NIEUWS

21 juni 2019

Walmart schikt omvangrijke corruptiezaak
Supermarktketen Walmart heeft voor 282 miljoen dollar een grote corruptiezaak geschikt.
Het Amerikaanse concern lag onder vuur van autoriteiten omdat het anticorruptiewetgeving schond met dubieuze
praktijken en regelingen in landen als Brazilië, Mexico, China en India. De zaak kwam in 2012 aan het licht.
's Werelds grootste retailer stemde in met een boete van 144 miljoen dollar van de Amerikaanse beurswaakhond SEC,
omdat het bedrijf niet voldoende deed corruptie te voorkomen. Daarbovenop kwam een bedrag van 138 miljoen dollar
vanwege aanklachten van justitie in de VS.
Volgens de SEC zouden dochterondernemingen van Walmart in de genoemde landen zaken hebben gedaan met
tussenpersonen, van wie niet kon worden aangetoond dat ze zich hielden aan anticorruptiewetgeving. Het concern zou
ook verschillende waarschuwingen in de wind hebben geslagen. Ook was Walmart te traag met het instellen van
scherpere interne controles.
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Corruptie is een blinde vlek
Fraude en witwassen staan in de belangstelling, maar hoe kan het dat grote
corruptieschandalen geen accountant hebben wakker geschud? Wanneer en
hoe gaan we aan... 
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Opnieuw celstraf voor Samsung-baas in
omkopingszaak
Samsung-bestuurder Lee Jae-yong is in Zuid-Korea veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij is schuldig bevonden aan omkoping en is
onmiddellijk vastgezet,... 
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Nieuwe impulsen voor corruptiebestrijding
Dit najaar publiceerde het Openbaar Ministerie (OM) een aangescherpt
vervolgingsbeleid en verschenen twee rapporten over evaluaties van de
Nederlandse bestrijding... 
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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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'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. 

