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Fraudeurs schrijven zich in als nieuwe bestuurder om bedrijven op te lichten
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Wakker worden en plots vaststellen dat je bedrijf een nieuwe gedelegeerd
bestuurder heeft, die je vervolgens financieel begint te pluimen. Het overkomt
de laatste tijd wel meer bedrijfsleiders en het blijkt een simpele truc met het
Staatsblad. Een nieuwe vorm van fraude. Getekend: een bende slimme
Bulgaren.
Paula Donckers verslikte zich vrijdag geen klein beetje in haar koffie. Samen met Jos Delcroix,
broer van voormalig minister Leo Delcroix, en zoon Philip, zijn ze al jaren bestuurders van Deldo,
een bekend Antwerps autobandenbedrijf. Met hun drieën. Althans, dat dachten ze toch. Tot hun
verbazing mochten ze afgelopen week een vierde bestuurslid verwelkomen: ene Hasan Hasanov,
een Bulgaar uit Anderlecht.
De hen onbekende man was prompt benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder. Door wie?
Geen idee. En het bewijs was nochtans geleverd: het stond op officiële documenten gepubliceerd

in het Belgisch Staatsblad. ‘De heer Hasanov beschikt over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijkse bestuur, zonder
beperking van bedrag’, staat er vanaf 17 juli letterlijk te lezen.
‘En zo had die mijnheer Hasanov plots lucratieve voordelen’, zegt Jan Tuerlinckx, die in naam
van de familie Delcroix officieel een klacht ging indienen bij het Antwerpse gerecht. ‘Hij kon in de
bank geld van de vennootschap proberen te verkrijgen of een nieuwe auto leasen in een garage
op kosten van het bedrijf.’
Een ING-medewerkster bracht de fraude vrijdagnamiddag aan het licht en stelde vast dat
diezelfde Hasan Hasanov zich onlangs nog in minstens drie andere bedrijven tot gedelegeerd
bestuurder of zaakvoerder had benoemd. Een van zijn vermoedelijke kompanen deed hetzelfde
in een Oost-Vlaams bedrijf.
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Justitie onderzoekt hoe zo snel mogelijk verhinderd kan worden dat fraudeurs
via het Belgisch Staatsblad bedrijven blijven overnemen. Dat blijkt intussen
een echte plaag. Deze week duiken alweer twee nieuwe Bulgaarse ‘bedrijfsleiders’ op.
Ze lijken het gat in de markt gevonden te hebben, de Bulgaarse bende fraudeurs. Al enkele
weken maken ze in Vlaanderen bedrijfsleiders het leven zuur. Door in het Belgisch Staatsblad te
infiltreren en zo, althans op papier, hun bedrijven over te nemen. Al bijna dertig bedrijfsleiders
moesten vaststellen dat hun zaak volgens het Staatsblad overgenomen was door één van de
Bulgaren. De bedrijfsleiders kunnen alleen maar hun rekeningen blokkeren. In verschillende
bankkantoren in het Brusselse werd de bende gefilmd toen ze pogingen ondernamen om geld
van rekeningen te halen. Bovendien moesten de bedrijfsleiders zelf een betalende aanvraag
doen om weer officieel baas te worden in eigen bedrijf.
Amper controle
Opmerkelijk is dat een week na de eerste berichten over de gewiekste bende de praktijken
gewoon doorgaan. Maandag nog konden ‘Krasimir Ivanov’ en ‘Gyulyar Todorova’ in het
Staatsblad minstens vier bedrijven overnemen. Controle op de griffier van de rechtbanken van
koophandel is er amper. Politioneel onderzoek is, mede door de geografische verspreidheid van
de slachtoffers, nog niet gecentraliseerd. Bovendien hebben de Bulgaarse fraudeurs misschien
dan wel een echte naam, maar staan ze op verschillende adressen ingeschreven. En zijn ze voor
het gerecht moeilijk te traceren.
'Het is een schande wat er gebeurt, maar zelf kunnen we weinig doen’, klinkt het op de griffie van
een Vlaamse rechtbank van koophandel. De griffies die het Staatsblad informeren lijken de
gebeten hond, maar zeggen weinig te kunnen doen. ‘We begrijpen dat mensen zich vragen
stellen bij controles, maar we hebben simpelweg een beperkte bevoegdheid. Dit probleem
aanpakken moet wettelijk geregeld worden. Anders blijven dergelijke bendes vrij spel krijgen.'
‘Betere beveiliging nodig’
Bij de FOD Justitie zeggen ze dat er momenteel maatregelen genomen worden om het (digitale)
systeem beter te beveiligen. ‘Daarnaast bekijkt men of betrokkenen automatisch verwittigd
kunnen worden bij wijzigingen in het Staatsblad om sneller op de bal te kunnen spelen in geval
van fraude. Al zal het altijd een evenwichtsoefening blijven tussen beveiliging en gebruiksgemak’,
zegt woordvoerster Sharon Beavis.

