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Credit Suisse betaalt miljoenenboete om
corruptie in Mozambique
Credit Suisse betaalt boetes van bijna 475 miljoen dollar (408 miljoen euro) wegens corruptie en fraude
bij het binnenhalen van forse leningen voor Mozambique.
Het krediet was formeel bestemd om de tonijnvisserij van het Oost-Afrikaanse land te laten groeien, maar volgens
Amerikaanse en Britse toezichthouders werd een deel gebruikt voor steekpenningen aan Mozambikaanse ambtenaren
en bankiers van Credit Suisse. Het schandaal stortte het land in een economische crisis.
De Zwitserse bank hielp staatsbedrijven in Mozambique rond 2013 met het ophalen van ruim 1 miljard dollar aan
krediet, schrijven de Amerikaanse nancieel toezichthouder SEC en de Britse evenknie FCA. Beleggers kregen daarbij
te horen dat het geld zou worden geïnvesteerd in de kustwacht en vissersboten. Maar een groot deel van het geld was
later onvindbaar.
De SEC spreekt van zeker 200 miljoen dollar aan omkopingen en andere dubieuze betalingen aan medewerkers van
Credit Suisse en ambtenaren in Mozambique. De bank heeft volgens de toezichthouder zo beleggers misleid en moet
daarom een boete betalen. De FCA neemt het Credit Suisse kwalijk dat duidelijke signalen van corruptie werden
genegeerd.
In totaal staan leningen van in totaal 2 miljard dollar aan Mozambikaanse staatsbedrijven in een kwaad daglicht. Naast
de corruptie waarvoor een groot deel van het geld werd gebruikt, hielden betrokkenen de leningen ook verborgen voor
het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daardoor had het fonds geen goed zicht op de totale schuldenlast van het
land. Nadat die wel aan het licht was gekomen, bevroor het IMF in 2016 zijn nanciële hulp aan het land. Een groep
donorlanden stopte ook met het overmaken van ontwikkelingsgeld, waardoor Mozambique in 2017 niet meer aan zijn
nanciële verplichtingen kon voldoen. De nationale munt, de Mozambikaanse metical, kelderde vervolgens waardoor
Mozambikanen te maken kregen met gigantische in atie.
Twee jaar geleden bekenden drie voormalige zakenbankiers van Credit Suisse al schuldig te zijn aan het overtredingen
van Amerikaanse anticorruptiewetten. Mozambique heeft in Londen ook een aanklacht lopen tegen de bank.
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Italiaanse aanklagers in beroep tegen vrijspraak Shell
en Eni
Italiaanse openbaar aanklagers en de Nigeriaanse staat gaan in beroep tegen
de vrijspraak van Shell in een grote corruptiezaak. Dat bevestigt het olie- en
gasconcern... 
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Vaticaan gaat vermeend corrupte functionarissen
berechten
Het Vaticaan gaat tien personen onder wie een kardinaal, de 73-jarige
Giovanni Angelo Becciu, wegens nanciële misdrijven berechten. 
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Uitbrander voor kabinet om uitblijven
corruptiebestrijding aan top
Nederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste
kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de
Raad van Europa... 
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Fraude?! Ssssst….
Arjan Brouwer

Laten we werk maken van het ophe en van de geheimhoudingsplicht voor de
communicatie tussen accountants, meent Arjan Brouwer. 
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AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen
tegen corruptie'
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer
aandacht besteden aan de beheersing van corruptierisico's. 

