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SRA: 'Mkbondernemers
betalen prijs voor
toezicht door AFM'

Een onderzoek naar misstanden bij de failliete Belgische
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modegroep FNG, het bedrijf achter merken als Miss Etam,
Claudia Sträter en Steps, wordt verder uitgebreid. Er zijn
aanwijzingen dat het bedrijf zich schuldig zou hebben
gemaakt aan witwaspraktijken.
Volgens de onderzoeksrechter zou het goed kunnen dat het bedrijf
constructies heeft opgezet om geld weg te sluizen en wit te
wassen. De kwestie komt bovenop al bekende aanwijzingen van
marktmanipulatie en valsheid in geschrifte. Inmiddels zouden ook
huiszoekingen zijn gedaan bij de huisadvocaat van FNG,
advocatenkantoor NautaDutilh. Dat meldt de Belgische zakenkrant
De Tijd.
Vooral de geldstromen van FNG via inkoopplatform Fashion
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aandelentransacties, met ook structuren in Zwitserland en
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Hongkong, verdwenen tientallen miljoenen euro's.

ACM komt met
regels tegen valse
claims over
duurzaamheid

Aangehouden
Eerder zijn drie oprichters van FNG aangehouden op verdenking
van valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen,
manipulatie van de beurskoers, misbruik van
vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met de
Belgische beursautoriteit FSMA.
FNG ging onlangs failliet in België en Nederland. De onderneming
kampte al langer met financiële problemen die verergerden door
de lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van
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ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia
Sträter.
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FinCen: 'Nederland
speelt sleutelrol in
wegsluizen Russische
miljarden'
De Poolse dochter van ING heeft
jarenlang klanten geholpen bij het
wegsluizen van dubieus geld
vanuit Rusland. 
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'Antiwitwasregelgeving
werkt soms
belemmerend voor
banken'
De aangescherpte antiwitwasregelgeving is voor banken
soms een belemmering in hun
dienstverlening. Dat meldt de
Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB) in reactie... 
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Europese
bankenautoriteit: antiwitwasmaatregelen
gaan mogelijk te ver
De Europese Bankenautoriteit
(EBA) vreest dat de antiwitwasen terrorismeregels zijn
doorgeslagen. Vanwege hoge
witwasboetes stoten banken hele
groepen klanten... 
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12 augustus 2020

Wwft in de praktijk, een
oplossingsrichting
Accountantskantoren moeten, net
als banken, transactiemonitoring
beleggen bij een separate afdeling
of outsourcen aan specialisten,
meent Arnout van Kempen. 
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Zware druk op OM om
ook ABN-bankiers te
vervolgen
Er ligt zware politieke en

maatschappelijke druk op het
Openbaar Ministerie (OM) om ook
personen te vervolgen en niet
alleen te schikken in het
onderzoek naar falende... 
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