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Fraudemet
biodiesel leidt
tot celstraf
DeKampensebiodieselprodu-
centCeesB. is veroordeeld tot 20
maandencel onvoorwaardelijk
wegens fraudemetbiodiesel.
Tegen vijf andereNederlandse
producenten vanbiodiesel lopen
nog strafzaken.Ook zijmengden
geenduurzamebiodiesel uit ge-
bruikt frituurvet doorde gewone
diesel.De veroordeeldeCeesB.
wastede illegale inkomstenuit
nepbiodieselwitmetde aankoop
vanappartementenophetCari-
bische eilandBonaire.
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. Tegen vijf van de acht
Nederlandse producen-
ten van biodiesel lopen
strafonderzoeken.. OM verdenkt Biodiesel
Kampen van fraude met
een derde van alle Ne-
derlandse biodiesel.. Eigenaar van Biodie-
sel Kampen kreeg don-
derdag in andere fraude-
zaak 20 maanden cel.

E N E R G I E

Biodiesel-
fraude was
eitje, maar
ook ‘dom,
dom, dom’

G
oedbedoeldklimaatbeleidbleek
voorNederlandsebiodieselpro-
ducenten een verlokkelijkeuitno-
digingomte frauderen.DeEuro-
peseUnie verplicht bijmenging
vandieselbrandstof voor auto’s

met aanvankelijk 5%, later 7%, en volgend jaar
10%biodiesel.Maardeproductie vanminstens
eenderde vande zogenaamdduurzamebio-
diesel voor auto’s blijkt afgelopen jaren te zijn
vervalst.

De fraudeverdachtenmengdengeenduur-
zamebiodiesel uit gebruikt frituurvet doorde
gewonediesel, terwijl zewel voordieduurdere
biodiesel betaald kregen.Of zemengdengeen
biodiesel uit plantaardige olie doorde auto-
brandstof. Terwijl het debedoelingwas vande
Europesebijmengverplichting voorbiodiesel
dat autorijdersminderdiesel uit fossiele brand-
stoffen zoudengebruiken.Dat zoubeter zijn
voorhet klimaat.

Een vande verdachte concerns isC. Bunscho-
tenHoldingmethaar dochterbedrijvenUCO
KampenenBiodieselKampen.De51-jarigedi-
recteur-eigenaarCeesB. hoordede rechtbank in
Zwolle gistermiddag een celstraf van20maan-

Biodieselproducent Cees B. werd gisteren
veroordeeld tot 20 maanden onvoorwaardelijke
celstraf en 4 ton boete wegens fraude. Volgens het
OM vervalste hij een derde van alle duurzame
biodiesel in Nederland. De inkomsten waste hij
wit met appartementen op Bonaire.

In het kort:

denonvoorwaardelijk en4 tonboete tegen zich
uitspreken voor valsheid in geschrifte,witwas-
sen van€3mlnen fraude tussen2011en2014
met zogeheten ‘biotickets’—de certificatendie
moestenbewijzendat debiodiesel echtebio-
diesel is.HetOMhad38maandenonvoorwaar-
delijk tegendebiodieselfabrikant geëist. Vier
medeverdachten indeze zaakkregengisteren
tot 240uur taakstraf opgelegd. Eenderdemede-
verdachte is vrijgesproken.

Deomvangrijke fraudebeperkt zichniet tot
het bedrijf vanB., zoblijkt uit onderzoeken van
hetNederlandseOpenbaarMinisterie (OM), de
Inspectie Leefomgeving enTransport (ILT) en
deNederlandseEmissieautoriteit (NEa). Frau-
derenmetbiodiesel is kennelijk zo verleidelijk
dat hetOMtegen vijfNederlandseproducen-
ten vanbiodiesel strafzakenheeft lopen. Vijf
verdachteproducenten: dat betekentdatmeer
dandehelft vandeNederlandsebiodieselfabri-
kanten vanbedenkelijk allooi is.Nederland telt
namelijk volgensdeRijksdienst voorOnderne-
mendNederlandachtbiodieselproducenten.

