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De Istanbul connectie
Rob van Olm
Nederlandse ambtenaar fraudeert voor twintig miljoen en wordt zelf bedrogen.
Een fascinerend boek over de grootste belastingfraude, die ooit in Nederland heeft
plaatsgevonden. Het is het waargebeurde verhaal van ambtenaar Erik Dekkers*, die na 35
jaar trouwe dienst op geraffineerde wijze de Nederlandse Staat weet op te lichten.
Onderzoeksjournalist Rob van Olm raakte meteen geïnteresseerd in de fraudeur. Hij
maakte contact met hem, reconstrueerde de fraude en volgde hem gedurende vier jaar tot
en met het proces.
Het plan waarmee de dan 52-jarige Dekkers zijn burgerbestaan wil doorbreken, lijkt een slimme
manier om snel aan veel geld te komen. Hij stort bijna twintig miljoen aan teruggave omzetbelasting
op de rekening van de Griekse horecaondernemer Xander Dimitrios (op dat moment net benoemd
tot ondernemer van de regio). Via een ingewikkelde procedure sluist Dimitrios het geld door naar de
bankrekening van zijn Turkse zwager in Istanbul.
Dekkers reist af naar Turkije, waar hij de rest van zijn leven in weelde hoopt door te brengen. Maar
dan gaat het mis. Wat volgt is een bizarre tragedie, die vier jaar blijft aanhouden. Wie bedriegt wie?
Worden Dekkers en Dimitrios bedrogen door de Turk Tamos? Of wordt Dekkers bedrogen door
Tamos en Dimitrios? De laatste houdt vol dat juist hij het slachtoffer van de beide anderen is.
Het duurt vier jaar voor justitie de zaak voor de rechter kan brengen. Een periode waarin het leven
voor Erik en Xander niet alleen bevriest, maar vooral afbrokkelt. Dekkers raakt zijn huis kwijt en
belandt bij het Leger des Heils. De bezittingen van zijn kompaan, de Griek Dimitrios, diens caférestaurant en zijn hotel in Arnhem, worden per executie verkocht.
Rob van Olm beschrijft het doolhof waarin de mannen verzeild raken. Intussen voeren hun advocaten
een eigen strijd. En justitie, wat doet die al die tijd?
Van de gefraudeerde twintig miljoen belandt uiteindelijk anderhalf miljoen in de zakken van de Turk
Tamos, die daarmee aan het langste eind lijkt te trekken. In Turkije ligt nog steeds meer dan achttien
miljoen euro bevroren. Krijgt de Nederlandse staat die ooit terug?
*Erik Dekkers is niet zijn echte naam. Alle namen in het boek zijn gefingeerd.
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