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14 september 2021

Mogelijke opvolger Merkel onder vuur vanwege
witwaszaak
Een recente inval bij het Duitse ministerie van Financiën, vanwege een witwasonderzoek, speelt een rol
bij de komende verkiezingen in Duitsland. De belangrijkste kandidaat om Angela Merkel op te volgen ligt
onder vuur.
SPD-politicus Olaf Scholz, oud-burgemeester van Hamburg en in de race om Angela Merkel op te volgen als nieuwe
bondskanselier, heeft ook de leiding over het ministerie van Financiën in Duitsland. Zijn belangrijkste tegenstanders,
Annalena Bearbock (Groenen) en Armin Laschet (CDU/CSU) gebruiken de inval om Scholz in verband te brengen met
enkele fraude- en witwaszaken.
Daarbij gaat het met name om de rol van de Duitse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU), die in een aantal
gevallen te laat melding maakte van verdachte transacties bij banken. De FIU valt onder het Duitse ministerie van
Financiën. "U had toezicht moeten houden, maar deed dat niet", stelde opponent Laschet in een debat met Scholz.
"Ook heeft u ons justitieapparaat afgevallen door kritisch te zijn over de inval."
Laschet wijst verder op het Wirecard-schandaal, waarbij de Duitse toezichthouder BaFin steken liet vallen. Ook die
organisatie valt onder het ministerie van Financiën. Minister Scholz geeft sinds 2018 leiding aan het departement, dat
pas in 2020 ingreep in de Wirecardzaak.

CumEx
Daarnaast wordt Scholz genoemd in verband met het zogenaamde CumEx-schandaal, dat betrekking heeft op fraude
met dividenden. Eén van de daarbij betrokken banken, de Warburg Bank in Hamburg, moest uiteindelijk miljoenen
terugbetalen. De belastingdienst in Hamburg wilde dat bedrag wel kwijtschelden. Scholz was in die periode
burgemeester van Hamburg.
"Het is de vraag of hij destijds bij dat kwijtschelden betrokken was", aldus de NOS in een bericht over de zaak.
"Uiteindelijk heeft de bank het geld terugbetaald en de betrokkenheid van Scholz is tot dusverre niet vastgesteld."
Scholz benadrukt dat hij zelf niet verantwoordelijk was voor de genoemde misstanden. De kijkers van het recente
debat tussen de drie kandidaten voor het bondskanselierschap vonden hem na a oop ook het meest overtuigend. De
Bondsdagverkiezingen vinden plaats op zondag 26 september.
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Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese
Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook
het vijfhonderd... 

WITWASBESTRIJDING

01 september 2021

Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie
kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens nanciële misdrijven gaat
berechten. Begin oktober... 
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23 augustus 2021

Strenge regels rond terrorismefinanciering zitten
hulporganisaties in de weg
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die terrorisme nanciering
moeten tegengaan. Betalingen naar medewerkers, afdelingen of
samenwerkende organisaties... 
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26 juli 2021

Ministers van Financiën zijn voor een EUtoezichthouder witwassen
De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd
tegen witwassen en nanciering van terrorisme heeft volle steun van de
ministers van Financiën. 
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21 juli 2021

Hoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder
witwassen toe
De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd
tegen witwassen en nanciering van terrorisme. De Europese Commissie
stelt daarom de oprichting... 

