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mln
schulden. GGN
deed dat door
schuldenaren
te laten betalen
voor schrifte-
lijke oproepen
om voor de
digitale arbitra-
gerechtbank
‘e-court’ te
verschijnen.

geplaagde
tuchtrechter

jaarrekening2017vanGGNblijktdatachttien
vertrekkende deurwaarders recht hebben op
€26mln, terwijlde27overblijvershetmoeten
doenmeteeneigenvermogenvan€13,5mln.
Of daarvoor al een oplossing in zicht is, blijft
onduidelijk.

Devier laatste jaarrekeningenvanGGNbe-
vatten allemaal een continuïteitsparagraaf.
Daarstaatweliswaar indatdecontinuïteitvan
het kantoor voorlopig gewaarborgd is,maar
dergelijkeparagrafenwordenalleengeschre-
venalserserieuzeproblemenzijn,enmeestal
onderdruk vandeaccountant.
Eenwoordvoerder vanGGNkon gisteren

geenantwoordgevenopde vraagofhetdeur-
waarderskantoor eennieuwe tegenvaller van
€2,7mlnkanopvangen.Voorzoverzijkonna-
gaanwasdenieuwe tuchtklacht gisterennog
nietontvangendoorGGN, lietzijdesgevraagd
weten. Commentaar op de strekking van de
klacht kon zij danookniet geven.

Toezichthouder BFT is precies een jaar ge-
leden gestartmet een onderzoek bij BFT, zo
blijktuitdetuchtklacht ingeziendoorhetFD.
Volgensde toezichthouderheeftGGNnietal-
leenschuldenaren‘ophetverkeerdebeen’ge-
zet door ten onrechte kosten te rekenen voor
oproepingsexploten voor e-Court,maar ook
de arbiter die het vonnis wees en de rechter
die het vonnis bekrachtigde, schrijft BFT in
de tuchtklacht.

Eindvorig jaarspandedeLandelijkeOrgani-
satievanSocialeRaadslieden(LOSR)rondom
dezelfde kwestie ook al een tuchtzaak aan te-
genhetdeurwaarderskantoor.Enmetsucces.
De tuchtrechter oordeelde in januari dat een
oproepvoore-courteneenoproepvoordekan-
tonrechterdedeurwaardernietdezelfderech-
ten op ‘ambtelijke kosten’ geeft. Een sanctie
tegendedeurwaarder bleef evenwel uit.

LOSRverzochtdetuchtrechterookomtoe-
zichthouder BFT op te dragen onderzoek te
doen bij GGN. Naar nu blijkt liep dat onder-
zoekal.BFTdoetopgronddaarvaneenschepje
bovenophetvonnisvanderechter. ‘Gebleken
isdathetgaatomstructurelenormschending’,
schrijft BFT in de tuchtklacht. Daarom legt
BFTdeuitkomstenvanhetonderzoekalsnog
aande tuchtkamer voor.

GGNheeft inmiddelshogerberoepaangete-
kend tegendeuitspraak inde zaakdie is aan-
gespannendoorLOSR.Detoekomstvandigi-
talearbitere-Court issindsvorig jaarongewis.

A U T O ’ S

Bij de beursgang betrokken ban-
ken voorspelden een steile groei
van CarNexts omzet enwinst. Zo
schreef ING in een niet openbaar
gemaakt rapport dat de omzet in
2018met ruim60%zoustijgen tot
€588 mln. In 2022 zou de omzet
zijn opgelopen tot €1,6mrd.

Zelf isLeasePlanminderscheu-
tigmetprognoses.Wel isduidelijk
datdeverkoopaanparticulierenin
hoog tempo groeit,maar nog een
relatief klein deel van de omzet
vormt. In het derde kwartaal ver-
kochtCarNextbijna65.000auto’s,
waarvan ruim13.000 rechtstreeks
aan particulieren. Dat is een stij-
ging van 75% in vergelijkingmet
een jaar eerder.
Door CarNext te verkopen zou

het consortium van eigenaren na
de afgeblazen beursgang alsnog
een deel van zijn belegging kun-
nenverzilveren.OokdeNederland-
sepensioenuitvoerderPGGMheeft
eenkleinbelang inhet bedrijf.

