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Tweeautohandelaren
krijgen jarenlangcel
voor fraudemetbtw

In totaal werd voor €75mln aan auto’s verkocht. FOTO: REUTERS

Van onze redacteur
Amsterdam

TweeautohandelarenuitHooge-
veenenMeppel zijndoorde
rechtbank inZwolle veroordeeld
tot vijf en vier jaar cel.Hetduo
heeft zich schuldiggemaakt aan
Europesebtw-fraude.De twee
mannenhebbendaarmeede
Belastingdienstbenadeeld voor
€15mln.

Persrechter ShirinMilani van de
rechtbankOverijsselspreekt ineen
reactieover ‘forsestraffen’voorde
compagnons,dieop ‘professione-
le schaal’ de Belastingdienst heb-
ben opgelicht. Het ging over een
‘enormbedrag’, aldusMilani.
Een bedrijf mag binnen Euro-

pa auto’s aan een ander bedrijf
verkopenzonderbtwaf tedragen.
Het kopende bedrijf moet in dat
land dan wel btw afdragen. Het
Hoogeveense autobedrijf kocht
in Nederland leaseauto’s op. Die
werden doorverkocht aan tiental-
lenautobedrijveninvoornamelijk
West-Europa, aldushetOpenbaar
Ministerie.Hetduoheeft tussenja-
nuari2013ennovember2017voor
ruim€75mlnaanauto’sverkocht.

Alleen:dekopendepartijenwa-
ren geen bonafide autobedrijven.
De wagens — Mercedes, Volvo,
Audi, PorscheCayenne—werden
in en rond Berlijn afgeleverd. De
koperswaren katvangers, die hun
bv’s lieten ploffen. Het zou gaan
ommalafideLibaneseautokopers.
PersrechterMilani: ‘Niemandheeft
debtwbetaald.’

Demannenzeggenaltijdtegoe-
der trouw te hebben gehandeld.
Dat gelooft de rechtbank niet. Zo
washet bedrijf in het bezit van zo-
geheten btw-stempels van de kat-
vangbedrijven. In het bedrijf in
Hoogeveen werd de stempel op
vrachtbrievengezet,aldushetOM,
terwijldezestempelspasbijafleve-

ringdoorhetkopendebedrijfgezet
moetenworden.Bovendienzijnde
autohandelarendoordeBelasting-
dienst nog gewaarschuwd dat zij
zaken deden met vermoedelijke
katvangers.

VolgensMilaniwashetduidelijk
dat niemand btw afdroeg. ‘Deze
mannen wisten dat. Ze hebben
dit doelbewust georganiseerd. Ze
accepteerden alleen contante be-
talingen en hielden een dubbele
boekhouding bij, zodat de kopers
buiten beeld werden gehouden.’
Dus is er sprake van ‘op zeer om-
vangrijkeschaalenstructureelwit-
gewassengeldbedragen’.
Toen in oktober 2017 een ver-

dachte werd aangehouden, werd
in een rugzak in zijn auto ruim
€300.000 aan contant geld aange-
troffen.Daarbijwerdenerruim450
biljetten van €500 gevonden. Die
coupures zijn controversieel, om-
datbriefjesvan€500vooralworden
gebruikt indeonderwereld.

Uiteindelijkwordtookdegewo-
ne burger de dupe van deze prak-
tijken,zooordeeltderechter.Want
diezalmeerbelastingmoetenbeta-
len ‘alsdit soort fraudeonbestraft
blijft’.Defraudeheeftzo’nvier jaar
langplaatsgevonden.Het opdeze
manier ‘gemakkelijk’ geld verdie-
nen ten koste van de staatskas en
debelastingbetaler ‘kanniet afge-
daanwordenmeteen lichtestraf’,
aldusde rechter.
De twee mannen zijn ook ver-

oordeeld voor het bezit van verbo-
denwapens. Bij onderzoek werd
inHoogeveen een Browning-pis-
tool aangetroffen, een gaspistool,
kogelpatronen en twee stroom-
stootwapens.

De verdediging pleitte voor vrij-
spraak.Enanders, inhetgevalvan
een veroordeling, voor alleen een
geldboete.Wanthetopleggenvan
een gevangenisstraf zou de twee
autohandelaren volledig ruïne-
ren. Daar ging de rechter dus niet
inmee.

Naast de twee leidinggevenden
vanhetbedrijf isookhetbedrijfzelf
veroordeeld. De autohandelmoet
een boete betalen van €500.000.
Twee medewerkers van het be-
drijf zullen zich nogmoeten ver-
antwoorden voor de rechter voor
betrokkenheid bij de criminele
organisatie.

De kopende partijen
waren katvangers
die hun bv’s lieten
ploffen en zo geen
btw afdroegen
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