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13 oktober 2021

OM eist straf tegen oud-officier van justitie
wegens verduistering
Een voormalig o

cier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van een stichting

zakelijke bankkaarten voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt. Hij verzon smoesjes bij vragen van
de accountant over de boekhouding van de stichting.
De zaak kwam in 2017 aan het licht na een melding van de International Association of Prosecutors (IAP), waar de man
tussen 2010 tot 2016 actief was. Deze internationale organisatie van aanklagers had aanwijzingen dat de man als
beheerder van de nanciën betrokken was bij het verdwijnen van gelden. Hij zou een bedrag van bijna veertienduizend
euro hebben verduisterd.
De man ging zeer onzorgvuldig om met de nanciën van de stichting. Bij vergaderingen met het stichtingsbestuur,
waar hij nanciële verantwoording moest a eggen, verzon hij smoesjes waarom bijvoorbeeld jaarrekeningen nog niet
gereed waren. De jaarverslagen werden opgesteld door een accountant en als penningmeester moest de verdachte
daarvoor informatie aanleveren. Ook hier was hij vaak te laat of gebruikte hij smoesjes

Privégebruik creditcard
Uit onderzoek bleek dat de man de zakelijke creditcard van de IAP met grote regelmaat voor privédoeleinden gebruikte;
zowel bij aankopen in Nederland als tijdens en rondom dienstreizen naar het buitenland. Van dit privégebruik hield hij
een zeer gebrekkige boekhouding bij. De man werd meerdere keren door de accountant aangesproken. Nadat het IAP
het vertrouwen in de penningmeester had opgezegd, kwam de zaak aan het rollen.
Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend de man te vervolgen. Hij stond deze week voor de rechter.
Volgens het OM is de man niet alleen onzorgvuldig omgegaan met het geld van de stichting, maar heeft hij door zijn
handelen ook het vertrouwen in het OM beschaamd.
De o

cier van justitie eist een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met een

proeftijd van twee jaar. De uitspraak is later deze maand.
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25 november 2021

Ontluisterend
We mochten weer even de deur uit. Daarom was ik onlangs bij een event voor
nancials en besloot ik in de middag een keuzesessie 'Balanceren tussen
resultaat en... 
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08 november 2021

Chris van Dam wint Anti Fraude Award
CDA-politicus Chris van Dam is de winnaar geworden van de zevende editie
van de Anti Fraude Award, uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in
Amsterdam. Het... 
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27 oktober 2021

Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen nam vorig
jaar met bijna veertig procent toe. Verzekeraars ontdekten circa 13.000
gevallen van... 
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Breed gedeelde fraudeurslijst stuit op 'nee' van
privacywaakhond
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzet zich tegen een breed
samenwerkingsverband waarbinnen bedrijven informatie over criminelen
willen uitwisselen. De privacywaakhond... 
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04 oktober 2021

Cfo rederij ontslagen wegens nalatigheid bij fraude
adjunct-directeur
De Amsterdamse rederij Splietho
chief nancial o

krijgt van de rechter toestemming om zijn

cer (cfo) te ontslaan. De cfo hield onvoldoende controle op

een frauderende... 