Begin oktober kondigde Lease-
Plan een gang naar de Amster-
damse beurs aan. Eenweek later
trokken de eigenaren de plan-
nen alweer in. Formeel omdat
het beursklimaat tegenzat,maar
volgens ingewijdenwilden beleg-
gers niet instappen tegen de prijs
die TDR in zijn hoofd had. Vorige

maandzeiLeasePlan-topmanTex
Gunning dat een beursgang er de
komende jarenniet in zit.
Een bankier die optreedt na-

menseeninvesteringsmaatschap-
pij die is benaderd, zegt: ‘Deme-
ningen lopen uiteen of het slim is
omCarNext los te koppelen. Vol-
gens sommigen is CarNext een
prachtig concept, maar wel als
onderdeel van LeasePlan. Ande-
ren zeggen dat CarNext prima op
eigenbenenkan staan.’

Door de bandmet LeasePlan is
CarNextverzekerdvaneenstroom
tweedehandsauto’s. Jaarlijksmoet
het leasebedrijf wereldwijd onge-
veer400.000voertuigenkwijtwaar-
van het contract is afgelopen. Als
de bandwordt doorgeknipt komt
dezetoestroomoplosseschroeven
te staan. LeasePlan belooftmoge-
lijkekopersdaaromdatzijeenaan-
tal jareneenflinkdeelvanzijnvloot
viaCarNext blijft aanbieden.
Los daarvan kan CarNext zich

als zelfstandig bedrijf volledig op
deeigengroei richten.Snellegroei
is nodig om te voorkomendat het
overvleugeld wordt door een con-
currerend platform dat bereid is
aanloopverliezen te lijden. Groei
zoukunnenkomenvanauto’svan
leasemaatschappijen die nu geen
zaken kunnen doenmet CarNext
omdathet eigendomis vanLease-
Plan.

Een uur lang alles over de Automotive
Innovation Award. Meindert enWouter
ontvangen oud-premier en juryvoorzitter
Jan-Peter Balkenende. En twee finalisten
presenteren hun innovatie.

Mede mogelijk gemaakt door:

DEZE WEEK:

DE NATIONALE AUTOSHOW

DE NATIONALE AUTO-
SHOW MET MEINDERT
SCHUT EN WOUTER
KARSSEN ELKE VRIJ-
DAG LIVE OM 15:00
UUR

ADVERTENTIE

a Vervolg van pagina 1

leggen. Schuldeisers haken daardoor steeds
vakeraf.Ofgroteopdrachtgevers leggenhetri-
sicovansomswel tienduizendenvorderingen
tegelijkneerbijdedeurwaarderskantorenzelf.
Bij GGNhangt de uittreding van een groep

deurwaardersooknogalseenzwaardvanDa-
moclesbovenhetdeurwaarderskantoor.Uitde

WONINGMARKT

Industrieel
wonen beknot
ondernemers
Onderdruk vandekrapte opde
woningmarkt bouwengemeen-
tenhuizenopbedrijventerrei-
nen. ‘Wonenmet een ruw randje’
is hip.Hetmoetengemengde
woon- enwerkgebiedenworden,
maar ondernemers voelen zich
beknot inhunmogelijkheden.
Vooral voor de zwaardere indus-
trie is het beter eenandere locatie
te vinden,maardie is vaakniet
beschikbaar. ‘Bedrijvenhebben
ookeen recht omte zeggen:wij
willenblijven.’

a PAGINA 18

BOUW

‘Maakpasopde
plaatsmetbouw
Zuidasdok’
Destart vandebouwvanhet
Zuidasdok inAmsterdam loopt
vertragingop.DeAmsterdamse
ondernemersverenigingOram
waarschuwde in2015al voor
uitloop vanwerkzaamheden in
het hart vanhet zakendistrict en
verwacht dat die vreesnubewaar-
heidwordt. VolgensOram-direc-
teurKeesNoorman is dit hetmo-
ment omde vraag te stellenofhet
project indehuidige opzet nog
wel gewenst is. ‘Dit gaat financi-
eel uit deklauwen lopen.’

a PAGINA 9

VASTGOED

OMeist twee jaar
cel tegenKlaas
Hummel
HetOpenbaarMinisterie eist een
gevangenisstraf van twee jaar
onvoorwaardelijk tegen vastgoed-
ondernemerKlaasHummelwe-
gensbelastingfraude, valsheid in
geschrifte enwitwassen.Hum-
melheeft bij de verkoop vanhet
TwentseuitgaanscomplexGo
Planet zowel debelastingdienst
als zijn toenmaligemedeaan-
deelhoudersbestolen, aldus jus-
titie.Het onderzoekdoordeFiod
enhetOMnaardeze ‘complexe’
zaakheeft zeven jaar geduurd.
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B O U W

Ondernemersclubwil
pasopdeplaatsmet
bouwvanZuidasdok
ArendClahsen
Amsterdam

Destart vandebouwvanhet
Zuidasdok inAmsterdamloopt
vertragingop,melddehetFD
gisteren.DeAmsterdamseonder-
nemersverenigingOramwaar-
schuwde in2015al vooruitloop
vanwerkzaamheden inhethart
vanhet zakendistrict en verwacht
datdie vreesnubewaarheid
wordt.

