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Huisbankier
ING verleent vier diensten

voor het Rijk, waaronder het
betalingsverkeer voor de
fiscus en de buitenlandse
creditcarduitgaven door de
ambtenaren van Buitenland-

se Zaken.

Een contract dat ING
binnenhaalde voor
onlinebetalingen
werd na de
schikking stopgezet

ADVERTENTIE

A R B E I D S M A R K T

FNV:Randstadvoorde rechterwegensontduikencao
Johan Leupen enRikWinkel
Amsterdam

Vakbond FNV dreigt Rand-
stad-dochter TempoTeam voor de
rechter tedagenwegensduizenden
gevallenvancao-ontduikingbijzijn
klant PostNL. De bond stelt zowel
RandstadalsPostNLaansprakelijk,
enclaimttenminste€8mlnschade-

vergoeding. De claim is onderdeel
vaneenvakbondsoffensief tegende
ook binnen de uitzendwereld con-
troversiële praktijk van ‘contrac-
ting’,alsgoedkoperalternatiefvoor
uitzenden.Ooksommigegroteuit-
zenderszijntegendezeconstructie,
omdatdiehuntraditioneleverdien-
model zou kunnen ondermijnen.
TempoTeamenPostNLontkennen

datzedewet-enregelgevingontdui-
ken omde loonkosten te drukken.
Het gaat volgens de concerns om
aangenomen werk, dat dient om
de opdrachtgever te ontzorgen, zo-
als ookgebeurt inde schoonmaak-
branche. De FNV zou overleg over
dekwestie uit deweggaan.
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Prijsdruk
Havenslepers
zijn wereldwijd
verwikkeld in
een ‘race naar
de bodem’

Shirtsponsor
Japanse
webgigant
Rakuten zet
zijn zinnen
opEuropa

P O L I T I E K

Staatwilna ING-affaire ‘zwarte
lijst’ voor schikkendebedrijven

Ivo Bökkerink, Vasco van der Boon
en Pieter Couwenbergh
Amsterdam

DeNederlandseStaatwildemogelijkheidheb-
bengeen zakenmeer tedoenmetbedrijven
die vanwege eenwetsovertreding hebben
geschiktmet justitie. Deministeries van
Economische Zaken en Financiën on-
derzoekenhoedergelijke concerns inde
toekomstkunnenwordenuitgeslotenbij
aanbestedingendoordeoverheid,danwel
hoecontractenkunnenwordenopgezegd.

Dat zeggen bronnendie op de hoogte
zijn van de plannen, die in een vergevor-
derd stadium zijn. Binnen enkele weken
wordt waarschijnlijk duidelijk hoe de regels
vooropenbareaanbestedingenwordenaange-
scherpt.Nainvoeringkandeoverheidaanvullen-
deeisenstellenaanbedrijvendiegeschiktheb-
ben,zoalsING,KPMGenBallastNedam,indien
zijmeewillendingennaaroverheidscontracten.
Gedachtmoetworden aan controleerbare ver-
beterprogramma’sdieeennieuweovertreding
vande regelsuitsluiten.

Deoverheidzitnogsteeds inhaarmaagmet
dewitwasaffaire van ING.Debankbleek jaren-
langnietgoedopgelettehebbenwatzijnklanten
precies uitvoerden. Datmaakte dat er honder-
denmiljoenen—mogelijkmiljarden—euro’s
crimineel geldwitgewassenkondenworden.

INGbekende afgelopen september schuld,
schiktemet hetOpenbaarMinisterie en kocht
strafvervolging af voor een recordbedrag van
€775mln. Pas na grotemaatschappelijke en
politiekeverontwaardigingbesloot INGuit-
eindelijkcfoKoosTimmermansteofferen
als verantwoordelijkebestuurder.

