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'Een collega-onderzoeker werd van 
de weg gereden door Oost-
Europeanen' 
Joris Polman 9 apr 

Vijf jaar na de ondergang van Royal Imtech moeten de bestuurders ervan 
zich voor het eerst in alle openbaarheid verantwoorden bij de rechter. 
Aanstichter is Pieter Lijesen van de Imtech Shareholders Action Group. Hij 
deed jarenlang onderzoek naar het grootste faillissement sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Een interview. 'Ik denk dat ze er slecht van slapen.' 

Pieter Lijesen van de lmtech Shareholders Action Group: 'Ik ben zo diep die wereld ingekropen, ik kan het nu niet meer 
loslaten.' Foto: Leroy Sankes voor het FD 



In het kort 

• Pieter Lijesen onderzocht verhalen over steekpenningen, seksfeesten, afpersingspraktijken en 
boekhoudfraude bij Royal lmtech.

• Na intimidatie van een bevriende collega-onderzoeker heeft Lijesen sinds kort een
levensverzekering.

• Op 22 april staat hij, bij de rechter, voor het eerst oog in oog met de gevallen lmtech-
bestuurders René van der Bruggen, Boudewijn Gerner, Gerard van de Aast en Hans
Turkesteen.

H ij spreekt over 'een schaduwwereld' vol list en bedrog. Met in het hart een dochter 
van een beursgenoteerde Nederlandse onderneming. Pieter Lijesen, de 53-jarige 
bestuurder van de Imtech Shareholders Action Group, raakt er niet over 

uitgepraat. 'Ik ben zo diep die wereld ingekropen, ik kan het nu niet meer loslaten.'

Vijf  jaar lang deed Lijesen onderzoek naar de ondergang van Imtech, het grootste 
faillissement sinds de Tweede wereldoorlog. Hij onderzocht verhalen over 
steekpenningen, seksfeesten en afpersingspraktijken. Over uit de hand gelopen 
cashtekorten en boekhoudfraude. Over slapende accountants, hebberige bankiers en 
eerzuchtige bestuurders. 

Het bracht hem tot diep in Polen, waar hij rook aan een onderwereld die vervlochten was 
geraakt met een dochter van het Nederlandse beursgenoteerde Imtech. In die periode 
werd een collega-onderzoeker 'van de weg gereden door Oost-Europeanen'. En werd het 
Lijesen te heet onder de voeten tijdens zijn speurtocht door Warschau. 

Maar daarover later meer. Want op 22 april staat Lijesen bij de rechter voor het eerst oog in 
oog met de gevallen topmannen van Royal Imtech. Het gaat om de bestuurders René van 
der Bruggen en Boudewijn Gerner en hun opvolgers Gerard van de Aast en Hans 
Turkesteen. Ook oud-president-commissaris Rudy van der Meer is opgeroepen om bij de 
rechter te verschijnen. 

Lijesen heeft het vijftal namens gedupeerde beleggers persoonlijk aansprakelijk gesteld 
voor de miljarden aan verdampte beurswaarde. Lijesen is geen onbekende in 
massaschadezaken. Eerder dook hij bijvoorbeeld op bij de ondergang van DSB en in de 
woekerpolisaffaire. Nu richt hij zijn pijlen dus op Imtech. 



'Die oud-bestuurders hopen natuurlijk dat alles doodbloedt. 
Maar ik denk dat ze niet hebben niet gerekend op iemand als 
ik' 

Lijesen rekent erop dat de Imtech-bazen op 22 april in eigen persoon bij de rechter 
verschijnen. Het zou dan voor het eerst zijn dat de bestuurders zich in het openbaar 
uitspreken over hun rol bij de ondergang van Imtech. Maar om zichzelf een pijnlijke 
exercitie te besparen, zouden ze ook alleen hun advocaten kunnen sturen. 'Nee', zegt 
Lijesen beslist. 'De rechter heeft een verzoek om de zaak niet inhoudelijk te behandelen 
afgewezen. Dus ik verwacht dat ze er zijn.' 

Val van een beurslieveling 
Hoe dan ook, er staat ontzettend veel op het spel. Het concern stond jarenlang te boek als 
een uiterst succesvol elektrotechnisch installatiebedrijf. Op het hoogtepunt telde Imtech 
30.000 medewerkers die in bijna heel Europa actief waren. Een beurslieveling ook, waar 
beleggers, groot en klein, maar wat graag hun geld in investeerden. 

