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28 februari 2017

'Ballast Nedam betaalde smeergeld aan Saudische
koningshuis'
De Fiod zou aanwijzingen hebben dat Ballast Nedam ten minste een half miljard dollar smeergeld
betaalde aan leden van het Saoedische koningshuis.
Dat blijkt uit de documentaire 'Inzake Saoedi-Arabië' die Human gisteravond uitzond. De Fiod bouwde een zaak op
tegen Ballast Nedam, die vervolgens werd geschikt in 2012 voor 17,5 miljoen euro. De documentairemakers wisten
echter allerlei details boven water te halen over de smeergelda aire.
Ballast Nedam, dat voor de Saudische koningen Abdullah en Fahd respectievelijk de schuilnamen 'Bassie' en 'Adriaan'
gebruikte, zou het smeergeld voornamelijk betaald hebben om opdrachten binnen te halen voor het verbouwen van
twee vliegvelden. Het meeste geld ging echter niet naar Bassie en Adriaan, maar naar 'Tijger', oftewel de Saudische
prins Al-Waleed bin Talal, die plaats 41 inneemt op de lijst van de rijksten ter wereld (geschat vermogen van 17,3
miljard dollar). Al-Waleed bin Talal kreeg in 2003 een onderscheiding in Nederland vanwege zijn werk voor het
aanhalen van de economische banden tussen Nederland en Saoedi-Arabië.
De Saoedische luchtmacht betaalde 580 miljoen dollar voor de verbouwing van de vliegvelden aan Ballast Nedam.
Volgens de Fiod was die opdracht echter maar 249 miljoen dollar waard, en is er 331 miljoen smeergeld opgeteld bij de
rekening door Ballast. Indirect betaalde de Saoedische staatskas dus het smeergeld, wat vervolgens in de zak van de
Saoedische prins terechtkwam.
De zaak is door schikking nooit door de rechtbank behandeld, alhoewel sommige voormalige werknemers van Ballast
wel worden vervolgd op verdenking van het achterhouden van smeergeld. Ballast Nedam wilde niet meewerken aan de
documentaire en spreekt in een reactie op haar website van "een afgesloten zaak".

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
FRAUDE

21 oktober 2020

Corruptiebestrijding: Zijn accountants onderdeel van
de oplossing of van het probleem?
Wat is eigenlijk corruptie, hoe herken je het en wat kan de accountant
vervolgens doen? Die vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden. De NBA
en de FIOD willen... 
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16 oktober 2020

'Nederland te laks in strijd tegen buitenlandse
omkoping'
De grootste exporterende landen, waaronder Nederland, falen om bedrijven
die betrokken zijn bij buitenlandse omkoping te stra en. 
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01 oktober 2020

'KPMG zette justitie op spoor corruptie bij
scheepsbouwer Royal IHC'
Accountantskantoor KPMG heeft een belangrijke rol gespeeld bij het
blootleggen van mogelijke corruptie bij scheepsbouwer Royal IHC. 
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22 juli 2020

Italiaanse justitie eist forse celstraffen in
corruptiezaak Shell
De Italiaanse justitie zint op een jarenlange celstraf voor topman Claudio
Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni wegens vermeende
corruptie in Nigeria.... 
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10 maart 2020

Corruptiezaak Sint Maarten van start
Op Sint Maarten is maandagmorgen (lokale tijd) een grote fraude- en
corruptiezaak begonnen over de bouwsector van het land. Daarin staat de
lokale politicus Theo... 

