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Het Poolse filiaal heeft de Russi-
schekapitaalvlucht vooral in2014
gefaciliteerd voor zijn klanten, zo
blijkt uit de transactiemeldingen.
Bronnen binnen INGbevestigen
datéénvande tweebetrokkenNe-
derlandse bedrijven, Tristane Ca-
pital bv, nog altijd klant is bij de
bank. INGismomenteelbezigom
afscheid van dit bedrijf te nemen.
In 2018werd al de klantrelatie be-
eindigdmetdeanderepartij,Schil-
dershovenFinancebv genaamd.

Hetwegsluizengebeurdeviazo-
geheten ‘mirror trades’ (spiegel-
transacties), waarbij gelijktijdig
effecten in de ene valuta gekocht
enineenandereverkochtworden.
Normaal kan op basis vanwissel-
koersen een waardeverschil ont-
staan,waarmeewinst kanworden
gemaakt.Spiegeltransactieszijnop
zichzelfniet verboden,maaropde
banken die ze faciliteren rusten
zwareantiwitwasverplichtingen.

Door de omzetting in valuta—

inditgevalvanroebels indollars—
kannamelijkookvermogenuiteen
landworden verplaatst. Daarbij is
hetrisicoopwitwassenlevensgroot
aanwezig.Bankenkunnenzwaarge-
straftwordenwegenshetfaciliteren,
zo heeft DeutscheBank ondervon-
den. In2017kreegdefinanciële in-
stellingeenboetevan$630mlnvan
AmerikaanseenBritseautoriteiten
wegenshetniet-nalevenvanantiwit-
wascontrolesbij zulke transacties.

De spiegeltransacties brengen
ING opnieuw in verlegenheid. In
2018 trof de bank al een schikking
voormeerderezakenwaarbijdewit-
wascontrolesslechtopordewaren.
DaarstaattegenoverdatINGzijnle-
vensindsdiengebeterdheeft,endat
debankindeogenvanNederlandse
autoriteitenanno2020vooroploopt
ophetgebiedvannaleving.INGzegt
ineenreactieopeenreeksschrifte-
lijkevragengeenuitsprakentedoen
overindividueleklanten,transacties

of interactiesmettoezichthouders.
Kapitaalvlucht is eenernstig ver-

grijp in de ogen van de Russische
autoriteiten, die jaarlijks vele tien-
tallenmiljarden het land uit zien
stromen en daarmee veel belas-
tinginkomsten mislopen. Schat-
tingen gaan ervan uit van dat er in
eenkwarteeuwzo’n€700mrdRus-
landuit isgesluisd.Economenzien
dieuitstroomalséénvandebelang-
rijksteverklaringenwaaromdeRus-
sische economie niet in staat is tot
duurzamegroei.

InhetrapportvanFinCENwordt
eennetwerkblootgelegd,datsterke
connectiesheeftmetdezakenwaar-
voorDeutscheBank isbeboet.Par-
tijenzoudenvia spiegeltransacties
met Russische aandelen en obli-
gaties voor minstens $1 mrd per
maand verplaatsen. Het netwerk
zouinhandenzijnvanvierRussen,
die54offshorebedrijvenbeherenin
ondermeerCyprus, Panamaende
BritseMaagdeneilanden.
FinCENwijst in het rapport de

Nederlandseobligatiehandelaren
SchildershovenenTristaneaanals
twee vandebelangrijkste ‘sleutel-
partijen’, die Russische effecten
slijten bij westerse grootbanken
alsDeutscheBankenCreditSuisse.
Uitmeldingen vanAmerikaan-

se banken bij FinCEN blijkt dat
beideNederlandsepartijen alleen
al in 2014 en 2015 in totaal ruim
$675mln overmaakten aan twee
offshorebedrijven die onderdeel
uitmaken vanhet netwerk. De be-
dragenzijnovergeboektnaarreke-
ningenbijhetbranchekantoorvan
Danske Bank in Estland. Die ves-
tiging raakte in 2018 in opspraak,
toen de bankmoest toegeven dat
detakcirca€200mrdaanverdachte
transactieshaddoorgelaten.