Groot was dan ook de schok toen in 2013 bleek dat de directie honderden miljoenen 
moest afboeken op bouwprojecten waarmee was gefraudeerd. De beurskoers stortte in: op 
één dag ging 48% aan beurswaarde in rook op, omgerekend honderden miljoenen euro, 
stelt Lijesen. Het was een dreun die het concern nooit meer te boven zou komen. In de 
zomer van 2015 ging Imtech failliet. 

Ruim vijf jaar later is dat faillissement nog altijd een open zenuw van de Nederlandse 
financiële wereld. Curatoren zijn in 2015 direct gestart met een onderzoek. Schuldeisers 
hebben samen nog €1,3 mrd te goed. Maar van een afwikkeling is nog lang geen sprake. In 
plaats daarvan zijn er vooral reputaties aan diggelen gegaan. Van bestuurders en 
commissarissen. Van accountants, bankiers en advocaten. 

Daar ligt Lijesen geen seconde wakker van, zegt hij. Sterker nog, hij wijst op de schade die 
is ontstaan bij al die beleggers die vertrouwden op de mooie woorden van de bestuurders, 
de glossy jaarverslagen en dikke prospectussen. 'Het waren leugens waarmee ze nog eens 
een extra miljard uit de zakken van de aandeelhouders hebben getrokken. En let wel: het 
grootste deel van dat geld is rechtstreeks in de zakken van Imtechs banken terecht 
gekomen. Die hebben ook een dubieuze rol gespeeld.' 



'Ik weet nog goed dat ik op de dag van het faillissement werd gebeld door een tandarts. Ik 
was op dat moment op Mallorca, ik zal het nooit vergeten. De tandarts had zeven ton 
afgestort op Imtech-aandelen. Is natuurlijk niet slim. Maar het was wel zijn hele pensioen. 
"Wat moet ik zeggen tegen mijn vrouw?" vroeg hij. Bijzonder triest. Maar ja, het was 
natuurlijk wel Koninklijke Imtech hé!? Dat predicaat Royal deed wat met kleine beleggers. 
Het was toch een soort keurmerk.' 

'Dat predicaat "Royal" deed wat met kleine beleggers. Het was toch een soort keurmerk.' Foto: Leroy Sankes voor het FD

U zegt dat 1400 gedupeerden zich bij uw stichting hebben gemeld. 
Wat kunt u die mensen beloven? 
'Helemaal niks.' 

En dat houdt u hen ook voor? 
'Ja, ik geef geen garantie op resultaat. Toen Imtech failliet ging, ontstond er een boedel 
met meer dan een miljard aan schulden. Niemand wist ergens van en iedereen dekte 
elkaar. Misschien had ik moeten zeggen: jongens het is failliet, als je mazzel hebt blijft 
er straks nog wat over in de boedel. Tot ziens. Maar ik heb me er juist heel erg in 
vastgebeten. Het is een lange rit. En het einde is nog niet in zicht.' 



Wat gaat er op 22 april gebeuren? 
'Dan is er een comparitie van partijen. De rechter zal gaan kijken of er een schikking 
mogelijk is. Onze dagvaarding inclusief producties beslaat inmiddels meer dan 1700 
bladzijden. En de hele Zuidas zit aan de andere kant van de tafel, met een overmacht 
aan advocaten van kantoren als NautaDutilh, DLA Piper, Houthoff en Florent. Dus die 
hebben ook nog eens minimaal vijfduizend bladzijdes geproduceerd. Dat kun je niet in 
drie uurtjes behandelen. Dus die procedure gaat lang duren. En als er straks dan een 
uitspraak is, komt er een hoger beroep. Daarna gaan we met zijn allen naar de Hoge 
Raad. Die zal het dan weer terugverwijzen. Dan zijn we zo weer acht jaar verder met zijn 
allen.' 