De Staat bankiert zelf al jaren bij
ING.Direct na de bekendmaking van
de schikking in september riep de op-
positie het kabinet op om INGaande
kanttezettenalshuisbankier.Maarmet
de bank breken bleekmet de huidige
voorwaardenindepraktijkonmogelijk.
In totaal verleent ING vier diensten

voorhetRijk,waaronderhetbetalingsver-
keer voor de Belastingdienst en de buiten-

landse creditcarduitgaven door de ambtena-
renvanBuitenlandseZaken.Eenvijfdecontract
voor onlinebetalingen waarvan ING naar nu
blijkt de aanbesteding had gewonnen, maar
datnogmoestwordengefinaliseerd,werdnade
schikkinginseptemberstopgezetinafwachting
vanaanvullendecriteria.Ookeenrelatiefklein
contractvoorcreditcardbetalingendatinjanuari
afliepenmet twee jaarkonwordenverlengd, is
nietverlengdinafwachtingvandenieuweeisen.

Overheid onderzoekt
of concerns kunnen
wordenuitgesloten
bij aanbestedingen
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onbekende tijdop slot

De 8 kilometer lange Uithoflijn verbindt
NS-station Utrecht Centraal en het snel-
groeiende universiteitscomplex aan de
oostzijde van de stad. FOTO: UITHOFLIJN.NL

directe gevolgen voor burgers, stelt Allers. Open-
bareparkenblijvengewoonopen,dienstenzullen
niet voorkorteof langere tijdwordengestaakt en
ambtenaren krijgen hun salaris. ‘Het leidt niet
tot een liquiditeitsprobleembij de provincie en
burgers zullen erniets vanmerken.’

DeChristenUnie,oppositiepartij indeProvinci-
aleStaten,heeft fellekritiekophetbestuur.Frac-
tievoorzitterArneSchaddeleenoemthet ‘schaam-
teloos’ dat coalitiepartijen ook de accountant de
schuldvandevertraginggeven. ‘EYzouer tediep
in duiken en te weinig capaciteit hebben. Klink-
klare onzin, die ook wel aantoont hoe diep de
ontkenningnog steeds zit.’
Schaddelee vindt dat de provincie de narig-

heid over zichzelf heeft afgeroepen. ‘Ruim 60%
van onze uitgaven gaat naarmobiliteit en de be-
sluitvormingdaaroverzitbijééngedeputeerde.We
zijnquagovernancenietoporde, juridischnieten
financieelniet.Deprovincie isgeenlerendeover-
heid.Daaromtrekt de accountantnuecht iedere
la en iedere kast helemaal open.’

De aanleg van de
Uithoflijn kenmerkt
zich door een reeks
bestuurlijke en
financiële incidenten

P O L I T I E K

Uit een beroep op deWet Open-
baarheid van Bestuur (WOB) dat
het FD naar aanleiding van de
schikking indiende en eerder
naardeKamergestuurdeopenba-
rebrievenblijktdatministerWop-
keHoekstrasindsdewitwasaffaire
dejuridischemogelijkhedenheeft
laten onderzoeken omde relatie
met ING te verbreken.

Uit ambtelijke stukken, die als
basisdiendenvooreenbriefaande
Tweede Kamer over de ING-schik-
kingvan10september,blijktdatde
schikking geen opzeggingsgrond
bood.Wel wordt in de notitie aan-
gegeven dat de minister bij twee
contractenmet ING zijn ongenoe-
genkanomzetten indaden.Pikant
isdatdeambtelijkeinbrengoverhet
huisbankierschapopverzoekvande
ministerbuitendeschikkingsbrief
aandeKamerwordtgelaten.Pas in
november,nadatdeministerdaad-
werkelijkbesluitenheeft genomen
overdetweecontracten,wordendie
passages opgenomen in de beant-
woording vanKamervragen.

Onderdelopendecontractenmet
ING kan het Rijk niet zomaar uit.
Datzal straksanderszijn,wantook
lopende contractenmoeten voort-
aanmakkelijker opgezegdkunnen
worden als een bedrijf een boete
heeft gekregenofheeft geschikt.

