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Inveteerder am van Doorn doet aangifte ij het Openaar
Miniterie tegen een aantal peronen uit de top van ING in
verand met de witwakwetie ij de ank.
Dat evetigt zijn advocaat na een ericht van
actualiteitenprogramma Zemla. De ank zelf denkt niet dat de
aangifte kan van lagen heeft.
ING trof vorig jaar een chikking van honderden miljoenen euro'
wegen tekortkomingen ij het voorkomen van witwaen. Volgen
het financiële concern heeft het OM detijd al aangegeven dat
topetuurder niet peroonlijk vervolgd kunnen worden, omdat zij
niet ewut iet verkeerd gedaan zouden heen.
Van Doorn claimt dat hij de mitanden jaren terug al ij ING heeft
gemeld. In zijn aangifte noemt hij onder meer de namen van oudtopman Jan Hommen, de onlang opgetapte financieel directeur
Koo Timmerman en Diederik van Waenaer, de verantwoordelijke
voor de contacten met de toezichthouder.
De ondernemer heeft een gechil met een voormalige zakenpartner
en proeert de chade daarvan op ING te verhalen. erder egon hij al
een zogeheten artikel 12-procedure. Meer partijen heen dat gedaan
om alnog trafvervolging af te dwingen. Volgen ING lopen die
zaken nog.
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Lakeman moet klacht tegen INGaa toelichten
Financieel activit Pieter Lakeman moet op 22 mei
zijn verzoek toelichten om vervolging te eien van
ING-topman Ralph Hamer ij het gerechthof in
Den Haag. 

Deze checklit evat 4 pagina'
met vragen, checkpoint en
invulvelden. Download hem,
tuur hem naar je klanten en
ontvang tijdig de juite
gegeven. Maak aangifte I
doen makkelijker voor jezelf
en je klant!
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Hoektra: affaire ING in Italië
verontrutend

Powered 

Miniter Wopke Hoektra (Financiën) vindt het
"verontrutend" dat ING ook in Italië verzeild i
geraakt in een witwaaffaire. 
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'Zwendelaar had vrij pel via INGrekening'
Oplichter konden via onlinerekeningen voor
particulieren van ING Direct ongetoord geld
ontvangen voor hun zwendel, chrijft Il ole 24 Ore.
ij de ank zouden geen interne alarmellen zijn
afgegaan ij de tranactie. Dat zou voor het
Openaar Miniterie van Milaan aanleiding zijn
innenkort een formeel onderzoek te openen naar
ING, zoal de zakenkrant maandag op ai van
ingewijden al meldde. 
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'FIOD en OM zitten ovenop
witwazaak'
De Ficale Inlichtingen- en Opporingdient
(FIOD) en het Openaar Miniterie in Nederland
houden al het nieuw over het zogenoemde Troika
Laundromat-witwachandaal ij anken cherp in
de gaten. 
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ING verlaagt onuen vanwege
chikking in witwazaak
De onupot voor ING-medewerker zal vanwege
de megachikking met het OM in de veeleproken
witwaaffaire een tuk kleiner zijn dan de ruim 403
miljoen euro die de ank in 2017 verdeelde onder
haar medewerker. 
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