Degisteren veroordeeldeCeesB.wastede
illegale inkomstenuit nepbiodieselwitmet
de aankoop vanappartementenophetCari-

A B C
gecertificeerd

(Biodiesel Kampen)
niet gecertificeerd

1. Bedrijf A koopt -
op papier - via
opslagbedrijf B
niet-duurzame
biodiesel van
bedrijf C.

2. Bedrijf C
koopt bewust
niet-duurzame
biodiesel met
vals certificaat
van duurzaamheid
terug van bedrijf A.

Hoe werkt biodieselfraude?

© FD | EH | Bron: OM, ILT
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bische eilandBonaire. In zijnwoning vonden
rechercheurs €60.000 aanbankbiljetten tussen
dehydrokorrels van eenkamerplant.Nog eens
€40.000wasop zijn zolder in eenhoedendoos
verstopt.

‘DOM, DOM, DOM’
DeKampenaarheeft indeze zaakgrotendeels
bekend. ‘Dom,dom,dom’, noemdehij zijnhan-
delswijze vorigemaand tegenover zijn rechters.
Hij zei gezwicht te zijn voorhet gemakwaar-
meemet valsebiodieselcertificatengeldwas te
verdienen.

Metdeze veroordeling is de eigenaar vanBio-
dieselKampenniet van justitie af. In een tweede
strafzaak,waarvoorB. en een van zijn zevenme-
deverdachten sinds april dit jaar inNederland
in voorarrest zitten, verdenkthetOMhemvan
veelmeermalversaties.Hij zoude fraudemet
biodiesel in 2015 en2016grootschalig hebben
uitgebreid terwijl hetOMhemal opdehuid zat
inde eerste strafzaak.

Over deomvang vanhetnieuwvermoedebe-
drog rapporteerdede Inspectie Leefomgeving
enTransport inmei dit jaar.Dehoeveelheid
onterecht doorBiodieselKampenals duurzaam

A B C
niet gecertificeerdgecertificeerd

(Biodiesel Kampen)

In 2015 was in Nederland
ruim een derde van de
duurzame biobrandstof
vervalste biodiesel.

31,6%
vervalste
biodiesel

3. Via bedrijf A of C komt
vervalste biodiesel bij
het tankstation en dus
de automobilist terecht.

aangemerktebiodiesel beslaat 31,6%en22,6%
vande totalehoeveelheidbiodiesel die deNe-
derlandseEmissieautoriteit inde jaren2015 en
2016 registreerde.Minstens eenderde vande in
Nederlandgeproduceerdebiodiesel voor auto’s
wasdus fake.

AlsCeesB.wel deduurzamebiodiesel hadge-
leverdwaarvoorhijwerdbetaald,was inde twee
onderzochte jaren438.000 tonen322.000 ton
minderbroeikasgasCO2uitgestotendan inwer-
kelijkheid gebeurde.Doordeze fraude valt de
CO2-uitstoot vanhetwegverkeer 2%hogeruit.
Omgerekend indeprijs die demarkt eind2015
en2016 voorhet emissierecht van een tonCO2
betaalde, beslaat de vermoede fraude vanCees
B. indie twee jaar opgeteld €53mln.

Dat denieuwe strafzaak tegenhemveel groter
is dande zaakwaarvoorhij nu is veroordeeld,
blijkt ookuit deomvang vandebeslagendiehet
OM30april dit jaar legdeop zijnbezittingenen
deals verdacht aangemerktebedrijvenC.Bun-
schotenHolding, BiodieselKampen,UCOKam-
penenBontraco: €45mln.CeesB. heeft ook een
frietzaak en ijssalon inKampen.

Ophetwoonhuis vandemedeverdachtefi-
nancieel directeur JandeM. vanhetKamper

concern legdehetOMvoor €1.258.000beslag.
Enbij de eveneens verdachte 52-jarige functio-
naris gegevensbescherming vanC.Bunschoten
Holding, EdwinK., ligt sinds april eenbeslag
doorhetOMvan€416.139.

EEN VAN 500 RIJKSTE NEDERLANDERS
B. zei tegen zijn rechters dat hij uit geldnood
metbiodiesel begon te rommelen.Datheeft
evenprofijtelijk uitgepakt. Vanuit het omwer-
ken vangebruikt frituurvet tot biodiesel groeide
C.BunschotenHolding volgensde laatst ge-
deponeerde cijfers in 2016uit tot een concern
met eenomzet van€313mlnen€17mlnwinst.
WaardoorCeesB. vorig jaar inde lijst van500
rijksteNederlanders vanQuotemocht debute-
renmet eengeschat vermogen van€130mln.
Maarnadat de strafrechtelijke verdenkingendit
voorjaar indepubliciteit kwamen,haakten za-
kenpartners af. BegindezemaandgingenUCO
KampenenBiodieselKampen in surseance.

