Den Haag, 24 december 2015

In opdracht van Nierstichting Nederland (hierna: NSN) heeft Wladimiroff Advocaten N.V. in
de periode van 4 september 2015 tot en met 24 december 2015 een onderzoek uitgevoerd in
de digitale omgeving van NSN.
Het onderzoek had ten doel te bezien of, en in hoeverre, uit de digitale omgeving blijkt van
wetenschap binnen de (voormalige) Vereniging Vrienden van de Nierstichting (hierna: VVN)
en/of NSN omtrent de fiscale structuur waarvan de transacties tussen VVN, Stichting Administratiekantoor Meijon Ontwikkeling B.V. en F.J. Meijer B.V. deel uitmaakten.
In het kader van het onderzoek zijn (o.a.) 118 datatapes ter beschikking gesteld door NSN.
De genoemde datatapes omvatten de historische digitale omgeving van NSN. Alvorens de
digitale bestanden te kunnen onderzoeken, zijn de datatapes ontsleuteld en geïndexeerd.
Vervolgens zijn de relevante datatapes geïdentificeerd en is de dataset op de betreffende tapes hersteld. De herstelde dataset is ingelezen en onderzocht in een forensisch onderzoekprogramma.
Uit de relevante e-mails en bescheiden volgt dat VVN en NSN in 2005 op de hoogte waren
van het bestaan van een fiscale structuur, waarvan de transacties tussen VVN, Stichting Administratiekantoor Meijon Ontwikkeling B.V. en F.J. Meijer B.V. deel uitmaakten. Tevens
blijkt uit de e-mails en bescheiden dat de heer Meijer een fiscaal voordeel zou genieten ten
gevolge van de ingerichte structuur en dat VVN en NSN zich daarvan bewust waren. Het onderzoek heeft niet geleid tot falsificatie van de stelling dat men dacht dat het om een fiscaal
aanvaardbare structuur ging.
De besluitvorming omtrent het aangaan van een relatie met de heer Meijer en zijn ondernemingen en de uitvoering van de transacties is niet vastgelegd in de gevonden notulen van
vergaderingen van de VVN en NSN uit 2005. De middels de transacties verworven certificaten zijn niet opgenomen in de jaarstukken van VVN en later NSN. Zulks heeft ook niet
plaatsgevonden naar aanleiding van de fusie tussen VVN en NSN, de betalingen door Meijon
Ontwikkeling B.V. in 2010, en/of naar aanleiding van de vragen in het kader van het opstellen van de jaarstukken 2010 omtrent de ontvangen betalingen van Meijon Ontwikkeling B.V.
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