Volgens Oram-directeur Kees
Noormanisdithetmomentomde
vraag testellenofhetproject inde
huidige opzet nog wel gewenst is
enpleit voor eenpas opdeplaats.

V Uenuw ledenhebben grote
zorgen?
‘Ja.Erheersteengevoeldatergeen
goede controle is over het proces.
Bedrijvendie hier bouwenof zich
gaan vestigen, hebben afspraken
gemaaktopbasisvaneenverwach-
testandvanzakenzodrahundeu-
renopengaan.Nublijktopeensdat
het langerduurt voordebouwvan
detunnelsbegint.Bedrijvenzitten
straks langer indeoverlastenma-
ken zichdaar zorgenover.’

VWordenu endebedrijven goed
opdehoogte gehouden?
‘Nee. Op de Zuidas is veel meer
gronduitgegeven, terwijldie toege-
nomenontwikkelactiviteit voorde
bouwvanhetZuidasdok logistiek
een probleem kan worden. Naar
debuitenwereld toe isdecommu-
nicatie helemaal non-existent. Er
zijn gesprekken,maar er is nooit
gecommuniceerd over de vertra-
ging. Het is bekend dat er in een
herijkingsfase sprake is van be-
slotenheid,maar deze fase duurt
maar en je hoort niets.’

V Er iswel gezegddat de vertra-
ging geen invloedhoeft te hebben
opde einddatum.
‘Mijn inschatting is anders. Dit
soort ingewikkelde projecten
kunnenzo jarenuit lopen. Inmijn
ogenkanmende zakennu al niet
beheersen.Diemaximale€59mln
die Amsterdam zoumoeten beta-
lenbij tegenvallerskanalvast inge-

Kees Noorman is bezorgd over het Zuidasdokproject. FOTO:ORAM

boekt worden. Dit gaat financieel
uit de klauwen lopen.’

VWaarom?
‘De opdrachtgevers en de aanne-
mer zijn het na twee jaar nog niet
eens over de uitgangspunten van
de aanbesteding. Ze houden el-
kaar in de houdgreep. De aanne-
mer (een consortium van Hoch-
tief, Fluor enHeijmans, red.) won
deaanbestedingtweejaargeleden,
maar dewereld ziet er nu heel an-
dersuit.Erzijngeenmensenende
bouwkosten zijn gestegen. De op-
drachtgevers hebben honderden
ontwerpwijzigingen gevraagd in
een zeer complex ontwerp. Dat
versterkt de positie van de aanne-
mer.Maarvoordeopdrachtgevers
enhet project is dit dodelijk.’

VHoemoet het nu verder?
‘In de gemeente Amsterdam
zienwe het bijmeer projecten zo
gaan.Bijdebrugoverhet IJ enHa-
ven-Stadblijktdatdeprojectente-
rugnaardetekentafelmoeten.Het
is niet zomakkelijk als depolitiek
dacht.Ookaandezeaanbesteding
zijnallerlei extramodulesgeklikt,
zoals de extra sporen. Eigenlijk
moet je terug naar de oorsprong:
hoe had men een aanbesteding
aangepakt met de huidige com-
ponenten?Want hoe het nu gaat,
iseenreceptvoorchaos.Definanci-
eleuitkomstvindikoverigensnog
hetminst interessant.Hetgaatom
de situatie opdegrond.’

V Ubedoelt eenpas opdeplaats?
‘Ja. Benoem een raad van wijzen
om het proces te bekijken en af
te wegen of het project nogmoet
doorgaan. Er zit nu veel druk op
en dat is een slecht uitgangspunt.
Uit zo’nexterneevaluatiekanbest
blijkendatdehuidigeoplossingsu-
boptimaal is. In2012iservanwege
hetbudgetbeslotenomdesporen
bovengronds tehoudenwaardoor
het gebied niet goed bebouwbaar
is.Daarkomenstraksnogeenvijf-
de en een zesde spoor bij. Intus-
sen is het gebrek aan ruimte in de
Randstad exponentieel toegeno-
men.Hetkanheelgoedzijndatvol-
ledigeondertunneling vanalle in-
frastructuurnualsbesteuitkomst
uit zo’n evaluatie komt.’

