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OpenbaarMinisteriemoet terughoudendworden
in communicatie rondmogelijke fraudezaken
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D
ezeweekwerdhet open-
baarministerie twee
keerhardopde vingers
getikt. Verdachtendie
hetOMinpersberichten
hadbeticht van ‘slinks

frauderen’ en van ‘niet integer’ hande-
lenwerden vorigeweekdoorde rech-
ter vrijgesproken. Verder liet hetOM
KPMGeenmegaboetebetalen voor een
gedragingdie volgensde rechter niet
strafbaarwas. Een vandepersberich-
ten is nade vrijspraak gerectificeerd.

De les diehetOMuit deze gang van
zakenmoet trekken is dat het voortaan
veel terughoudender dient te zijn in
zijn communicatie- en vervolgingsbe-
leid omvergelijkbaremiskleunen te
voorkomen.

Strafrechtelijke onderzoekenheb-
beneenenorme impact opdebetrok-
kenen.Dat geldt des temeerwanneer
het gaat omgrote ondernemingenof
mensen in eenbijzonderepositie.Der-
gelijke onderzoekenkrijgen vaak veel
media-aandacht ende enkele status
van verdachte zorgt er al voor dat on-
herstelbare reputatieschadeontstaat.
Niet voornietswordendergelijke za-
kenbinnenhetOMals gevoelig aange-
merkt en is deparketleiding (en soms
zelfs deminister) betrokkenbij belang-
rijkebeslissingen.

ZORGVULDIGHEID
VerwachtmagwordendathetOMin
gevoelige zakenuiterst zorgvuldig te
werk gaat.Dat betekent ten eerste dat
hetOMzoveelmogelijk voorkomtdat
het tenonrechte tot vervolgingover-
gaat. En indienhet tot vervolgingover-
gaat zouhetOMindepubliciteit juist
steedsmoetenbenadrukkendathet
vooralsnog slechts omeen verdenking

gaat. In elk geval zal het zichnimmer
beschuldigendof anderszinsnegatief
moetenuitlatenover de verdachte.Op
al die vlakkengaat het heel vaakmis.
Dezeweek zelfs tweekeer.

Allereerst indemegazaakPluto.
VastgoedmagnaatKlaasHummel zou
bij de verkoop vanevenementencom-
plexGoPlanet inEnschedemet valse
taxatierapportenbelastinghebben
ontdoken. VastgoedadviseurDTZ
endiens taxateurs zoudenhieraan

hebbenmeegewerkt doordie taxatie-
rapportenop te stellen.HetOMuitte
dezebeschuldigingenniet slechts in
de rechtszaal,maar ook in eenpers-
bericht dat vlak voorde zittingwerd
uitgebracht.Hetwas een ‘schijncon-
structie’, debelastingdienstwas ‘opge-
licht’ enHummels ex-vrouwwas een
‘strovrouw’. Al dezebeschuldigenble-
kenonterecht: alle verdachtenwerden
vrijgesproken.

Ook inhetmegaonderzoekZeeslag

Verdachten die in
persberichten waren
beticht van ‘slinks
frauderen’ zijn vorige
week vrijgesproken

heeft hetOMzich vergaloppeerd.Het
onderzoek richtte zichondermeer op
KPMGenenkele van zijnbestuurs-
leden.Bij debouwvanhetnieuwe
hoofdkantoor zoudeaccountantsreus
hebbengefraudeerd.Ookhier uitte
hetOMdebeschuldigingenniet enkel
binnendemuren vande zittingszaal.
Inhet persbericht vanhetOMstaat dat
deKPMG-topmensenbetrokkenwa-
renbij ‘belastingfraude’ endat sprake
was vaneen ‘valse overeenkomst’. De
rechter oordeeldedaarentegendat er
helemaal geen sprakewasbelasting-
fraude.Debestuurders kwamenmet
de schrik vrij.

EXTRA PIJNLIJK
VoorKPMGzelf is dat helaas anders en
datmaakt dekwestie extra pijnlijk.Het
OMwas ervanovertuigddat belasting-
fraudewas gepleegd enboodKPMG
een transactie aan.KPMGbetaaldede
gevraagde€8miljoenomzichzelf een
lang strafproces tebesparen. Achter-
af gezienhadhetOMdeze transactie
nooitmoetenaanbiedenende zaak
moeten seponeren. Een zorgvuldig
handelendOMhadKPMGditmegabe-
dragdusbespaard.

Dit zijn voorbeelden vandezeweek.
Opdewebsite vanhetOMstaat echter
een lijst persberichtenwaarin verge-
lijkbare zwarebeschuldigingen zijn
opgenomen, ookover zakenwaarin la-
ter vrijspraak is gevolgd.Het probleem
isdat de lezerniet ziet inwelke zaken
dathet gevalwas: vande vrijspraak
wordt opdewebsite danweer geen
melding vangemaakt. Van rectificatie
wildehetOMtot voor kort kennelijk
nietsweten. Inde zaak tegenDTZen
Hummel is dat anders.Hoewel debe-
schuldigingennogaltijd opdewebsite
vanhetOMstaan, is daar gisteren (10
april) aan toegevoegddat de verdach-
ten zijn vrijgesprokenendathetOMin
dieuitspraakberust.

Het is te hopendathetniet bij die
enkele rectificatie blijft.Het is name-
lijkhoog tijd voor eengrondige zelfre-
flectie.HetOMheeft eengrote verant-
woordelijkheid, óók –ofmisschienwel
juist – tegenover de verdachtendie zij
vervolgd. Zeker indergelijke gevoelige
zakenpast hetOMgrote terughoudend
en (inmiddels) bescheidenheid.Dat
geldt zowel voordeberichtgeving als
voorhet transactie- en vervolgingsbe-
leid. Eenmisrekeningkande verdach-
tenueenmaal duur komen te staan.
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