Wieniet is afgehaakt, is voetbalclubD.O.S.
Kampen.BiodieselKampen siert als hoofdspon-
sornog steedsde shirtjes vande voetballers,
meldt desgevraagd clubbestuurderWilfred
Horst, ‘wantBiodieselKampen is eengerespec-

teerde sponsor’. De verdenkingen tegendeon-
derneminghebben volgenshem ‘nietsmetde
voetbalvereniging temaken. Voorde restwach-
tenwij rustig af.’

Deopsporingsdienst vande ILThield 30 april
vier verdachten vande tweedebiodiesel-
fraudezaak vanCeesB. inNederlandaan. In
deberichtgevingover deze arrestaties bleef on-
vermelddat het in totaal omacht verdachten
gaat, omdat ook inGroot-Brittannië enBelgië
verdachten zijn aangehouden.DeKamperbio-
dieselfabrikant is inBelgië actief indehandel in
gebruikt frituurvet via SafRecyclageMaldegem.

Eenbuitenlandse verdachte isGianniR., die
tot augustus 2018 inLonden ‘senior biofuels tra-
der’wasbij het biodieselbedrijf Greenergy Inter-
national.Hij is daarnaast sinds augustus 2014
eigenaar vande in veertig landenopererende
vethandelaarBiograTradingLtd.HetOMmerkt
dat ookals verdachte aan. Eenanderebuiten-
landse verdachte is PaulC., die ‘operator’ is bij
het eveneens verdachtebedrijfGreenergy Fuels
Ltd. Saf, Biogra, R. enC. reagerenniet op vragen.

Naast dezenieuweKamper zaakmet acht
verdachten lopen inNederlanddusnog vier an-
dere strafzaken tegenbiodieselproducenten.De
frauduleuze aantrekkingskracht vanbiodiesel
blijft ookniet totNederlandbeperkt.Ook inPo-
len endeVS lopen strafzakenoverhet vervalsen
vanbiodiesel,meldde staatssecretaris VanVeld-
hoven (Infrastructuur enWaterstaat) in juni dit
jaar opantwoordopKamervragen.

Het grootste frauderisicometbiodiesel in
Nederland is volgensdeNEaen ILTdat gebruikt
frituurvet dubbel telt inde verhandelbareHer-
nieuwbareBrandstofeenhedendiedeNeder-
landseEmissieautoriteit registreert. Dat is op
zich al een fraudegevoeligepapierwinkel.Met
diedubbeltellinghooptdeNederlandsepoli-
tiekde inzet van eetbareplantaardige olie als
autobrandstof te verminderen, ende inzet van
afval als brandstof te stimuleren.Dezekunst-
greepmaakt gebruikt frituurvet duurder dan
ongebruikte plantaardige olie. Fraudeurs katten
vervolgensmaagdelijke olie omtot gebruikt fri-
tuurvet.Omde fraude tebestrijdenpleitende
NEaen ILT voor afschaffing vandedubbeltel-
ling.Maar eenKamermeerderheidwijst dat af.

Hoeveel last heeft het klimaatbeleid vanhet
kabinet vandeomvangrijkebiodieselfraude?
Niet bijster veel, denkt de stichtingUrgendadie
de rechter heeft laten vonnissendathet kabinet
eind2020deuitstoot vanbroeikasgassenmet
25%moethebben teruggedrongen tenopzich-
te van1990.MarjanMinnesmavanUrgenda
noemtdebiodieselfraude zelfs ‘eigenlijkwel
goed. Laat deminister hier de les uit trekkendat
biodiesel niet deoplossing is. Echt duurzaam
autorijdenkanalleen elektrischof opwaterstof.’

Eenmedewerker van
Biodiesel Kampen aan
het werk in de begintijd
van het bedrijf.
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HOLLANDSEHOOGTE

“
‘Laat deminister hier
de les uit trekkendat
biodiesel niet deoplossing
is. Echt duurzaam
autorijdenkanalleen
elektrischof opwaterstof’
Marjan Minnesma, Urgenda
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