G R O N D S T O F F E N

VrijageRuslanden
Opecwordt serieus
JeroenGroot
Amsterdam

Looptde vrijage tussendeOpec-landenen
Ruslanduit opeenhuwelijk?Volgensbron-
nenvandeAmerikaanse zakenkrantThe
Wall Street Journalwil deOpec,deOrganisa-
tie vanolie-exporterende landen,de samen-
werkingmetRuslandeneenaantal kleinere
niet-Opec-landen formaliseren.

Een conceptvoorstel zou op de agenda staan
voordeeerstvolgendevergaderingvandeOpec,
halverwegedezemaand inWenen.

Deolielandenwerkensinds2016opad-hoc-
basissamenineenpogingdeprijsvanruweolie
temanipuleren. Bij lageprijzendraaien zede
kraandicht,omhetwereldwijdeaanbodtebe-
perken.Devormingvaneenpermanent‘super-
kartel’ van olieproducerende landen kandus
grotegevolgenhebbenvoordeprijsvanwatnog
altijddebelangrijkstegrondstof terwereld is.

Vooral Saoedi-Arabië zou volgensTheWall
Street JournalaansturenopeennieuweOpec,
samenmetRuslanddusenwellichtnogmeer
niet-Opec-ledenwaarnualmeewordtsamen-
gewerkt.
Die samenwerking lijkt op papier logisch,

wantdeoliestatenhebbeneengemeenschap-
pelijkevijand:deproducentenvanolieuitscha-
liegesteente in de Verenigde Staten. Die pro-
ductieheeftdelaatstejareneenenormevlucht
genomen endat extra aanbod zet druk opde
prijzen, tot verdriet van de oliestaten die hun
inkomstenziendalen.

AndersdandeVSkunnendeolielandenhun
productie relatiefmakkelijk terugschroeven,
omdat die in handen is van staatsbedrijven.
De ‘schalieboeren’ indeVSvormeneendiver-
segroepvanveelalkleinereproducten,dieolie
blijvenproducerenzolangdatalswinstgevend
wordtgezien.

MaarvolgensHansvanCleef,energiespeci-
alistbijABNAmro,zullendeOpecenRusland
niet zomaar in het huwelijksbootje stappen.
‘Het gaat omheel veel verschillende landen
metheelveelverschillendekostprijzenomde

Eenwerknemer checkt de klep van een oliepijp op een olieveld in Rusland. FOTO: RTR

olie uit de grond te krijgen.Ruslandheeft bij-
voorbeeld een sluitende overheidsbegroting
bij eenolieprijs van rondde$50per vat, Saoe-
di-Arabiëheeftongeveer$80nodig.Debelan-
gen lopendusniet altijdparallel.’

De geschiedenis van ‘olie-akkoorden’ wijst
inderdaadnietopeenalteharmonieuzerelatie
tussende24deelnemers,waarvanSaoedi-Ara-
biëenRuslanddebelangrijkstezijn.Delaatste
afspraak tussende ‘Opec+’ landendateert uit
december vorig jaar. Toenwerd afgesproken
omde gezamenlijke productie vanaf 1 janu-
ari te verlagenmet 1,2miljoen vaten per dag.
Dit akkoord kwampas tot standna ellenlang
vergaderen.Decruxis telkenshetzelfde: ieder
olielandwilhogereprijzen,maarniemandwil
minderolie verkopen.

VolgensCyrilWiddershoven,energieanalist
enMidden-Oosten-deskundige, isernuwelde-
gelijkeenkansdatdesamenwerkingeenmeer
formeel karakterkrijgt.Oorzaak: geopolitiek.
‘Rusland en Saoedi-Arabië werken tegen-

woordigopheelveel vlakkenalstrategischsa-
men.Saoedi-Arabiëkooptbijvoorbeeldwapens
vanRusland.Samenvormenzeeensterkblok,
waarmeezedrukkunnenuitoefenenopdeVS.’

Potentiëledwarsligger isIran.Ondanksdat
ze lid zijn van hetzelfde ‘oliekartel’ zijn het
soennitische Saoedi-Arabië en het sjiitische
Iranopbijnaalleanderegebiedengezworenvij-
anden.Iranzouvrezenvoorverliesaaninvloed
binnendeOpecalsRuslandenSaoedi-Arabië
eennieuwOpeczoudendomineren.
VolgensWiddershoven is demacht en in-

vloed van Iran recent behoorlijk gekrompen.
‘Iranlevertalminderolie,vanwegedesancties
van de VS. DeOpec-landen hebbenhet land
niet nodig omeenbijdrage te leveren aande
productieverlaging.’

De oliestaten
hebben een
gezamenlijke vijand:
de ‘schalieboeren’ in
de Verenigde Staten

Olieprijs krabbelt weer op
Prijs voor een vat Brent-olie, in dollars
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