DeplannenvandeStaat liggenju-
ridischcomplexener isgeengaran-
tiedatzijwaterdichtzullenzijn.Een
hindernis kan de proportionaliteit
zijn, oftewel de verhouding tussen
deovertredingwaarvooreenbedrijf
heeftgeschiktenhetcontractwaar-
vanhetwordt buitengesloten.

De voorzitter van deNederland-
se Vereniging voor Aanbestedings-
recht, JanHebly,zegtdat ‘eenernsti-
gefout indeberoepsuitoefening’nu
aleenuitsluitingsgrondkanzijnbij
aanbestedingen.Maar volgens col-
lega-bestuurder enaanbestedings-
juristMatthijsMutsaersvanadvoca-
tenkantoorNysinghkanuitsluiting
bijvoorbeelddisproportioneelwor-
den als de getroffen schikking vol-
doendewaarborgen bevat dat een
herhaling van de strafbare feiten
zich niet zal voordoen. Hij doelt
dan op het verbeterprogramma en
de controle erop die ING vorig jaar
aanhetOMheeft beloofd.

Of de strengere aanbestedings-
regels ervoor zorgen dat de Staat
in zijn geheel breektmet ING staat
evenminvast.Amsterdammeldthet
FD al wel de daad bij het woord te
voegen: het gaat op zoek naar een
alternatiefvoorINGvoorallefinan-
ciële diensten. Het OM zegt desge-
vraagd het goed te vinden dat de
overheid de mogelijkheid onder-
zoektomeenschikkingmeetelaten
wegenbij eenaanbesteding.
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Brexit kan
ook luchtvaart
flink treffen
Devluchten vanBritishAirways
en Iberia, alsmede vanWizzAir,
behoren tot denogonopgeloste
brexitproblemen.Deoorzaak is
de eigendomsstructuur vanWizz
Air en IAG, deholding vanBritish
Airways, Iberia, Vueling enAer
Lingus. Zonderbrexitdealmo-
gendezebedrijvenniet binnen
Europa vliegen.Dat recht is voor-
behoudenaancarriers die voor
meerdan50% inEuropesehan-
den zijn en voormeerdan50%
onderEuropese controle staan.
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ACCOUNTANCY

Tuchtklacht tegen
PwC-topmanom
renteswap-aanbod
Directeur Pieter Lakeman (foto)
vanSwapschadebvheeft bij de
Accountantskamer een tucht-
klacht ingediend tegenPwC-top-
manAd vanGils.Het accoun-
tants- en advieskantoor zou
stekenhebben laten vallenbij het
toezicht opde afwikkeling van
het renteswapschandaal. Volgens
Lakeman ishet aanboddat ING
deedaaneenmkb’er aanwie
jaren terug ‘ondeugdelijke rente-
derivaten’ zijn verkocht ‘foutief’,
omdathet teweinig is.
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MACRO-ECONOMIE

VS-Chinahebben
haastmet
handelsakkoord
De tijddringt voor eenhandels-
akkoord tussendeVerenigde
Staten enChina.Dezeweek is
inPeking eennieuwe rondeon-
derhandelingenbegonnen.Als
die voor 1maart niets opleveren,
loopthet staakt-het-vurenaf dat
de twee landen indecembermet
elkaar sloten.Dehandelsoorlog
dreigt danweer in volle hevigheid
los tebarsten.DeVS zullendan
eerder ingevoerde strafheffingen
op$200mrdaanChinese import
verhogen, van10%naar 25%.
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Algemeen directeur Gaius Voute van
Bier & Co heeft Nederland laten zien dat
er meer is dan alleen het simpele pilsje.
Dit jaar werden ze overgenomen door
het Brabantse familiebedrijf Swinkels,
voorheen Bavaria. Een onmogelijk
huwelijk?
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