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'Mr. Clean in het vastgoed'

verdachte in

smeergeldaffaire Groningse

Google-deal

Vastgoedtycoon Rudy S. wordt vervolgd voor het

omkopen van een directeur van het Amerikaanse

techbedrijf Google. S. zou 1,7 miljoen euro aan smeergeld

hebben betaald. Zijn bedrijf TCN zou op deze manier

Google naar een datacenter bij de Eemshaven in

Groningen hebben gehaald.

Lisa van der Velden en Jurre van den Berg 24 november 2016, 13:16

Dat bevestigt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie

naar aanleiding van eerdere berichtgeving in het Financieele

Dagblad. Volgens het OM worden maandag twee personen en

twee bedrijven gedagvaard voor een regiezitting in Almelo. Het

zou gaan om S., zijn vrouw en twee dochterondernemingen van

TCN. Zij worden ervan verdacht steekpenningen van in totaal 1,7

miljoen euro te hebben betaald aan een medewerker van 'een

Amerikaans bedrijf '. Dat bedrijf, Google, heeft zich reeds gemeld

als slachtoffer in deze zaak.

De verdachte betalingen zouden tussen juli 2008 en maart 2010

hebben plaatsgevonden en ten goede zijn gekomen aan Google-

directeur Simon Tusha. Tusha was bij Google verantwoordelijk

voor de locatiekeuze van nieuwe datacentra en stond eerder dit

jaar ook al voor een Amerikaanse rechtbank. De aanklacht luidde:

het aannemen van steekpenningen en belastingfraude. Volgens

Amerikaanse processtukken liet Tusha zich ook voor 1,5 miljoen

dollar omkopen bij de locatiekeuze van een Brits datacenter. De

voormalige Google-directeur hangt in die zaak vijf jaar cel boven

het hoofd.

Kleiner datacenter
Google opent op 6 december aanstaande een groot eigen

datacenter in de Nederlandse Eemshaven. Deze smeergeldzaak

gaat echter niet over dit datacenter, maar om een kleiner complex

in de buurt, dat Google sinds 2006 huurde van het bedrijf van S.,

TCN.

Rudy S. stond bekend als de 'mister clean' van de Nederlandse

vastgoedmarkt. Anders dan veel van zijn concurrenten

verschuilde hij zich niet achter een maatpak en was hij altijd

bereid om zijn tegendraadse mening over de vastgoedwereld te

geven. In 2012 zei hij over de vastgoedbubbel waar hij deel van

uitmaakte: 'Die zullen we hier ook nooit meer meemaken. Alles

was gestuurd door een tsunami van kapitaal. Iedereen profiteerde

ervan, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken, beleggers.

Er is heel veel geld door de kassa gelopen.'

S. stond in 2007 nog hoog op de rijkenlijst van het tijdschrift

Quote, maar na zijn faillissement in 2012 zei hij dat hij 'terug bij af '

was. 'Ik moet mijn huis verkopen', aldus S. in een interview met de

Volkskrant. Op een heel ongunstig moment. Het klinkt misschien

stoer, maar ik kan dat aan. Het was alleen naar om mijn meest

dierbaren te vertellen: het geld is op, we kunnen niet meer op

vakantie en je studie betaal je voortaan maar zelf.'

Het geld is op
Voor het faillissement was het bedrijf van S. eigenaar van veertig

grote vastgoedprojecten in acht landen die gezamenlijk circa 1,2

miljard euro waard waren, waaronder het voormalige Kema-

terrein in Arnhem en het World Forum in Den Haag. In Nederland

stond S. vooral bekend als mede-eigenaar van het Mediapark in

Hilversum.

Scheppen in de kleuren van Google op de plek waar het grote datacenter in
Eemshaven zal komen. De smeergeldaffaire betreft een kleiner datacenter. Beeld anp
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'IK WAS GELUKKIG, INTENS GELUKKIG.'
Rudy S. in 2012 over de vastgoedbubbel waar hij deel van uitmaakte: 'Die zullen we

hier ook nooit meer meemaken. Alles was gestuurd door een tsunami van kapitaal.

Iedereen profiteerde ervan, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken, beleggers.

Er is heel veel geld door de kassa gelopen.'
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