopties uit te brengen heeft de

bedrijfsleiding op zeer grote schaal gebruik gemaakt. Van alle nieuwe
aandelen die na de beursgang zijn uitgebracht (per saldo een verdub-
beling ten opzichte van de aandelen bij de beursgang), is 80% in het kader
van de personeelsopties uitgebracht. De overige aandelen zijn bij een
onderhandse emissie uitgebracht.4

1 De agio is het positieve koersverschil tussen
de nominale waarde van een aandeel en de
werkelijke beurswaarde van dit aandeel.
2 Deze handelwijze is in beurskringen niet erg
gebruikelijk en is aanleiding geweest voor de
Vereniging van Effectenhandel om de regels te
veranderen. Een aanvraag tot notering van
dergelijke oude aandelen wordt nu niet meer
gehonoreerd.
3 Onder uitoefenprijzen wordt verstaan de
prijs waartegen op grond van het optierecht
aandelen gekocht kunnen worden.
4 Met de uitgifte van deze stukken is sinds de
notering aan de beurs het aantal genoteerde
stukken bijna verdubbeld met gevolg dat de
intrinsieke waarde van het aandeel met 50%
afnam, zonder dat de aandeelhouders van hun
voorkeursrecht gebruik hebben kunnen
maken.
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Vast is komen te staan dat de aandelen beneden de door de Raad van
Commissarissen geautoriseerde koers werden verkocht, waardoor het
bedrijf ruim vier miljoen gulden misliep. Indien de aandelen tegen de op
het moment van optieverlening geldende beurskoersen gewoon op de
beurs zouden zijn verkocht, zou het bedrijf ongeveer zes miljoen gulden
meer hebben kunnen incasseren.
Het is ook vast komen te staan dat de overgrote meerderheid van de

personeelsopties niet door bestuurders of door het personeel zijn
uitgeoefend. De bestuurders verkochten hun opties namelijk door aan
enkele derden, waaronder een beleggingsmaatschappij die voor ettelijke
miljoenen guldens profijt trok uit de opties.
Waarom werden door de leiding van de onderneming personeelsopties

aan derden verstrekt? Hier komen wij op een punt waarop de feiten geen
«feiten» meer zijn en uiteenlopende interpretaties en gissingen de ronde
doen. Een naar onze mening plausibele interpretatie is dat de personeels-
opties zijn misbruikt om geld wit te wassen. De constructie zou er in
hoofdlijnen als volgt hebben uitgezien. Het bestuur van de onderneming
verkoopt in de vorm van personeelsopties officieel onder de prijs
(beurskoers) aan de derde. Deze derde zuivert het verschil tussen
aankoopprijs en beurskoers aan, door «onder de tafel» door te betalen
aan de leiding van de onderneming. In schema (de bedragen zijn fictief):

Het nettoresultaat: De bestuurders van het bedrijf incasseren persoonlijk
de winst van de opties, zij het dat deze winst «zwart» is, dus vooralsnog
beperkt besteedbaar. De derde maakt niet feitelijk, maar wel gefingeerd
winst. Deze winst (in casu ettelijke miljoenen guldens) geeft een legale
herkomst aan misdaadgeld.
Deze interpretatie is om twee redenen plausibel. In de eerste plaats

maakt het begrijpelijk waarom de leiding van het bedrijf tegen het
bedrijfsbelang in personeelsopties aan derden verstrekte. Waarom zou
een bestuurder anders derden hebben laten profiteren van personeels-
opties? In de tweede plaats blijken de actoren in het spel onderdeel van
een zelfde relatienetwerk te zijn: zij hebben uit andere hoofde contact met
elkaar. De beleggingsmaatschappij zou later worden genoemd bij een
groot strafrechtelijk onderzoek. Hoe hachelijk het wellicht ook is hieraan al
te veel conclusies te verbinden, het netwerk schiep in elk geval de
gelegenheid om wit te wassen.

opties:  ƒ3,-

beurskoers:  ƒ5,-

opties:  ƒ3,- ƒ5,-, gefingeerde
winst  ƒ2,-

opties:  ƒ3,-

ƒ2,- onder tafel

bedrijf

bestuurder

beurs

derde
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11.6. Witwassen en investeren op de onroerend goedmarkt

Meer dan bij de handel in effecten is de handel in onroerend goed niet
alleen een middel maar ook een doel. Het is een eindbestemming van
misdaadgeld. Twee verschijningsvormen van de route naar deze
bestemmingen worden hieronder gepresenteerd.

11.6.1. Winst creëren door ABC-transacties.

De waarde van onroerend goed, is evenals antiek en kunst, moeilijk
exact op geld waardeerbaar. Dit maakt onroerend goed bijzonder geschikt
voor de bekende ABC-truc om gefingeerd winst te behalen.
In de kern komt de ABC-constructie erop neer dat onroerend goed voor

een steeds hoger bedrag wordt doorverkocht. De verkoop vindt slechts in
schijn plaats; de betrokken «partijen» A, B, C, D, enzovoort behoren tot
dezelfde organisatie. Soms komen bedrijfsongevalletjes voor.

Van een appartementencomplex worden appartementen door verschillende bedrijven

aangekocht en weer verkocht. Op een goed moment wordt de koopprijs binnen een

maand tijd bijna verdrievoudigd. Bijna twee jaar later blijkt dat er bij de laatste verkoop

onbedoeld te veel appartementen zijn overgedragen. Van deze panden wordt de

eigendom terug geleverd aan de verkoper, overigens zonder dat restitutie van de

koopsom plaatsvindt. Dit bewijst dat de betrokken twee bedrijven geen partijen waren,

maar onderdeel van dezelfde organisatie.

