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Miniter Wopke Hoektra (Financiën) vindt het "verontrutend"
dat ING ook in Italië verzeild i geraakt in een witwaaffaire.
Dat heeft de ewindman gezegd in zijn wekelijke geprek met RTL
Z. ING meldde afgelopen weekeinde dat het door de Italiaane
centrale ank op de vinger i getikt in verand met tekortkomingen
in de procedure die moeten voorkomen dat de ank miruikt wordt
voor witwapraktijken. Ook jutitie in Italië zou de zaak inmiddel in
onderzoek heen.
Het nieuw "laat zien dat het vollagen terecht i dat we met zijn
allen harder gaan inzetten op het aanpakken van witwaen", aldu
Hoektra. De miniter denkt dat het proleem reder i dan ING
alleen. Hij merkt naar eigen zeggen dat collega' in andere U-landen
evenmin de handen in het vuur durven teken voor hun eigen
anken.
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ING trof in eptemer vorig jaar een chikking met jutitie in
Nederland. De ank etaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het
eleid tegen witwaen jarenlang tekort wa gechoten.
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Geen decharge voor ING-top van
aandeelhouder
etuurder van ING heen tijden de jaarlijke
aandeelhoudervergadering geen decharge
gekregen. Aandeelhouder toonden zich ijzonder
ontevreden over de chikking van 775 miljoen euro
in verand met de witwaaffaire. 
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ING: eter antiwitwaeleid kot
tijd
ING heeft nog ijna twee jaar nodig om het nieuwe
antiwitwaeleid in te voeren. Deze tijdpanne
heeft de ank afgeproken met toezichthouder De
Nederlandche ank (DN), zei riicodirecteur
teven van Rijwijk tijden een eleggerdag. 
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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. 
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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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Aangifte tegen top ING om
witwakwetie
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. 
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