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Ondernemers hebben te weinig verweer bij beslaglegging

Claimcultuur is funest
De vluchten waren niet
rendabel

Transavia weg
uit Maastricht
AMSTERDAM • Transavia stopt met het uitvoeren van vluchten
vanaf Maastricht Aachen Airport.
De budgetvlieger bood,
in de zomermaanden,
drie chartervluchten
per week aan vanaf
Maastricht. Die vliegtuigen deden op weg
naar hun zonbestemming ook Groningen
aan. In Maastricht stapten gemiddeld vijftig tot
zestig passagiers in.
,,Dat was niet meer
rendabel'', aldus de
zegsvrouw. Transavia
gaat zijn beschikbare
capaciteit concentreren
op Schiphol, Eindhoven
en Rotterdam

Arrestatie van
banktopman
BOSTON • In Amerika is
de oud-topman van een
Ierse bank opgepakt.
David Drumm stond
aan het roer bij de omgevallen Anglo Irish
Bank en wordt gezien
als een van de verantwoordelijken voor de
Ierse schuldencrisis.
Drumm was van 2005
tot december 2008 de
bestuursvoorzitter bij
de Anglo Irish Bank.
Die ging toen bijna
failliet en moest gered
worden door de staat.
Dat kostte de Ierse
schatkist zo'n €30 miljard.

Nieuw drama
Volkswagen
BERLIJN • Autobouwer
Volkswagen kampt met
productieproblemen
met een aantal nieuwe
modellen. Dat schrijft
zondag de Duitse krant
Welt am Sonntag. Het
bedrijf staat toch al
onder druk omdat het
gesjoemeld heeft met
uitstootgegevens van
miljoenen dieselauto's.
VW begon onlangs met
de productie van een
vernieuwde versie van
gezinswagen Touran.
De tot nu toe gemaakte
auto's zouden echter
niet aan de eisen voldoen. Om de kinderziekten te verhelpen,
zijn dure reparaties
nodig en dreigt levering
vertraging op te lopen.

door Paola van de Velde
AMSTERDAM •Bedrijven die worden verdacht van betrokkenheid bij (belasting-)
fraude of witwaspraktijken hebben te weinig mogelijkheden om
zich effectief te beklagen tegen een opgelegd beslag op bankrekeningen en onroerend goed.
Strafrechtdvocaten Sabine Pijl en Melissa Slaghekke
van Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam vinden dit onacceptabel, vooral
omdat het beslag funest kan
zijn voor de bedrijfsvoering.
„Het Openbaar Ministerie
heeft vrij spel. Hierdoor raken ondernemingen soms
nodeloos in de (financiële)
problemen door een vroegtijdig beslag op bijvoorbeeld
banktegoeden, het bedrijfspand of bedrijfsauto’s. ” Dit
kan in ernstige gevallen faillissement tot gevolg hebben.
„Veel ondernemers denken, dit overkomt mij niet,
want ik doe niets strafbaars.
Zij weten vaak niet dat voor
beslag slechts een verdenking nodig is en die kan snel
ontstaan, bijvoorbeeld in
het geval van witwassen. De
strafbaarstelling van witwassen is zo ruim, dat elke
handeling ten aanzien van
vermeend
misdaadgeld
daaronder valt. Daarnaast
kan onder bepaalde voorwaarden ook beslag worden
gelegd als een bedrijf niet
direct onderwerp van een
strafrechtelijk onderzoek
is, maar wel gelieerd is aan
goederen of vermogen van
de verdachte persoon of onderneming”, legt Pijl uit.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen jaren sterk ingezet
op het terugdringen van financieel-economische criminaliteit. Wellicht ook
door de publieke aandacht

De beurshandel staat de
komende week vooral in het
teken van de financiële
resultaten van een reeks
grote bedrijven. Na een
kwartaal dat getekend werd
door onrust op de financiële
markten, met name door
een terugvallende groei in
opkomende markten, moet
blijken in hoeverre de winsten van multinationals
daaronder hebben geleden.
MAANDAG • Japanse
beleggers hebben vandaag
geen zorgen aan hun kop. Er
kan niets gebeuren, want de
beurs van Tokio is gesloten.
Nu vanwege een nationale
sportdag.
DINSDAG • In de Verenig-

Bedrijven
zijn
machteloos
voor omvangrijke fraudezaken als de Bouwfraude en de
Vastgoedfraude. De focus bij
het Ministerie en het Openbaar Ministerie ligt daarbij
op het aanpakken van wit-

Pijl (links) en Slaghekke: ondernemingen worden vleuggellam
FOTO ROB DE JONG

wassen, fraude en milieudelicten. In 2014 werd het recordbedrag van €136 miljoen van criminelen afgepakt.
Doel
van
het
Openbaar Ministerie is om
vanaf 2018 jaarlijks structureel €115 miljoen in te nemen.
„Natuurlijk mag misdaad

niet lonen”, vinden ook Pijl
en Slaghekke. „Maar vooral
in de bouwsector, vastgoedwereld en het hotelwezen,
kortom branches waarin
veel met contact geld wordt
gehandeld, lopen ondernemers wel heel snel het risico
om als verdachte aangemerkt te worden.”