Zoals gezegd, is de kern van de ABC-constructie dat onroerend goed
steeds voor hogere bedragen wordt doorverkocht. Zo kan onroerend goed
met een marktwaarde van f 800 000 dat in bezit is van BV A voor een
miljoen gulden verkocht worden aan BV B. Deze verkoopt het op zijn beurt
door aan BV C voor 1,2 miljoen, waarna het voor 1,4 miljoen terechtkomt
bij BV D. Hiermee is een legale winst gerealiseerd van 600 000,-. BV D zit
nu met overgewaardeerd onroerend goed dat wanneer hij dit tegen de
marktwaarde aan derden verkoopt, op papier een verlies zal opleveren
van een zelfde bedrag. De bereikte winst, namelijk het witwassen van
600.00 gulden, wordt op deze manier weer teniet gedaan, tenzij fiscaal
compensabele verliezen ontstaan. Deze zijn in de komende jaren
verrekenbaar met legale winsten die worden gemaakt.
In de praktijk blijken op de ABC-transactie allerlei varianten mogelijk te

zijn. Zo kan men de uiteindelijk waardevermeerdering van het onroerend
goed vooraf laten gaan door een sterke waardevermindering. Verliezen
kunnen van de belastingen worden afgetrokken en het verschil in
verkoopprijs kan met zwart geld aangezuiverd worden.
Bij een ABC-transactie kan ook als belang prevaleren dat een hoge

koopprijs een hoge lening legitimeert. Wanneer de financiering van het
onroerend goed geschiedt met behulp van leningen van buitenlandse
rechtspersonen of banken waarbij het geleende geld direct of indirect
weer afkomstig is van de criminele organisatie (zogenaamde «loan-back»
methode), betekent een zo hoog mogelijk opgeschroefde koopprijs een
maximale «winst» voor de koper.
Hieronder volgt een voorbeeld uit de praktijk, waarin aangestuurd wordt

op waardevermindering bij de start van de ABC-keten.

BV 1 laat conservatoir beslag leggen op een perceel grond dat eigendom is van BV 2.

Achter beide BV’s blijkt echter dezelfde persoon schuil te gaan, de heer A. Op de openbare

veiling wordt het perceel gekocht door BV 3 voor drie miljoen waarna het voor een kleine

twee miljoen gulden door BV 4 wordt aangekocht. Tien minuten later wordt het terrein

doorverkocht aan BV 5 en weer vijftien minuten later wordt het voor een miljoen meer

verkocht aan BV 6. Steeds blijkt de heer A de man achter de schermen van de BV’s.
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Een zwak punt in de ABC-transactie is de positie van de laatste schakel
«C». Na de transactie staat het onroerend goed te boek voor een waarde
die de marktwaarde overstijgt. C of diens criminele organisatie staat nu
voor de keus om het pand ofwel voor eigen gebruik aan te wenden of
weer te verkopen. Beleggers zullen uiteraard alleen tegen de marktwaarde
willen kopen, waardoor de organisatie het «gewitte» geld weer zou
verliezen.
In de praktijk is hierop naar het lijkt een ingenieuze oplossing gevonden.

Naar het lijkt, omdat de hierna volgende casus gebaseerd is op «zachte»
informatie. De casus zelf is overigens gedestilleerd uit gegevens die op
verschillende praktijkgevallen betrekking hadden.
De oplossing is simpelweg om het onroerend tegen de overgewaar-

deerde prijs te verkopen! Dit lukt wanneer het gehele pakket door een
beleggingsfonds wordt overgenomen, waarin de criminele organisatie
een duidelijke «say» heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een meerder-
heidsbelang. Na aankoop van het veel te dure pakket onroerend goed
trekt de organisatie zich langzaam maar zeker geheel uit het fonds terug.
Het beleggingsfonds ondervindt vroeg of laat schade van het overgewaar-
deerde onroerend goed. De gewone belegger betaalt derhalve de
rekening van het witwassen.

11.6.2. Investeren in onroerend goed

Van alle strafzaken die bij ons bekend zijn geraakt tijdens het onderzoek,
is de XTC-zaak verreweg het belangrijkste voorbeeld van investeringen
met misdaadgeld in onroerend goed. Dankzij de goede administratieve
organisatie van de XTC-groep en een uitstekend rapport van de afdeling
forensische accountancy van de CRI is nauwkeurig te reconstrueren op
welke wijze misdaadgelden werden witgewassen en uiteindelijk werden
geı̈nvesteerd in onroerend goed. De XTC-zaak is een van de weinige
strafzaken waarin de verschillende elementen van het witwassen
(placement, layering en integratie) over het voetlicht komen. Bovendien
verschaft de zaak goed inzicht in de loan-backmethode en in de
toepassing van het in deel 2 beschreven onderscheid tussen juridisch en
economisch eigendom.

In het rapport van de forensische accountant wordt becijferd dat de
XTC-groep in tien maanden tijd een omzet van bijna 300 miljoen gulden
heeft gehad. Na de aftrek van allerhande kosten bleef minimaal 72 miljoen
gulden over voor investeringen. Aangetoond (en geconfisqueerd) is een
bedrag van 15 miljoen gulden, dat in onroerende goederen was geı̈nves-
teerd. De omvang van de totale investeringen was veel hoger, omdat
banken in veel gevallen 80% tot 90% van het te investeren bedrag
financierden.
Een van de belangrijkste voorbeelden hiervan is de investering in de

bouw van een aantal bedrijfsloodsen in Amsterdam. In totaal is met deze
bouw een bedrag van 26 miljoen gulden gemoeid. De financiering van het
project werd georganiseerd door BV 1, waarvan een grote vastgoed-
handelaar eigenaar is. De investering vergde 2,5 miljoen gulden eigen
financiering, terwijl de rest met hypotheken gefinancierd zou worden. Dit
bedrag kwam langs verschillende trajecten bij het bouwbedrijf terecht.
Vanuit de kas van de organisatie werd het bedrag gesplitst; een deel werd
gewisseld in België (Engelse ponden in Belgische franken) en bij een
Belgisch wisselkantoor op rekening gestort van een buitenlandse
rechtspersoon Incorperated, (Inc.) 1. Vervolgens vinden met behulp van
het wisselkantoor enige manoeuvres plaats (het geld wordt van de
rekening gehaald door een uitgeschreven cheque, ten gunste van een
andere buitenlandse rechtspersoon gestort en uiteindelijk weer geboekt
op rekening van Inc. 1). De buitenlandse rechtspersoon is opgericht in
Panama door enkele advocaten aldaar die ook als bestuurders optreden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 153



De volmacht om gebruik te maken van de bankrekening is aan een van de
leden van de XTC-groep gegeven. Op deze wijze blijft de betrokkenheid
van de groep formeel perfect buiten beeld, terwijl in feite via de volmacht
volledige handelingsbevoegdheid is gecreëerd inzake het vermogen van
de rechtspersoon.
Een ander deel van het geld wordt bij een gewone bank in Belgie

gewisseld (ponden in franken) en enkele dagen later wederom gewisseld
(franken in guldens) en via een bank gestort op rekening van een Limited
1 (Ltd.) bij een andere bank in Belgie.
Een derde deel van het geld wordt direct gestort op rekening van deze

