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Farmaceut Indivior wordt door de Amerikaanse justitie beschuldigd van
het illegaal opdrijven van het aantal recepten voor zijn medicijn
Suboxone. Justitie eist een boete van minimaal 3 miljard dollar. Het
moeten betalen van zo'n bedrag zou het einde van het bedrijf kunnen
betekenen.
Indivior zou miljarden dollars hebben verdiend door artsen en
gezondheidszorgorganisaties voor te liegen dat een bepaalde versie van zijn
middel tegen pijnstillerverslaving veiliger was dan dat van concurrenten. De
aandelen van Indivior verloren in Londen ruim driekwart van hun waarde door
het nieuws.
Indivior werd in 2014 door voormalig moederconcern Reckitt Benckiser op
eigen benen gezet. De vermeende fraude zou al voor de afsplitsing hebben
plaatsgevonden.
Het is onduidelijk of ook Reckitt Benckiser door de Amerikanen zal worden
aangepakt. Het concern zegt zelf dat de aanklacht niet tegen de groep is, maar
zette wel al 400 miljoen dollar opzij. De maker van onder meer Durex-condooms
houdt er rekening mee dat de uiteindelijke boete veel hoger kan uitpakken. Ook
Indivior trof al een voorziening voor 400 miljoen dollar. Analisten maken daaruit
op dat de twee ondernemingen de helft van de schuld op zich nemen.
Indivior deed de laatste jaren goede zaken nu in de Verenigde Staten
pijnstillerverslaving steeds meer als een probleem wordt onderkend. Dit jaar
komt er al een generieke versie van Suboxone op de markt, waardoor het bedrijf
al aanzienlijk minder waard was geworden op de beurs.
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Kritiek op aanpak fraude met EUsubsidies
De EU-landen doen nog altijd te weinig om fraude met
Europese subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en
opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme
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lidstaten die geld krijgen voor regionale en maatschappelijke
ontwikkeling. 
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'Onderzoeksraad moet ook financiële
veiligheid onderzoeken'
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De taak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zou
verbreed moeten worden tot financiële veiligheid. Zo kunnen
we beter lessen trekken en zicht krijgen op de
achterliggende oorzaken van fraude. 
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Advocaat is vaak partijdig
onderzoeker
Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig
onderzoek doen? Of kan een accountant dat beter? Dat
vraagt Robert Hein Broekhuijsen, partner van Ivy
Advocaten, zich af op de Dag van de Fraudeonderzoeker, in
een sessie over 'De advocaat en de waarheidsvinding; kan
dat?' 
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Minder fraude in betalingsverkeer
De totale schade door fraude in het betalingsverkeer is vorig
jaar licht gedaald, met 2 procent. 
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Tot vier jaar cel geëist in
beleggingsfraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar
geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat
wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind
en Noordenwind. Volgens het OM is bewezen dat de
verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting,
verduistering en witwassen. Met de fraude is een bedrag van
8,7 miljoen euro gemoeid. 
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