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Forensisch accountant onderzoekt
mondkapjesschandaal
Een forensisch accountant doet momenteel onderzoek naar de omstreden inkoop van mondkapjes door
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij Relief Goods Alliance BV, een bedrijf van
CDA'er Sywert van Lienden en twee compagnons.
Dat meldt demissionair minister Tamara van Ark van VWS. In een Kamerbrief zegt zij dat "de onderste steen" boven
moet. De Kamer ontvangt vandaag de resultaten van een onafhankelijk onderzoek door een forensisch accountant dat
al loopt naar twee overeenkomsten, waaronder die met RGA. Het onderzoek naar de overeenkomst met RGA is bijna
afgerond. Van Ark verwacht dat alle resultaten op korte termijn beschikbaar zijn.
Van Ark heeft ook een externe onafhankelijke partij met forensische-, inkoop-, scale- en data-expertise gevraagd om
een breder en aanvullend onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op zowel de overeenkomst met RGA als op de
inkoop van PBM tijdens de coronacrisis, welke keuzes daarin zijn gemaakt en waarom.
Van Ark zegt het belangrijk te vinden dat medewerkers van VWS en andere direct betrokken partijen hun signalen van
mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van PBM bij de onderzoekers kunnen melden. "Ik geef de onderzoekers
daarom als onderdeel van de opdracht mee om hiervoor een loket te creëren. Alle informatie kan immers helpen om tot
een volledig beeld te komen. Daarnaast kan informatie die, nu of in de toekomst, (door bijvoorbeeld
onderzoeksjournalistiek) aan het licht komt, in het onderzoek worden meegenomen", aldus Van Ark.
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Bedrijven maken plannen voor gedeeltelijke
terugkeer naar kantoor
Veel grote bedrijven zijn bezig met voorbereidingen zodat hun werknemers
ook na de coronapandemie deels thuis en deels op kantoor kunnen (blijven)
werken. 
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'Te weinig controles vooraf bij coronasteun
ondernemers'
Bij de coronasteun voor ondernemers in 2020 waren er te weinig controles
vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te
vragen en het geld... 
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DNB: vlot herstel na crisis, toename werkloosheid
blijft beperkt
De Nederlandse economie herstelt naar verwachting vlot van de coronacrisis.
Daarbij blijft de toename van de werkloosheid na het wegvallen van de
steunpakketten... 
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Luchtvaartbedrijven verwachten omzetstijging in
tweede kwartaal
De omzetten in de transportsector daalden wederom in het eerste kwartaal,
maar met name luchtvaartbedrijven verwachten dat daar dit kwartaal
verandering in komt. 
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Nederlandse werknemers meest optimistisch in
Europa
Werknemers in Nederland zijn ondanks de coronacrisis bovengemiddeld
optimistisch gebleven over hun toekomstperspectief op het werk. 