Ltd. 1. De Ltd maakte beide bedragen over op een rekening van de
centrale schakel Inc. 1 bij een Luxemburgse bank. Inc. 1 is opgericht op de
Westerse Samoa. Formeel heeft de XTC-groep geen betrokkenheid bij
deze rechtspersoon. Er bestaan evenwel duidelijke aanwijzingen dat een
van de leden van de XTC-groep achter deze rechtspersoon schuilt gaat,
aangezien hij de bevoegdheid heeft te beschikken over de bankrekening.
Deze Inc. sluist het geld in de legale markt althans op rekening van de BV
1 (van de grote vastgoedhandelaar) die de financiering van het project
organiseert. Indien wij aannemen dat de vastgoedhandelaar deel uitmaakt
van het complot (hij wordt vooralsnog niet vervolgd voor betrokkenheid
bij de XTC-organisatie), is er sprake van een loan-back-constructie: men
doet een aanbetaling aan zichzelf. Onduidelijk blijft overigens in deze
casus waarop door de betrokkenen uiteindelijk is aangestuurd; het
strafrechtelijke onderzoek maakte een eind aan het bestaan van de
XTC-groep.
Dankzij de juridische en economische eigendomsconstructies konden

de betrokkenen in het midden laten wie nu eigenlijk de financier van de
loodsen was of zou worden; werd de betaling van de 2,5 miljoen gedaan
als lening aan BV 1 die de economische en juridische eigenaar is/zou zijn?
Of was de 2,5 miljoen een betaling aan de aannemer ter verwerving van
het eigendom door de Samoase Inc.? Hoe het ook zij, wanneer wij door
alle chicanes en constructies heen kijken zien wij dat de juridisch eigenaar
van de loodsen BV 1 is die het eigendom financiert met misdaadgeld.

11.7 Recapitulatie

In dit hoofdstuk zijn de drie verschijningsvormen van witwassen
besproken aan de hand van voorbeelden ontleend aan opsporingsonder-
zoeken. Op de vraag hoe vaak witwassen voorkomt en welke bedragen
hiermee zijn gemoeid, kan geen gefundeerd antwoord worden gegeven.
De beschreven technieken van witwassen, die er – populair uitgedrukt –

in essentie op neer komen dat het misdaadgeld de schijn krijgt van
«eerlijk» geleend of «eerlijk» verdiend geld, vinden niet in een maatschap-
pelijk vacuüm plaats. Misdaadgeld is voor criminele groepen pas
interessant, wanneer het binnen de legale economie vrij besteedbaar is.
Om dit doel te bereiken worden banken, adviseurs en legale markten
ingeschakeld. Twee van deze markten worden in dit hoofdstuk
beschreven, de effectenhandel en de onroerend-goedmarkt. In deze
voorbeelden wordt duidelijk hoe zeer intermediaire personen (commissio-
nairs, onroerend-goedexploitanten) en rechtsfiguren (economische
eigendom, buitenlandse rechtspersonen) instrumenteel zijn in het
wegsluizen van misdaadgeld in de legale economie.

12. SLOTBESCHOUWING

Onder de algemene noemer «fraude» is een scala van illegale activi-
teiten in de reguliere economie beschreven. Deze verschijningsvormen
hebben één belangrijk kenmerk met elkaar gemeen: er wordt misbruik
gemaakt van het vertrouwen, dat de kurk is waarop de interacties en
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transacties in het reguliere economische verkeer drijven. Het rapport
onderstreept eens te meer dat georganiseerde criminaliteit meer behelst
dan drughandel. Het feit dat fraude zich in wettige bedrijfstakken en
sectoren afspeelt, rechtvaardigt misschien zelfs extra aandacht voor deze
vorm van georganiseerde criminaliteit. Het gevaar van «verstrengeling»
van zakelijke en criminele belangen is immers juist ten aanzien van
fraudedelicten aanwezig.
Het rapport bestaat uit drie onderdelen: een analyse van 18 fraude-

zaken, een beschrijving van het misbruik van rechtsfiguren om illegale
activiteiten af te schermen en ten slotte een beschrijving van de wijzen
waarop misdaadgeld in de legale economie wordt gesluisd. De in de
beide laatste delen beschreven afschermings- en witwastechnieken
hebben naast fraude ook betrekking op de drughandel.

Fraude

Bij de beschrijving van de verschijningsvormen van fraude in deel 1 is
een onderscheid aangebracht tussen parasitaire fraudes en fraudes met
een symbiotische component. Deze indeling heeft betekenis voor de
modus operandi, afschermingsmethoden en de teweeggebrachte schade.
Bij de parasitaire fraude wordt uitsluitend schade toegebracht aan de

overheid en de marktpartijen. In het geval van symbiose met de markt-
omgeving maken wettige marktpartijen actief deel uit van de fraude-
constructie, of profiteren ervan mee (bijvoorbeeld door goederen beneden
de geldende marktprijs te verwerven). Voorbeelden hiervan zijn vooral
gevonden in de sfeer van BTW- en EU-fraude. Deze fraudes veroorzaken
enorme directe materiële schade. In een door ons bestudeerd geval van
BTW-fraude bedroeg de schade voor de overheid circa 100 miljoen
gulden. Ook de indirecte schade, in de vorm bijvoorbeeld van aantasting
van de concurrentieverhoudingen in de desbetreffende branche, kan groot
zijn.
Van de symbiotische fraudevormen gaat het gevaar uit dat wettige

marktpartijen als reactie op de oneerlijke concurrentie zich tot deelname
aan de fraudeconstructie laten verleiden.
Zoals ook al in ander onderzoek is aangetoond, blijken in het bijzonder

de olie-, vlees-, zuivel-, tabaks- en textielsector laagdrempelig te zijn voor
de intrede van fraudeurs. Deze fraudegevoeligheid hangt samen met een
aantal factoren, zoals een hoge omloopsnelheid van de goederen, een
ondoorzichtige regelgeving en een gebrekkige interne en externe controle,
aantrekkelijke winstmarges en voldoende mogelijkheden om te
«schuilen».
Parasitaire fraudevormen raken minder dan de symbiotische verweven

