NA-platform voor nieuw, achtergrond en deat
Home

Nieuw

Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief

Opinie
Artikelen
Home >Carrière
Nieuw Feiten
> 2019en>cijfer
7 > anken
en accountant krijgen checklit tegen corruptie (FD)

NIUW

08 juli 2019

anken en accountant
krijgen checklit tegen
corruptie (FD)
 Leetijd van ongeveer 2 minuten

 0 reactie

LAATT NIUW
NIUW

Dat zegt Hennie Vereek, hoofd van de Financial Intelligence Unit
Nederland (FIU), het overheidorgaan waar intellingen verplicht
ongeruikelijke tranactie moeten melden.

Witwaen en terrorime
De FIU i vooral ekend van meldingen met etrekking tot
terrorimefinanciering en witwaen van crimineel geld. Jaarlijk
analeert de financiële inlichtingendient alleen al in Nederland
zo'n 400.000 meldingen van 'ongeruikelijke tranactie'. De Fiod
en het Openaar Miniterie maken geruik van deze anale. Dit
mondde ijvooreeld uit in het grote witwaonderzoek Houton ij
ING, waarna de ank vorig jaar voor €775 mln trafvervolging
afkocht.
Met de nieuwe anticorruptielijt vraagt de financiële
inlichtingendient nu ook nadrukkelijker dan voorheen om
informatie over tranactie die duiden op corruptie. FIU-hoofd
Vereek erkent dat dit mogelijk weer extra werk etekent voor
complianceafdelingen van financiële intellingen. Toch i ze niet
ang dat de FIU de financiële ector hiermee overvraagt.
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anken, accountant, trutkantoren en ficaliten moeten vanaf
deze week de trijd tegen corruptie verder opchroeven. Alle
meldplichtige financiële intellingen en dientverlener krijgen
daarvoor een lijt met 72 aanwijzingen en handvatten die kunnen
helpen ij de detectie van teekpenningen of andere vormen van
corruptie.
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Checklit
Vereek: "We realieren on dat we al overheid veel vragen, maar dit
i de enige manier om een goed eeld te krijgen van wat er allemaal
omgaat in de financiële ector. Doen we dit niet, dan kunnen we de
financiële wereld ook niet choon houden. Daar heen we elkaar
echt voor nodig."
Het FIU-hoofd meent te epeuren dat het wel nor zit met de
meldingereidheid ij intellingen en edrijven. "Voor anken,
accountant en andere intellingen i melden verplicht. Maar ze
willen ook liever niet met dit oort zaken geaocieerd worden. Wij
zien dan ook een intrinieke ereidheid om extra inpanningen te
doen. Dat chept aan onze kant wel de verplichting om goede
handvatten te geven. Deze checklit helpt daarij", aldu Vereek.

en nacht ij
De anticorruptielijt wordt niet alleen in Nederland verpreid. Op dit
moment heen 164 landen een FIU opgetuigd die amenwerken in
de koepelorganiatie gmont Group. De anticorruptielijt i vorige
week tijden een conferentie van de gmont Group in Den Haag
vatgeteld.
Daarij zijn de financiële inlichtingendienten niet over één nacht ij
gegaan, vertelt onja Cortanje, relatiemanager ij de FIU in
Nederland. ert heen alle ij de gmont Group aangeloten FIU'
lijten met 'corruptie-indicatoren' aangeleverd.

Proefprojecten
Vervolgen zijn er op ai daarvan in onder andere Nederland
proefprojecten gedraaid. In Nederland heen daaraan vier anken,
vier accountantkantoren, vier trutkantoren en een
creditkaartmaatchappij meegedaan.
In de drie maanden dat deze proef duurde, heeft de FIU in Nederland
drie doier met aanwijzingen voor corruptie overgedragen aan de
opporingdienten, vertelt Cortanje. Niet alle meldingen heen
geleid tot een doier. "Maar gelet op de korte periode en
eperkte chaal van deze proef i dit een heel goed reultaat."

teekpenningen
De nieuwe checklit waarchuwt onder meer dat teekpenningen
zelden rechttreek naar de ontvanger gaan, maar eerder naar
familieleden of medewerker, legt Cortanje uit. "Dat i michien
geen nieuw inzicht, maar de deelnemer aan onze pilot vinden dat
wel degelijk waardevolle informatie."
Vorige week maakte miniter Grapperhau van Jutitie ekend dat
hij de FIU Nederland meer geld wil geven om te inveteren in
mankracht en IT-temen. Momenteel werken er ij de FIU
Nederland 63 menen.
Copright © Het Financieele Daglad, 2019. fd.nl
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Raoank werkt aan doier
antiwitwaeleid
Ook Raoank moet nog op verchillende doier
vereteringen doorvoeren ij zijn
antiwitwaeleid. 
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Ruim 9,5 miljard euro aan
verdachte tranactie in 2018
FIU-Nederland heeft vorig jaar 57.950
ongeruikelijke tranactie verdacht verklaard, met
een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro,
een record. Accountant meldden veel meer
ongeruikelijke tranactie dan een jaar eerder. 
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'Witwaen i tructureel
proleem in U'
uropee anken voldoen nog teed niet aan alle
U-wetgeving tegen witwaen en financiering van
terrorime. "We heen een tructureel proleem
ij het voorkomen dat het financiële teem in de
U wordt geruikt voor onwettige doeleinden. Dit
proleem moet worden opgelot, en hoe eerder hoe
eter", zei U-commiari Valdi Domrovki
(Financiële tailiteit) in ruel. 
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OM: Aardappel- en uienhandel
vataar voor witwaen
Aardappel- en uienhandelaren zijn volgen het
Openaar Miniterie vataar voor grootchalige
witwapraktijken. Ondergronde ankier en
geldkoerier leveren tientallen miljoenen euro' af
ij Nederlande handelaren, die
oodchappentaen vol contant geld aannemen.
In de periode 2014 tot egin dit jaar i ijna 150
miljoen euro aan contant geld door Nederlande
aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt
het OM. 
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Pheijffer: 'Maatregellawine geen
oploing tegen witwaen en
corruptie'

Het recent gepreenteerde 'Plan van aanpak
witwaen' en de aangekondigde checklit
corruptie van de Financial Intelligence Unit (FIU)
duiden eerder op eleidonmacht dan op 'in
control' zijn. en lawine aan maatregelen i niet de
oploing. 
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