„De mogelijkheid om je te
beklagen over een beslag is
een wassen neus. Terwijl de
ondernemer nog voordat
zijn schuld vast staat en hij
is veroordeeld wel vleugellam is gemaakt. Een groot
probleem hierbij is dat financieel economische strafonderzoeken lang duren.
Twee jaar is snel, vier of vijf
jaar komt vaker voor’’, zegt
Pijl. „Als beslaglegging zolang duurt, begrijp je dat dit
de bedrijfsvoering ernstig
schaadt.’’
Volgens Slaghekke wordt
het klaagschrift alleen marginaal getoetst door de
rechter. „Hij kijkt alleen of
het Openbaar Ministerie
binnen de bevoegdheden is
gebleven. En daarnaast
wordt door de rechter
slechts beoordeeld of het
niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de verdachte onderneming een geldboete
wordt opgelegd en/of dat
voordeel wordt ontnomen.
Een zeer zware toets.”
Pijl knikt. „ Ook wordt van
de beklagrechter nu in beginsel niet verwacht dat hij
onderzoek doet naar de proportionaliteit tussen de
waarde van de in beslag genomen gelden of voorwerpen en de hoogte van het
eventueel te nemen bedrag.
Dat zou moeten veranderen.”

AB Inbev doet alles voor familie Santo Domingo
LEUVEN • de Belgische biergigant AB Inbev heeft de afgelopen dagen alles op alles gezet
om de Colombiaanse familie
Santo Domingo te overtuigen
hun belang in SAB Miller te
verkopen.
Zonder steun van de steenrijke familie heeft de overnamepoging van AB INbev weinig
kans van slagen. De 38-jarige

de Staten komt de kwartaalcijferperiode verder op
stoom. Onder meer de
resultaten van de bank
JPMorgan Chase staan op
de rol. Daarnaast vallen
cijfers te verwachten van
chipfabrikant Intel en farmaceut Johnson & Johnson.
WOENSDAG • Alle beleggersogen zijn vandaag
gericht op ASML. Van de
grote, in Amsterdam genoteerde bedrijven, is ASML
woensdag de eerste die de
kwartaalcijfers publiceert.
Zoals gebruikelijk leggen
beleggers vooral de vooruitzichten van de chipmachinefabrikant onder een vergrootglas. Het bedrijf toonde

playboy Alejandro Santo Domingo, die het familiekapitaal
beheert, kan de deal maken of
breken. De Colombiaanse familie heeft een cruciaal belang van
13,9% in Grolsch-moeder SAB
Miller.
De Belgen lijken daarom bereid te zijn hun bod op SAB Miller nog iets te verhogen. Vorige Spannend spel
week werd 42,15 pond per aan-

zich tot nu toe dit jaar optmistisch maar de chipmarkt
vertoonde de laatste tijd wat
tekenen van zwakte.
Daarnaast speelt er enige
sociale onrust in Veldhoven.
De vakbonden hebben nu
ook metaalwerkers van
chipmachinefabrikant ASML
opgeroepen om te gaan
staken. De acties in de
metaal zijn al maanden aan
de gang. Maar het Eindhovense hightechbedrijf is
volgens vakbond FNV tot nu
toe buiten schot gebleven.
ASML telt in Nederland ruim
8000 medewerkers. Eveneens op woensdag opent de
dienstverlener aan webwinkels Docdata de boeken over

ASML

Delta

deel geboden. Tabaksbedrijf Altria, ook grootaandeelhouder in
SAB Miller, ging daarmee akkoord. Maar door de weigering
van de Colombianen lijkt een
bedrag rond 43 of zelfs 44 pond
realistisch te worden.
Naar verluidt zou de Belgische bierreus de overnamepoging staken als het de familie
Santo Domingo niet meekrijgt.

het afgelopen kwartaal.
’s Avonds wordt het Beige
Book van de Fed gepresenteerd.
DONDERDAG • De Duitse
moderetailer Zalando, voorheen een klant van Docdata
maar sinds het een eigen
distributienetwerk is gaan
optuigen eerder een concurrent, rapporteert donderdag. Dan komt ook Unilever
met cijfers naar buiten. De
was- en voedingsmiddelengigant kampt al langer met
tegenvallende verkopen in
met name China.
Cijfers over de inflatie en de
winkelverkopen in de Verenigde Staten kunnen ook
rekenen op de belangstelling

van beleggers. Datzelfde
geldt voor inflatie- en handelscijfers uit China. Eurostat komt daarnaast met
cijfers over de prijsontwikkeling in de eurolanden. In
Nederland brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verslag uit over
onder meer de werkloosheid
en de detailhandelsverkopen.
Op de Amsterdamse beurs
staat naar verwachting de
beursgang van Intertrust op
de agenda.
VRIJDAG • De week wordt
besloten met kwartaalcijfers
van de Amerikaanse reuzen
General Electric en Honeywel.