met legale sectoren van de economie; het handelen van plegers van
parasitaire fraudes wordt door een grote mate van vluchtigheid en
flexibiliteit gekenmerkt. In het geval van symbiose is de kans op
duurzaamheid en uitbouw van de organisatie groter.
Meer dan drie kwart van de hoofdverdachten blijkt al eerder met justitie

in aanraking te zijn geweest. Van hen heeft ruim een derde een op
fraudegebied indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Mengvormen
van drughandel en georganiseerde fraude komen nauwelijks voor.
De aard van de samenwerking tussen personen en groepen laat zich het

beste omschrijven als netwerken. Er is slechts een gering aantal gevallen
geconstateerd van groepen die geheel zelfstandig opereren. In het
merendeel van de gevallen worden op ad hoc basis combines gevormd.
Veel van deze samenwerkingsverbanden zijn slechts een kort leven
beschoren.
Het gebruik van geweld als onderdeel van een intern sanctiestelsel of

afschermingsstrategie is in de fraudewereld tamelijk ongewoon. Wel laat
de casuı̈stiek betrekkelijk veel gevallen van intimidatie en bedreiging zien.
Vaak gaat er van de houding en het gedrag van de leidinggevenden al
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enige dreiging uit. Belangrijke bindingsmiddelen binnen de groep vormen
daarnaast de positieve sancties, in het bijzonder beloningen van materiële
aard.
Als gevolg van de netwerkvorming hebben de hoofdverdachten van de

verschillende dadergroepen uiteraard veel contacten met andere
dadergroepen. Deze conclusie heeft niet alleen betrekking op Nederland,
maar ook op de ons omringende landen. Ten aanzien van verschillende
fraudevormen, zoals BTW- en EU-fraude en de koppelbazerij, is er zonder
meer sprake van grensoverschrijdende netwerken.
Er zijn signalen dat criminele groepen uit het voormalige Oostblok een

dominante positie in de EU trachten in te nemen ten aanzien van de
illegale handel in vlees-, zuivel- en landbouwprodukten. Vanuit
Zuidoost-Azië zouden onder meer grootschalige textielfraudes en
merkvervalsingen worden aangestuurd. Als gevolg van het in dit opzicht
te wensen overlatende empirische materiaal is onduidelijk gebleven hoe
dergelijke internationale syndicaten eruit zien en opereren. Van de
betrokkenheid van vertegenwoordigers van de mafia is in de bestudeerde
fraudezaken niets gebleken. In het licht van de toenemende internationali-
sering van de handel en de belangrijke plaats die Nederland daarin als
doorvoerhaven vervult, is het aannemelijk dat de route van menige
internationale fraudeconstructie via ons land loopt.
Onoorbare contacten met invloedrijke «derden» hebben zich in de 18

fraudezaken op verschillende niveaus afgespeeld. De verwijtbare
betrokkenheid bij de fraudeconstructie kon worden vastgesteld van een
tweetal bankemployé’s, een functionaris werkzaam op de Amsterdamse
effectenbeurs, drie douanebeambten, een buitenlandse topambtenaar en
zes juridische en/of financiële deskundigen (advocaten en accountants). In
de strafrechtelijke sfeer werden een lastercampagne jegens een justitiële
ambtenaar en drie gevallen van «lekkende» opsporingsambtenaren
geconstateerd.
Slechts een gering aantal leidinggevenden van de in de 18 fraudezaken

naar voren komende criminele groepen bleek in staat beschutting te
vinden in respectabele sociaal-culturele netwerken en zich op die manier
in de «bovenwereld» in te werken. De belevingswereld en sociale
achtergrond van de meeste daders staan het aanknopen van strategische
contacten binnen maatschappelijk relevante instellingen veelal in de weg.
Deze bevinding laat onverlet dat criminele groepen wier kernactiviteiten

gelegen zijn op fraudegebied, gemakkelijker hun wederrechtelijk
verkregen voordeel in de reguliere economie kunnen investeren dan
drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de ondergrondeconomie
naar boven klauteren, terwijl de eersten daar van origine al zitten. Alle
criminele groepen zullen zich echter moeite moeten getroosten om aan
hun criminele winsten een schijnbaar wettige herkomst mee te geven. De
rechtsfiguren die daartoe misbruikt worden, zijn, zoals gezegd, behandeld
in deel 2 van deze rapportage.

Misbruik van rechtsfiguren

Bij de verhandeling over het misbruik van rechtsfiguren is de aandacht
in het bijzonder uitgegaan naar de rechtspersoon. Geconstateerd is dat,
ondanks verscherpt toezicht op het gebruik van rechtspersonen, in de
praktijk nog de nodige ruimte bestaat voor het ontwikkelen van schijn-
constructies. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat, mede als
gevolg van het verscherpte toezicht op de BV’s in toenemende mate van
andere rechtspersonen gebruik wordt gemaakt. In dit verband moeten in
het bijzonder de stichting en buitenlandse rechtspersonen, zoals
Delaware-corporations, Antilliaanse NV’s en Arubaanse Vrijgestelde
Vennootschappen worden genoemd.
De meest verregaande vorm van afscherming is zonder twijfel gelegen

in de constructie van het scheiden van juridisch en economisch
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eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het
rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in de
onroerend-goedsector. Het gegeven dat de naam van de «economische
eigenaar» geheim kan blijven, maakt het handelsverkeer definitief tot een
schimmenrijk, waarin aan schriftelijke bewijsstukken van de rechtsverhou-
dingen geen geldingskracht meer mag worden ontleend.

