Pinpasfraudeurs vragen aftrek ‘beroepskosten’
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HAARLEM - Roemeense skimmers die betrokken waren bij grootschalige
fraude met gekopieerde betaalpassen, hebben recht op kostenaftrek. Dat
betoogden hun advocaten gisteren voor de rechtbank in Haarlem.
Om te kunnen skimmen, moesten ze onder meer speciale computerapparatuur
aanschaffen. De bedragen die justitie terugvordert, moeten volgens de advocaten
daarom zeker met tien tot dertig procent omlaag.
Het OM in Haarlem stelt dat een groepje Roemeense pinpasfraudeurs vele tonnen
heeft verdiend met illegale praktijken in Nederland en Duitsland. Zij werden vorig jaar
gepakt in Hoofddorp toen ze stonden te pinnen. Zij hadden zeventig gekopieerde
betaalpassen bij zich. De mannen werden veroordeeld tot celstraffen.
Roemeen nummer een wordt nu door justitie aangeslagen voor 144.000 euro. Zijn
advocaat Morra is het er niet mee eens. Volgens hem heeft zijn 29-jarige cliënt nooit
geld verdiend met de bewuste praktijken. Het OM houdt volgens hem ten onrechte
geen rekening met de kosten die zijn gemaakt, en hij stelt die op dertig procent. “Het
zijn mensen die van ver moeten komen. Dat kost geld. Skimmen is geen eenvoudige
klus, er moet technologie worden aangeschaft.”
Roemeen nummer twee moet volgens het OM ruim 96.000 euro betalen. Volgens zijn
advocaat Speijdel is niet meegewogen dat de 30-jarige man een lage plek in de
organisatie had. En er is volgens hem geen rekening gehouden met tien procent aan
reis- en verblijfskosten. Zijn cliënt heeft toegegeven dat hij 10.000 euro heeft
verdiend. Daar moeten dus nog 1000 euro aan kosten vanaf. “Er moesten
vliegtickets, benzine en hotelkosten worden betaald.”
Roemeen nummer drie moet ruim 87.000 euro betalen. Maar volgens advocaat Knap
heeft de 25-jarige ‘eigenlijk niets’ van de gepinde bedragen gezien. Hij moest het
geld overmaken naar Roemenië, aldus Knap. Het is volgens hem verspilde moeite
om te proberen bij hem geld te halen.
(De rechtbank wees twee weken later de voorgestelde aftrek van ‘beroepskosten’ af.
De skimmers werden overigens wel tot een lagere vergoeding veroordeeld. De
reden: de rechtbank schatte de criminele winst lager in dan het OM)