Wat is nou uw belangrijkste verwijt? 
'Dat al vanaf 2011 duidelijk was dat Imtech technisch failliet was, maar iedereen mooi 
weer bleef spelen. De kurk waarop Imtech dreef was de Duitse divisie. Als je daar steeds 
minder opdrachten krijgt, als je vervolgens rekeningen niet kunt betalen, als je dan 
met geld gaat schuiven om problemen weg te poetsen, dan weet je dat het niet klopt. Ik 
beschik over e-mails van het Duitse management waaruit blijkt dat er in dat land iedere 
week wel ergens een alarmbel afging. Onderaannemers wilden geen werk meer 
aannemen zonder vooruitbetaling. Dat was gewoon algemeen bekend. Dan ben je toch 
geen draaiend concern meer?' 

Het is in die periode dat de Nederlandse directie met klaroengeschal 'de grootste order 
ooit' aankondigt. Imtech was in Polen in zee gegaan met de Nederlandse ondernemer 
Peter Jan Mulder. Samen wilden ze Adventure World Warschau bouwen, met afstand 
het grootste pretpark van Europa. Voor Imtech had het project een waarde van bijna 
€700 mln, maar het draaide uit op een fiasco. Adventure World Warschau groeide in de 
jaren daarna uit tot hét symbool van alles dat mis was met Imtech. 

Voor zijn onderzoek reisde Lijesen verschillende keren naar Duitsland en Polen. Hij 
sprak daar met oud-medewerkers en klanten van Imtech. Hij zocht journalisten op, 
sprak met forensische onderzoekers en zelfs met medewerkers van het Duitse 
parlement. Het is tijdens die reisjes dat Lijesen merkte dat het Poolse management 
dicht tegen de onderwereld aan schurkte. Het is niet voor niks dat na het faillissement 
een groot deel van de Poolse administratie was verdwenen.

Lijesen: 'Ik heb in Polen wel een en ander boven water gekregen. En ik verwacht ook 
dat ik nog meer ga krijgen. Ik spreek nog steeds met mensen die telkens weer met 
iemand aan komen zetten die dan weer stukken heeft.'



Wie zijn die mensen dan? Oud-medewerkers? 
'Nou, ik denk dat ze elkaar allemaal afpersen daar. Dit soort mensen komt poeslief op je af 
en belooft je van alles. Ze geven als drijfveer dat ze onrecht aan de kaak willen stellen. 
Maar eigenlijk willen ze gewoon meedelen. Ze willen een tegenprestatie.' 

Ze willen geld? 
'Dat is me al zo vaak gevraagd. Maar dat doe ik niet.' 

Het zijn dus onderwereldfiguren? 
'Kijk, er is in Nederland weleens in de publiciteit geweest dat een Poolse Imtech-manager 
een schilderij van een oude Italiaanse meester aanschafte om geld wit te wassen. Ik kan je 
vertellen dat dat schilderij werd bezorgd door twee jongens van een motorclub. Van die 
gorilla's zeg maar. Ik hoorde dat in Warschau, waar ik eigenlijk zou overnachten. Maar ik 
had een unheimisch gevoel overgehouden aan dat gesprek. Ik heb mijn spullen gepakt en 
ben die nacht terug naar Berlijn gereden. Ik dacht: weg hier.' 

Voelde u zich dan bedreigd? 
'Je begeeft je daar in een schaduwwereld. Kijk, een goede vriend van mij heeft me een tijd 
geholpen met mijn onderzoek naar de fraude in Polen en Duitsland. Totdat hij in 
Duitsland van de snelweg werd gereden. Hij werd in het Duits aangesproken door twee 
Oost-Europeanen. Of hij zich nooit meer met hun zaken wilde bemoeien. Hij heeft toen 
zijn werk voor mij neergelegd. En zelf heb ik sinds kort een levensverzekering.' 



'Oost-Europa is een andere wereld. Je krijgt daar geen opdracht zonder dat er eerst met geld wordt geschoven. En 
lmtech zat in Roemenië, Oekraïne, Polen, noem maar op.' Foto: Leroy Sankes voor het FD 

Wat wilt u daarmee zeggen? 
'Oost-Europa is gewoon een andere wereld. Je krijgt daar geen opdracht zonder dat er 
eerst met geld wordt geschoven. En Imtech zat in Roemenië, Oekraïne, Polen, noem het 
allemaal maar op.· 

Het zijn spectaculaire verhalen. Maar later deze maand staan in de 
rechtszaal andere vragen centraal: wat was nou de oorzaak van het 
faillissement? En zijn de bestuurders aansprakelijk? 
'Ik denk niet datje daar één oorzaak voor kunt aanwijzen. Het is eerder een jarenlang 
stelselmatig negeren van allerlei signalen en misstanden. Wat helpt is dat bij de 
Accountantskamer al is vastgesteld dat er onjuiste jaarcijfers zijn gepubliceerd. En twee 
oud-bestuurders hebben een bestuurlijke boete gehad vanwege marktmisleiding.' 