Witwassen

In het derde deel wordt uitvoerig ingegaan op de wijzen waarop
misdaadgeld in de legale economie wordt gesluisd. Zowel de
opbrengsten uit fraude als uit drughandel zijn dermate hoog dat veel geld
overblijft, dat uiteindelijk zijn weg vindt in de legale economie. Een
belangrijke conclusie, die ook door enkele andere deelrapporten wordt
geschraagd, is dat allochtone groepen (Colombianen, Marokkanen,
Turken) niet in Nederland investeren. Het geld wordt verplaatst naar de
landen van herkomst. Dit investeringsgedrag wordt ook door allochtonen
ten toon gespreid die al lange tijd in Nederland verblijven. Voor de
verplaatsing van het geld naar andere landen worden zowel de gewone
bancaire transfermogelijkheden gebruikt als meer specifieke inrichtingen,
zoals wisselkantoren en rep-offices. Als gevolg van de toegenomen
bancaire controle lijken de volstrekt op informele basis opererende
«ondergrondse banken» de wind mee te hebben.
De noodzaak van witwassen, in de zin van het geven van een legale

herkomst aan misdaadgeld waardoor het vrij besteedbaar is, is in de
bovenstaande gevallen afwezig. Landen als Colombia, Marokko en Turkije
hebben een open financieel stelsel, waardoor het niet nodig is de
aanwezigheid van geld te legitimeren.
Het zijn derhalve vooral de Nederlandse groepen die in het eigen land

willen investeren en witwasconstructies hanteren. Alle door ons gesigna-
leerde voorbeelden komen steeds op dezelfde typen technieken neer. Het
misdaadgeld krijgt populair uitgedrukt de schijn van «eerlijk» geleend of
«eerlijk» verdiend geld. De witwastechnieken worden in drie typen
onderverdeeld, namelijk voorwenden van vermogensstijging, overdragen
van vermogen en creëren van inkomsten. Het gaat in alle gevallen
uiteraard om gefingeerde stijgingen, overdrachten en inkomsten. Een in
de praktijk belangrijke vorm van overdracht is de «loan backmethode»
(«lenen van jezelf»). Deze gaat vrijwel altijd gepaard met de inschakeling
van buitenlandse rechtspersonen (soms ook van vrije-
beroepsbeoefenaars) die een «knip» tussen de criminele organisatie en
het misdaadgeld aanbrengt. Het merendeel van de overige technieken
speelt zich vooral af in die branches waarin veel contant geld om gaat, de
omzet moeilijk is vast te stellen en moeilijk op geld waardeerbare
goederen aanwezig zijn. Hiervan worden twee voorbeelden uitgewerkt:
witwassen in de effectenhandel en op de onroerend-goedmarkt.

Algemene conclusies

In dit rapport kan geen gefundeerd antwoord worden gegeven op de
vraag hoe groot de omvang van de fraude- en witwasproblematiek is in
ons land. Het is niet duidelijk of de 18 fraudezaken het topje van ijsberg
zijn van de in ons land gepleegde fraude. De 18 zaken representeren wel
het soort zaken waarmee de bijzondere diensten en de politie in aanraking
zijn gekomen in de afgelopen jaren.
Ook over de omvang van het witwassen van misdaadgeld kan niet meer

worden gezegd dan reeds uit andere bron (MOT) bekend is. Op basis van
deze studie en de overige deelstudies van dit onderzoekproject is duidelijk
geworden dat over de bestedingen van misdaadgeld weinig duidelijkheid
bestaat. Hierdoor bestaat ook betrekkelijk weinig zicht op de problematiek
van de aantasting van de legale onderdelen van de economie. Desalniet-
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temin kunnen over de relaties tussen de criminele grondfeiten, het
verdiende misdaadgeld en de legale economie enkele conclusies worden
getrokken.
In de eerste plaats komt op diverse plaatsen aan de orde dat de plegers

van de «grondfeiten» zich voor het verplaatsen, witwassen of investeren
van misdaadgeld bedienen van «derden». Wij hebben geconstateerd dat
er speciale leveranciers van rechtspersonen zijn, speciale personen en
arrangementen voor het verplaatsen en witwassen van geld, en dat
sommige deskundigen (advocaten, notarissen, accountants) zich lenen
voor het afschermen van misdaadgeld.1 Zij vervullen een belangrijke,
saillante rol in het wegsluizen van de uit misdrijven verkregen
opbrengsten naar de legale economie. Zij maken gebruik van op zichzelf
legale constructies (zoals de constructie van de economisch eigendom),
maar misbruiken deze voor illegale doeleinden. Dankzij deze derden, die
zowel know-how als afscherming bieden, zijn de «blue collar boys» van de
criminele grondfeiten in staat om zich doelgericht een weg te banen in de
wereld van de financieel-economische criminaliteit. Het traditionele
onderscheid tussen «white collar crimes» en «organized crime» lijkt
hierdoor te vervagen, in de zin dat de plegers van fraude en witwassen
«blue collars» kunnen hebben.
Een tweede algemene conclusie is dat er naast «innesteling» eveneens

sprake lijkt te zijn van toenemende verwijdering tussen criminele
organisaties enerzijds en het officiële financiële stelsel en het juridische
systeem anderzijds. Het ondergrondse bankieren en de toepassing van
economische eigendom zijn hiervan de meest duidelijke voorbeelden. De
kans is niet denkbeeldig dat naarmate het toezicht op het reguliere
handelsverkeer toeneemt criminele organisaties meer zullen uitwijken
naar dit informele circuit.

1 Zie voor een beschouwing over het laatste
aspect het deelrapport inzake de vrije-
beroeps-beoefenaars.
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN BEZOCHTE DIENSTEN

Zoals opgemerkt in paragraaf 1.2 zijn bij de aanvang van de
dataverzameling ten behoeve van de eerste twee delen van dit rapport
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van vier BOD’s. Geı̈nter-
viewd zijn achtereenvolgens:

– H.A. Kamphuis; Hoofd van de afdeling recherche van de Algemene
Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw (AID),
– R. van der Linden; Hoofd van de Dienst Recherchezaken (DRZ) van het

ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
– mr. C. A. W. van Raalten en G. J. C. M. Bakker, respectievelijk

plaatsvervangend hoofd fiscale recherche en teamleider douanerecherche
van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
– mr. J. W. C. Stalenhoef en mr. H. C. M. Middeljans, respectievelijk

plaatsvervangend directeur/hoofd van de afdeling internationale
economische recherche en plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling
beleidszaken en juridische aangelegenheden van de Economische
Controledienst (ECD)

In het kader van de dossierstudie hebben bij de bovengenoemde BOD’s
gesprekken plaatsgevonden met diverse opsporingsambtenaren.
Daarnaast zijn – mede ten behoeve van de beschrijving in deel III –
vertegenwoordigers geraadpleegd van de volgende instanties:

– Interregionaal Team Noord- en Oost Nederland
– Regiopolitie Gelderland-Midden (BFO en Bureau Fraude)
– Regiopolitie Gelderland-Zuid (BFO en Bureau Fraude)
– Regiopolitie Twente (BFO en Divisie georganiseerde criminaliteit)
– Regiopolitie Amsterdam-Amstelland (AFO en Bureau Fraude)
– Regiopolitie Utrecht
– Regiopolitie Haaglanden (BFO)
– Korps landelijke politiediensten; divisie Centrale Recherche Informatie

