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Volgens de rechtbank in Den Bosch staat vast dat René V. uit Oosterhout als
voorzitter van de goede doelen-stichtingen facturen heeft vervalst en geld heeft
verduisterd. De rechter legde dertig maanden celstraf op, waarvan tien maanden
voorwaardelijk. Tegen de verdachte was vijf jaar cel geëist.

René V. factureerde namens Loyens & Loeff in totaal voor 6,5 miljoen euro. Met
een uurtarief van ongeveer zeshonderd euro declareerde hij volgens de rechtbank
veel meer dan redelijk was voor zijn werk.
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De vier fondsen waren gevuld met 200 miljoen euro van twee steenrijke
vrouwen, die goede doelen willen steunen. De FIOD begon een onderzoek nadat
de Belastingdienst alarm had geslagen over absurd hoge kosten bij de stichtingen.
Van 24 miljoen euro die tussen 2008 en 2012 werd besteed, ging de helft op aan
kosten.
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Voor miljoenenfraude bij vier stichtingen voor goede doelen is een
voormalig partner van Loyens & Loeff veroordeeld tot een flinke
celstraf.
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Zakenpartner
Een verdachte zakenpartner, die penningmeester was bij de goede doelen, kreeg
een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk. Hij controleerde uitgaven slecht
en declareerde ook veel te veel . Beide verdachten mogen voorlopig geen
bestuurslid meer zijn van een stichting. Volgens de rechtbank hebben ze puur uit
winstbejag het vertrouwen van de twee rijke donateurs misbruikt.
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Loyens & Loeff dwong René V. , belastingadviseur en kantoorleider in
Eindhoven, in 2015 tot een vertrek. Het geld dat hij in rekening had gebracht bij
de stichtingen betaalde het kantoor terug.
Bron: ANP
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Paul Depla winnaar Anti-Fraude
Award
Paul Depla, burgemeester van Breda en bestrijder van de
drugscriminaliteit, is winnaar van de Anti-Fraude Award
2019. De prijs werd uitgereikt tijdens het zesde Fraude Film
Festival in Amsterdam. 
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Celstraf voor directeur melkfabriek
die accountant misleidde
Een 69-jarige oud-directeur van melkfabriek Lyempf uit
Kampen is veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in
geschrifte. Hij meldde de accountant van het bedrijf dat hij
12,4 miljoen had geïnvesteerd, terwijl dat niet zo was. 
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Gevallen Nissan-baas schikt met
beurswaakhond
Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn schikt met de
Amerikaanse beurswaakhond SEC over het voor beleggers
verzwijgen van meer dan 140 miljoen dollar aan
compensaties en pensioenvoordelen. De gevallen autobaas
stemt in met een geldstraf van 1 miljoen dollar. 
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'Kritische houding accountants mag
scherper'
Het is goed gesteld met de vaktechnische kennis van
accountants, maar de professioneel-kritische
oordeelsvorming kan scherper. Accountants die goed
opletten kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden
van fraude. 
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371 miljoen fraude met EU-geld
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF)
heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro
fraude met EU-geld aangetoond. Het door
opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in
voorgaande jaren. 
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