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FIOD bekeek in 2020 ruim 400 'coronameldingen'
Gehackte websites waar illegale coronamedicijnen te koop werden aangeboden, handel in vervalste
gezondheidsverklaringen en oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De FIOD beoordeelde afgelopen
jaar ruim vierhonderd meldingen die te maken hadden met corona.
Zeker tien zaken zijn verwezen naar het strafrecht, blijkt uit het jaarbericht van de Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst. Ook in 2021 blijft de aandacht van de FIOD gericht op mogelijk misbruik van steunmaatregelen en
andere fraude die te maken hebben met het coronavirus, aldus het jaarbericht.
Het virus vertraagde afgelopen jaar strafrechtelijke onderzoeken: observaties van verdachten en doorzoekingen van
panden moesten aangepast gebeuren, net als het horen van verdachten of getuigen. "Hoe triest ook, juist in deze
periode maken criminelen misbruik van de situatie, onrust en het gebrek aan middelen."

Wiswassen
Ook witwassen blijft de aandacht van de FIOD houden. Onderzoekers schatten de omvang ervan in Nederland jaarlijks
op dertien miljard euro. "Geld wordt ingezet als wapen: criminele netwerken worden kleine multinationals, investeren
in voor hen belangrijke logistieke netwerken, kopen mensen om en laten zich bijstaan door knappe koppen die
complexe scale- en bedrijfsstructuren opzetten." Afgelopen jaar rondde de FIOD ruim negenhonderd onderzoeken
naar scale of nancieel-economische fraude, witwassen en corruptie af, waarvan 319 op verzoek van het buitenland.
In 2021 zet de FIOD in op verdere samenwerking met private partijen voor de bestrijding van witwassen. Ook op andere
fraudethema’s, zoals corruptie, wordt de samenwerking verder versterkt met publieke en private organisaties
waaronder ook de NBA, aldus het jaarbericht.
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Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis
vanwege de coronapandemie. 
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Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de
coronacrisis
De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren
vorig jaar met... 
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EY: 'Culturele en creatieve economie krijgt harde
klappen'
De culturele en creatieve economie ziet de omzet in totaal met 31 procent
dalen, van 643 miljard euro naar 444 miljard. 
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Verkoop bedrijfswagens EU viel bijna vijfde lager uit in
2020
De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is afgelopen jaar
bijna een vijfde lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens de Europese
autobrancheorganisatie... 
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Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor
winkeliers
Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers,
te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms
nog niet goed,... 