(CRI): Financiële Politiedesk (Finpol) en de afdeling forensische accoun-
tancy
– Arrondissementsparket Arnhem
– Afdeling Rechtspersonen van de Directie Criminaliteitspreventie van

het ministerie van Justitie
– Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)
– Een Nederlandse bankinstelling

Tenslotte hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met mr.
H.A.C. Smid, Landelijk (MOT-)Officier van Justitie.
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BIJLAGE 2 CASUSBESCHRIJVING

CASUS 1

Activiteiten: Aaneenschakeling van gevallen van oplichting/
flessentrekkerij.
Werkwijze: De verdachtengroep nam talrijke BV’s over. Als nieuwe

directeur werd een katvanger naar voren geschoven. De rechtspersonen
werden leeggeplunderd of gebruikt om leveranciers op te lichten.
Groep: De vijf hoofdverdachten kenden elkaar al jaren en opereerden in

wisselende samenstelling. Van een van de hoofdverdachten lopen lijnen
naar de casussen 3 en 11.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.

CASUS 2

Activiteiten: BV-fraude
Werkwijze: Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde

de hoofdverdachte zich als «trouble shooter». De activa werden tegen te
lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte rechtspersonen, waar een
stroman van de hoofdverdachte tot directeur benoemd was. Vervolgens
werden de kaalgeplukte ondernemingen naar een faillisement geleid, de
schuldeisers met grote vorderingen achterlatend. Door middel van
niet-geregistreerde optiecontracten – waarin het recht tot terugkoop van
de aandelen tegen de nominale waarde werd bedongen – kon de
hoofdverdachte achter de schermen wel beleidsbepaler blijven in de BV’s
van zijn stromannen.
Groep: De hoofdverdachte – een uitermate autoritaire en charismatische

persoonlijkheid -, werd omringd door vier «stafleden», onder wie een
interne accountant.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Geschatte omvang

van de schade: minimaal 14 miljoen gulden; geschat wederrechtelijk
verkregen voordeel van de hoofdverdachte: minimaal 5 miljoen gulden.

CASUS 3

Activiteiten: Oplichting en BV-fraude.
Werkwijze: De verdachtengroep, zich verschuilend achter talrijke

rechtspersonen, pleegde oplichting door zich voor te doen als krediet-
verstrekker. De Duitse bedrijven die als gevolg daarvan het schip in
gingen, verkeerden alle in ernstige financiële moeilijkheden en konden
langs reguliere weg geen krediet meer verkrijgen. In ruil voor een
voorschot kregen de benadeelden de beschikking over – naar later bleek –
ongedekte cheques. Verschillende leden van de verdachtengroep maakten
zich tevens schuldig aan grootschalige oplichting en flessentrekkerij in
Nederland en België. De daarbij gehanteerde werkwijzen vertoonden
sterke overeenkomsten met de modi operandi in casus 1.
Groep: De omvang van de groep werd geschat op zo’n 30 à 35 mensen,

van wie er vijf als hoofdverdachten werden aangemerkt. De netwerken
van casus 1 en casus 3 overlappen elkaar gedeeltelijk.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.

CASUS 4

Activiteiten: Oplichting; misbruik van het systeem van voorcrediteren,
dat gangbaar is binnen financiële instellingen.
Werkwijze: De verdachtengroep nam ruimschoots de tijd om een

topfunctionaris van een Nederlandse bank van de «kredietwaardigheid»
van hun bedrijven te overtuigen. Men beoogde hiermee de «1A-status» te
verkrijgen, inhoudende dat de bank op basis van een cheque onmiddellijk
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tot uitbetaling zou overgaan, dat wil zeggen zonder de incasso van de
cheque bij de bank van de verzender af te wachten. Toen eenmaal
voldoende vertrouwen gewekt was, sloeg de criminele groep met behulp
van ongedekte cheques in korte tijd haar slag.
Groep: De fraude is gepleegd door een vanuit het Midden-Oosten

opererende dadergroep. De bij de Nederlandse bank werkzame topfunc-
tionaris was hetzij medeplichtig, hetzij naı̈ef en verblind door de charisma-
tische uitstraling van de hoofdverdachte.
Geschatte omvang van de schade: 80 miljoen gulden.

CASUS 5

Activiteiten: Oplichting/beleggingsfraude.
Werkwijze: Zo’n 400 kleine beleggers werden de termijnhandel

ingepraat. Met deze handel wordt gepoogd winst te halen uit prijsschom-
melingen op de goederen- en valutamarkt. De meeste beleggers maakten
op papier aanvankelijk een beetje winst en werden vervolgens overge-
haald de inleg te verhogen. De essentie van de fraude was dat er in het
geheel niets werd belegd. De schijn werd gewekt dat de orders via een
Duits bemiddelingskantoor doorgesluisd werden naar een in Zwitserland
gevestigde beursmakelaar. De laatste bleek echter niet in Zwitserland
werkzaam te zijn: via een automatische telefonische doorschakeling
werden de orders doorgeleid naar een «back office» in Nederland.
Groep: De regie was in handen van drie personen, onder wie twee

Nederlanders. Slechts een harde kern van medewerkers binnen de
Nederlandse verkooporganisatie en het Duitse bemiddelingskantoor was
van de fraude op de hoogte. Niet alleen de beleggers, ook het overgrote
deel van het personeel werd in de waan gelaten dat de orders die naar
Zwitserland werden doorgebeld, aldaar ook daadwerkelijk werden
uitgevoerd.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 22 miljoen gulden.

CASUS 6

Activiteiten: Volledig papieren BTW-fraude: fictieve leveringen met
fictieve goederen.
Werkwijze: De hoofdverdachte kocht in samenwerking met zijn

boekhouder via een tussenhandelaar zo’n 100 Nederlandse en buiten-
landse rechtspersonen. De vestigingsplaatsen van de Nederlandse BV’s
werden verspreid over heel Nederland. Met behulp van dit uitgebreide
netwerk werd een grensoverschrijdende BTW-carrousel opgezet, die
uitwaaierde over verschillende lidstaten van de EU. In feite was van
reguliere handel in het geheel geen sprake: zowel de goederen als de
leveringen daarvan bleken fictief. Nadat voorbelasting was gecreëerd
door middel van fictieve binnenlandse aankopen, vonden fictieve
intracommunautaire leveringen plaats tegen het nultarief. Vervolgens
werd de voorbelasting van de belastingdienst teruggevorderd.
Groep: De hoofdverdachte en zijn «stafleden» zijn reeds jaren bekend bij

de opsporingsinstanties en zijn geverseerd in BTW-fraude.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 2 miljoen gulden.