'Bijzonder: Gerard van de Aast is voorgedragen als 
commissaris van KPN, terwijl hij topman was ten tijde van een 
enorm faillissement.' 
 



'Kijk, iemand vergeleek Imtech met een zelfbedieningswinkel waar je alles zelf kunt 
pakken. Het was echt een winkel zonder controle. Helemaal niks. En vergeet niet, die 
bestuurders hebben met mooie prospectussen en positieve persberichten nog€1,1 mrd 
uit de zakken van de aandeelhouders getrokken. Dat deden ze met twee claimemissies. 
Negen maanden na de laatste emissie ging de tent failliet. Hoe kan dat nou?' 

Het zijn wel exact dezelfde vragen waar de curatoren van Imtech al 
bijna zes jaar onderzoek naar doen. Lopen u en de curatoren elkaar 
niet voor de voeten? 
'In de basis hebben we inderdaad verschillende belangen. Aandeelhouders hebben 
namelijk een andere positie dan schuldeisers, voor wie de curatoren opkomen. Wij hebben 
twee jaar voorsprong op de curatoren. Als wij succesvol zijn in deze procedure zijn wij 
eerder bij de pot met geld dan de curatoren.' 

'Maar ik kan wel zeggen dat we in gesprek zijn met curatoren om te kijken hoe we tot een 
samenwerking kunnen komen. Uiteindelijk gaat het erom de veroorzakers van het 
faillissement, waaronder bestuurders, de accountant en de banken, verantwoordelijk te 
houden. Daarin samen optrekken heeft dan nogal wat voordelen. De curatoren hebben 
veel kennis en zij zullen zich naar mijn verwachting gaan richten op de banken. Want bij 
die banken zit voldoende geld om tot een echte vergoeding van de schade te komen.' 

De curatoren hebben een overeenkomst met de Vereniging van 
Effectenbezitters. De VEB  betaalt mee aan het onderzoek van de 
curatoren en mag aan het einde van de rit een stukje van de taart 
verdelen onder haar door het faillissement gedupeerde leden. 
'Een dergelijke constructie, mits het voor de aandeelhouders die ik vertegenwoordig 
interessant is, is een optie.' 

Heeft u al contact daarover? 
'Ik kan zeggen dat we elkaar inmiddels kennen.' 

Hebben de oud-bestuurders van Imtech nou echt iets te vrezen, vindt 
u? 
'Ze slapen heel slecht, denk ik. Kijk, Gerard van de Aast is onlangs voorgedragen als 
commissaris bij KPN. Ik heb overwogen om volgende week naar die 
aandeelhoudersvergadering te gaan om wat lastige vragen te stellen. Dat ga ik niet doen. Maar 
ik vind het wel bijzonder dat zo'n man commissaris mag worden bij een beursgenoteerde 
onderneming, terwijl hij topman was ten tijde van een enorm faillissement. Ik vind niet dat 
zoiets zou moeten kunnen.' 



U zegt te werken voor eigen rekening en risico. Hoe lang kunt u dat 
volhouden? 
'Het staat gewoon vast dat er uiteindelijk iets gaat gebeuren. Een deal. Met de verzekeraars. 
Met de banken van Imtech. Die oud-bestuurders hopen natuurlijk dat alles doodbloedt. 
Maar ik denk dat ze niet hebben gerekend op iemand als ik. Iemand die naar Polen gaat 
om te wroeten. Met nieuwe documenten kan de boel zomaar weer gaan schuiven.' 

'Mijn deelnemers weten dat dit lang gaat duren. Ze krijgen af en toe een nieuwsbrief. Maar 
ze hebben geen idee hoeveel nachten ik hiervan al heb wakker gelegen. Hoe unheimisch 
ik me soms voel. Hoeveel pagina's ik heb doorgespit waar niks bruikbaars tussen zit. Het is 
enorm veel werk. Ik ben de afgelopen jaren helemaal ondergedompeld geweest. Maar is 
het voldoende? Dat weet ik echt niet.' 

Joris Polman 
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