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KPMG ontkent dat het de boeken controleert van Francesco Corallo, de
casinobaas die momenteel in verband wordt gebracht met de corruptie
rondom de voormalig premier Gerrit Schotte van Curaçao.
Deze maand werd Schotte veroordeeld tot drie jaar cel wegens omkoping,
valsheid in geschrifte en witwassen. De Siciliaanse Corallo zou minimaal een
miljoen euro hebben betaald aan de voormalig premier in ruil voor politieke
invloed.
Volgens de beschuldigingen is Corallo een belangrijke speler in een web van
corruptie dat onder meer draait om illegale sms-loterijen, waarin telecombedrijf
UTS, wedkantoor Robbie's Lottery en Coralla een rol zouden spelen. Corallo
ontkent iets met de zaak te hebben en zei in een interview met de Volkskrant
vorig jaar: "Wij houden ons aan de regels. De accountantsorganisatie KPMG
controleert ons."
Vrijdag 18 maart 2016 stelden Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald
van Raak (SP) Kamervragen over de rol van KPMG in het corruptieschandaal,
waarin zij refereerden aan deze uitspraak van Corallo. Volgens de Kamerleden
zou de positie van KPMG kwetsbaar zijn door de connectie met Corallo.
KPMG DC (Dutch Caribbean, red.) voelde zich genoodzaakt te reageren:
"KPMG DC is de controlerende accountant van het telecommunicatiebedrijf
UTS. Het gesuggereerde verband tussen UTS en KPMG enerzijds en Robbie's
Lottery en Francesco Corallo anderzijds bestaat niet. KPMG DC heeft vandaag
naar aanleiding van het interview van Bosman op Radio Direct voor het eerst
kennis genomen van de uitspraak van Corallo in de Volkskrant. Corallo doet
deze uitspraak op 15 september 2015 en deelt mee in dit interview dat hij zijn
boeken laat controleren door KPMG. Deze informatie is onjuist."
KPMG geeft toe wel banden te hebben gehad met Corallo, maar deze
controleopdracht begin 2015 te hebben beëindigd: "In de voorgaande jaren heeft
KPMG DC geen controleverklaring afgegeven bij deze opdracht. Over de
achtergrond van de beëindiging zullen wij geen mededelingen doen, anders dan
dat deze beëindiging op ons initiatief tot stand is gekomen."
Kamervragen André Bosman en Ronald van Raak
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SP-politicus irriteert accountants in het koninkrijk
Kritische vragen van parlementariërs over de rol van KPMG bij de Antilliaanse
(online)gokindustrie vallen slecht bij accountants in Nederland en Curaçao. Ook
de overzeese media zetten vraagtekens bij de manier waarop de
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Ledger in Huizen





parlementariërs verdenkingen uiten tegen de Antilliaanse accountants. 
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Open brief Kamerlid Ronald van Raak over rol
KPMG bij gokindustrie Antillen
Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) zet samen met VVD-collega André
Bosman zijn onderzoek naar de gokindustrie op de Antillen en de rol van
KPMG daarbij voort. 
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