CASUS 7

Activiteiten: BTW- en accijnsfraude, die zich voornamelijk afspeelde in
de oliebranche.
Werkwijze: De essentie van de fraude was dat de T-documenten niet

werden aangeboden aan de douane op de plaats van bestemming, maar
werden vernietigd. Alleen het terugmeldingsstrookje van het zogenaamde
vijfde exemplaar werd aan de expediteur overhandigd. Aangezien dit
strookje met behulp van omgekochte douaniers was voorzien van een
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douanestempel werd de schijn gewekt als zou het desbetreffende
T-document aldaar bij de douane zijn aangeboden.
Groep: Het opsporingsonderzoek heeft zich gericht op het aandeel van

de Nederlandse betrokkenen, de zogenaamde groep Z. Vanwege de
contacten met enkele douanebeambten vormde deze groep voor
verschillende fraudeurs een belangrijke tussenschakel. Tot de hoofdver-
dachten behoorden een Amerikaan, die nauwe contacten onderhield met
de Cosa Nostra en een Nederlander, die zich in België had opgewerkt tot
een «Octopus in olieland». De laatste had in de Benelux een uitgebreid
distributienetwerk opgebouwd voor de als gevolg van de fraude
aanzienlijk in prijs gedaalde olie.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 100 miljoen gulden.

CASUS 8

Activiteiten: BTW-carrousel.
Werkwijze: Deze fraudezaak draaide om een grensoverschrijdende

BTW-carrousel tussen Nederland en België. Er werd gefraudeerd met
echte goederen, respectievelijk textiel, partijgoederen en audio-/video-
apparatuur.
De primaire activiteiten van de organisatie bestonden uit het fingeren

van intracommunautaire leveringen (ICL’s) en het niet-aangeven van
intracommunautaire verwervingen (ICV’s). De bestuurders van de
bedrijven in de fraudecarrousel die hun ICV niet opgaven, waren
stromannen, die veelal in horecagelegenheden waren benaderd. De
desbetreffende bedrijven beschikten niet over activa, zodat de fiscus in
geval van ontmanteling niet over invorderingsmogelijkheden beschikte.
Bovendien werden niet-indieners op gezette tijden uit de carrousel
gehaald en vervangen door andere plof-BV’s.
Als gevolg van de fraudeconstructie konden de goederen tegen een

aanzienlijk gereduceerde prijs op de legale markt worden gebracht. Tot de
afnemers behoorde een aantal gerenommeerde ondernemingen.
Groep: De hoofdverdachten hadden verscheidene justitiële antece-

denten op het gebied van BTW-fraude en werkten op ad hoc basis samen
met verschillende Belgische counterparts.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.

CASUS 9

Activiteiten: BTW- en EU-fraude.
Werkwijze: Een handel in levend vee dat op papier vanuit Polen via de

EU naar Noordafrikaanse landen vervoerd werd. De runderen werden
echter in werkelijkheid op de Europese markt gebracht.
Groep: Bij de frauduleuze activiteiten waren Poolse, Nederlandse en

Spaanse verdachten betrokken. De laatsten droegen met behulp van een
omgekochte douanier zorg voor het afstempelen van de T-documenten.
Een van de Nederlandse hoofdverdachten kwam ook in beeld in casus 11.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 30 miljoen gulden.

CASUS 10

Activiteiten: EU-fraude in de textielsector.
Werkwijze: Invoer van textiel uit het verre oosten via een

omleidingsland teneinde beperkende invoermaatregelen in de EU te
omzeilen. Tussen de im- en exporteurs en de overige bij de transactie en
het vervoer betrokken personen werden valselijk opgemaakte stukken
uitgewisseld teneinde de invoer van de textielgoederen van een
schijnbaar legale status te voorzien. De textiel vond, dankzij de coulante
houding van de afnemers, uiteindelijk moeiteloos zijn weg in het wettige
handelscircuit.
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Groep: Er bestaan sterke aanwijzingen dat de fraude werd georgani-
seerd door een Aziatisch misdaadsyndicaat, maar nadere informatie
daaromtrent ontbreekt.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.

CASUS 11

Activiteiten: EU-fraude in de zuivelsector.
Werkwijze: Ontduiking van de heffing op Oosteuropees melkpoeder. De

formaliteiten rondom de T1-documenten werden omzeild door de schijn
te wekken dat aanzuivering van deze documenten reeds had plaatsge-
vonden: het terugmeldingsstrookje werd daartoe van een valse stempel
voorzien en teruggestuurd naar de douane-expediteur. Enkele reguliere
zuivelbedrijven behoorden tot de vaste afnemers van de melkpoeder.
Groep: Op daderniveau was er sprake van een samenwerkingsverband

tussen een Oosteuropees en een Nederlands netwerk. Deze fraudezaak is
overigens atypisch in tweeërlei opzicht: in de eerste plaats doken enkele
hoofdverdachten op die zich voorheen binnen de drughandel gemanifes-
teerd hadden. Daarenboven werd door zowel enkele Nederlandse als
buitenlandse verdachten een buitensporige mate van geweld tentoonge-
spreid.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 28 miljoen gulden.

