NIEUWS

28 april 2021

OM verdenkt PwC in corruptiezaak SHV
Accountantskantoor PwC is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in het
corruptieonderzoek rondom de dochterbedrijven van familiebedrijf SHV Holdings. Daarnaast schikt het
OM met de dochterbedrijven voor een bedrag van 41,6 miljoen euro.
Het OM kondigde de schikking vanochtend aan. Vijf dochterbedrijven van SHV betalen in totaal 41.621.000 euro. Het
OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van
internationale handelssancties. Tevens schrijft het OM "een accountantskantoor" als verdachte te hebben aangemerkt.
"Het onderzoek naar dit kantoor is nog niet afgerond", aldus het OM. Bronnen rond het onderzoek meldden
vanochtend dat het PwC betreft.
PwC zegt kennis genomen te hebben van het bericht van het Openbaar Ministerie. "Het onderzoek betreft mogelijke
onregelmatigheden in de jaarrekeningen 2009 en 2010 van Econosto Mideast BV. PwC heeft in 2017/2018 een intern
onderzoek hiernaar uitgevoerd en inmiddels diverse maatregelen genomen om haar interne procedures verder te
verbeteren. Uit dit onderzoek zijn geen indicaties van verwijtbaar strafrechtelijk handelen naar voren gekomen. We
wachten op dit moment het onderzoek van het OM verder af", aldus een woordvoerder van PwC.

Tuchtklachten
De corruptiezaak rondom SHV leidde ertoe dat de AFM in 2018 tuchtklachten indiende tegen twee accountants van
PwC. Dit leidde in juni 2020 tot een berisping voor de componentaccountant van SHV-dochteronderneming
Eriks/Econosto Mideast, maar de status is nog niet de nitief.

OM: 'Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage treffen transacties met het
Openbaar Ministerie'
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22 juni 2020

Contante omkoopbetalingen niet gecontroleerd
Een componentaccountant van Econosto Mideast en grootmoeder Eriks wordt berispt, omdat hij zijn ogen dicht hield
voor contante betalingen hoewel hij daarvoor was gewaarschuwd. Zijn kantoorgenoot, die overgrootmoeder SHV
Holdings controleerde, deed wat een groepsaccountant behoort te doen. 

NIEUWS

18 juni 2020

Accountant hield ogen dicht bij controle
steekpenningen
De Accountantskamer heeft een accountant berispt, omdat hij onvoldoende
onderzoek heeft gedaan naar contante betalingen door SHV-dochter Econosto
Mideast. 

TUCHTRECHT

16 juli 2018

PwC en Koolstra hoefden omkoping niet te melden
Als de aangeklaagde accountants van PwC, onder wie de afgetreden AFM-bestuurder Bart Koolstra, al van de omkoping
bij SHV-dochter Econosto Mideast afwisten dan hadden zij dit niet hoeven melden bij de bevoegde autoriteiten. Dat
hoefde alleen de controlerend accountant van Econosto, zegt de Accountantskamer. 

NIEUWS

30 april 2018

FIOD onderzoekt omkoping en oplichting SHVdochters
De scale opsporingsdienst FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar drie
dochterbedrijven van SHV: Econosto, Mammoet en Nutreco. 

NIEUWS

13 april 2018

Tuchtklachten AFM tegen PwC-accountants in zaak
SHV-dochters
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft donderdag tuchtklachten
ingediend bij de Accountantskamer tegen twee accountants van PwC.
Aanleiding is het onderzoek... 