CASUS 12

Activiteiten: Produktie van en handel in verboden groeibevorderaars in
de mestkalverenindustrie.
Werkwijze en groep: De produktie van de illegale middelen vond plaats

in een laboratorium van een in beginsel wettige onderneming. Hierbinnen
had een harde kern van daders een illegale, lucratieve bedrijfspoot
opgebouwd. De afzet van het middel aan de veehouders geschiedde door
tussenkomst van dierenartsen, die daarvoor een provisie ontvingen.
Bij het onderhavige fraudegeval waren verschillende wettige markt-

partijen verwijtbaar betrokken. Om te beginnen de dierenartsen die bereid
waren als tussenhandelaar te fungeren en in de tweede plaats de houders
van mestkalveren die de groeibevorderaars afnamen.
Geschat wederrechtelijk verkregen voordeel: Schattingen lopen uiteen

van 8 tot 36 miljoen gulden

CASUS 13

Activiteiten: Merkvervalsing: produktie- en assemblage van nagemaakte
merkhorloges.
Werkwijze: De produktie van de horloges vond plaats in een werkplaats

in het zuiden van het land. De onderdelen waren afkomstig uit het
buitenland en werden, om de kans op ontdekking te verkleinen, afzon-
derlijk van elkaar geleverd.
Groep: De hoofdverdachte had de produktiewerkzaamheden

opgedragen aan een drietal medeverdachten. Zelf hield hij zich meer
bezig met de logistiek van de operatie. Net als in casus 10 bestaan er
sterke aanwijzingen dat de fraude werd georganiseerd door een Aziatisch
misdaadsyndicaat, maar nadere informatie daaromtrent ontbreekt.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.

CASUS 14

Activiteiten: Oplichting/flessentrekkerij in de vleessector.
Werkwijze: Om vertrouwen te wekken bij vleesleveranciers werden

bestellingen aanvankelijk tijdig betaald. De leveranciers werden aldus
bewogen grotere partijen vlees te leveren, die niet of slechts gedeeltelijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 19 169



betaald werden. Wanneer door de levenranciers de druk op de in gebreke
blijvende rechtspersonen werd opgevoerd, werden deze ontmanteld en
leeg achtergelaten.
Groep: De organisatie draaide op drie poten: inkoop, verwerving en

verkoop. Er was sprake van één (charismatisch) leider, die gesecondeerd
werd door drie «stafleden». Daarnaast figureerde een groot aantal
stromannen.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 5 miljoen gulden.

CASUS 15

Activiteiten: BTW-fraude; fictieve intracommunautaire leveringen van
audio-/video-apparatuur.
Werkwijze: De Nederlandse verdachtengroep deed het voorkomen alsof

audio-/video-apparatuur werd geleverd aan Belgische bedrijven. Bij de
belastingdienst werden valse aangiften gedaan om de voorbelasting terug
te vragen. De aangiften werden vergezeld door Benelux 50-papieren die
voorzien waren van valse douanestempels. De goederen werden zwart
afgezet op de Nederlandse markt.
Groep: De hoofdverdachte werd in Nederland geassisteerd door zijn

vrouw en dochter, een administratrice en een accountant. In België
beschikte men over contacten met beruchte BTW-fraudeurs.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 3 miljoen gulden.

CASUS 16

Activiteiten: Oplichting.
Werkwijze: Oplichting van een non-profit-instelling door aanbieding van

fictieve waardepapieren. Ironisch genoeg liet een van de fraudeurs zich
door toedoen van een nietsvermoedende tussenpersoon, aan wie hij zijn
geld had toevertrouwd, op identieke wijze beetnemen.
Groep: De organisatoren van de tweede fraudecirkel waren een

Amerikaan, die nauwe banden onderhield met de Cosa Nostra, en een
Nederlander. Zij combineerden de oplichting van de bovengenoemde
intermediair met die van een gepensioneerde Amerikaanse chirurg.
Geschatte omvang van de schade: Minimaal 9 miljoen gulden.

CASUS 17

Activiteiten: Poging tot oplichting van een bankinstelling.
Werkwijze: De hoofdverdachte liet een medeplichtige die werkzaam was

bij een bank, een onjuiste betalingsopdracht opmaken. Het geld – 18
miljoen gulden – werd overgeboekt naar een rekening in Zwitserland. De
bedoeling was het geld direct om te zetten in diamanten. Deze zouden
worden geleverd door een diamantair. Omdat de levering van de
diamanten stagneerde, kreeg de Zwitserse bank de mogelijkheid de
transactie nog eens na te kijken, waardoor de fraude op het allerlaatste
moment verijdeld werd.
Groep: De hoofdverdachte beschikte over een groot aantal justitiële

antecedenten, vooral op druggebied. Hij werkte in deze zaak nauw samen
met een bij de bank werkzame uitzendkracht.
Geschatte omvang van de schade: Niet van toepassing.

CASUS 18

Activiteiten: BTW- en accijnsfraude in de tabakssector.
Werkwijze: Sigaretten en bijbehorende T1-formulieren werden vanuit

Zwitserland naar Rotterdam gebracht. Daar werden de formulieren zo
ingevuld dat de schijn werd gewekt dat de sigaretten via Zuid-Spanje
werden geëxporteerd naar landen buiten de EU. De T1-formulieren
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werden in Spanje vals afgestempeld, zodat het leek alsof de sigaretten de
EU inderdaad verlaten hadden. In werkelijkheid werden ze zwart afgezet
binnen de EU.
Groep: De criminele organisatie werd geleid vanuit Zwitserland door

een Italiaanse hoofdverdachte. De organisatie maakte gebruik van
Nederlandse expeditiebedrijven.
Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel: Onbekend.
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BIJLAGE 3 LIJST VAN AFKORTINGEN

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AFA afdeling Forensische accountancy
AID Algemene Inspectiedienst
AVV Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap
BFO Bureau Financiële Ondersteuning
BOD Bijzondere Opsporingsdienst
BRK Belastingregeling voor het Koninkrijk
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BV Besloten Vennootschap
CRI Centrale Recherche Informatiedienst
DCRI divisie Centrale Recherche Informatiedienst
DG directoraat-generaal
DGCL Delaware General Corporation Law
DNB De Nederlandsche Bank
DZ Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM
ECD Economische Controle Dienst
EU Europese Unie
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering
FINPOL Financiële Politiedesk van de DCRI
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
ICL Intracommunautaire levering
ICT Intracommunautaire transactie
ICV Intracommunautaire verwerving
ISMO Interdepartementale Werkgroep Misbruik en Oneigenlijk

Gebruik van Overheidsgelden
KasAss Kas-associatie
KvK Kamer van Koophandel
MOT Meldpunt ongebruikelijke transacties
NCM Nederlandse Credietmaatschappij
NV Naamloze Vennootschap
OM openbaar ministerie
VVGB verklaring van geen bezwaar
WBA Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
WIF Wet Identificatie Financiële Dienstverlening
WTE Wet Toezicht Effectenverkeer
WTO World Trade Organization
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