DeNederlandseobligatiehande-
larenbankierdennietalleenbijING
Polen,maar lietenookdeafwikke-
ling van hun obligatietransacties
(desettlement)doordeING-dochter
doen.Beidebedrijvenhebbengeen
vergunningvandetoezichthouder
opdefinanciëlemarktenAFM.Als
zij alleen handelen in obligaties
voor eigen rekening dan hebben
zedaarvolgensdegeldenderegels
geen vergunning vandeAFMvoor
nodig, zo zegt eenwoordvoerder.
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beleven goede tijden. Volgens de vakbondenmoet datmerkbaar zijn in de cao-eisen. FOTO: BARTMAAT/ANP

vrije dagen. Dewerkgeverswens omdat ook zon-
der de bonden te kunnen regelen, vorig jaar een
groot twistpunt,staatopvallendgenoegniet inde
FME-voorstellen.
Ook de supermarktwerkgevers maakten de

vakbondsdelegatiesdonderdag—inhetPostilli-
on in Bunnik—deelgenoot vanhun zorgen over
de gevolgen van corona voor economie en koop-
kracht. Zebiedengeen loonsverhoging enwillen
de avond- en zondagtoeslagen afbouwen, omdat
ze veel ruimer zijn dan inmodezaken enbij onli-

Voor de FNV blijft 5%
loonsverhoging het
parool bij sectoren
die het goed doen
of onmisbaar blijken

nesupermarkt Picnic. ‘Dat lijkt echt nergens op’,
reageertFNV-onderhandelaarMariMartens,wij-
zendopdewinsten vanAHen Jumbo.
Bonden enwerkgevers hebben een gemeen-

schappelijke vijand in Picnic, dat zich tot woe-
de van FNVniet heeft aangesloten bij de super-
markt-cao en dit voorjaar een eigen cao afsloot
met vakbond deUnie. Dat is ook de supermark-
ten eendoorn inhet oog, want zo kanhet bedrijf
lagere lonenbetalen.

Diesituatiespeeltdevakbondenindekaart, legt
TwerdavanCNVuit.Tegendetijddatzijdevorige
cao tekende,was die al bijna verlopen.Daardoor
kondeministerdecaonietmeeraandehele sec-
toropleggenenbleefdekwestierondPicnicboven
demarkt hangen. Dat dreigt volgens de bonden
opnieuw te gebeuren als de werkgevers bij hun
‘kruideneniersbiedingen’blijven. ‘Ikheballe tijd’,
zegtTwerda. ‘Datmoetendewerkgeverszichgoed
realiseren.’

$675mln
De twee bedrijvenmaakten in
2014 en 2015 $675mln over naar
internationale netwerkpartijen.

ENERGIE

Abandonnator
klaart enorme
NAM-klus
Met een ‘middeleeuwse gevechts-
toren’ van48meter ruimtde
NAMdeputtenop vangasvelden
dienietmeer in gebruik zijn.De
komende tweeënhalf jaar haalt
deAbandonnator zeventig putten
weg. Endaarnawachten ernog
veelmeer.DeNAMheeft €2mrd
opzijgezet voordeze verwijder-
operatie, diewaarschijnlijknog
vijftien jaar gaat duren. Voorde
opruimploegen ishet alswerken
opeenboorplatform,maardan
midden in eenweiland.

a PAGINA 10

MEDIA

Baas regiokranten
DPG: ‘Onzeoplage
stijgtdit jaarweer’
DeovernamevandeNDC-dagbla-
den lijktweer een tekendathet
slecht gaatmet regionalekranten.
Erik vanGruijthuijsen,directeur
vande regionalekrantenvan
DPG,bestrijdtdat. Zijnkranten,
waaronderEindhovensDagblad
enDeStentor, zijngedigitaliseerd
engeïntegreerdonderdenaam
ADRNieuwsmedia.Debetaalde
oplage stijgt dit jaar voorhet eerst
indecennia.Enmetdeovername
vanNu.nldoorDPG isdedigitale
slagkrachtook vergroot.
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FINANCIËLE SECTOR

Beleggers zijn aan
hetworstelenmet
vijftig tintengroen
Groenenduurzaambeleggen is
populairder danooit, demarkt
wordt overspoelddoor groene
obligaties.Datmaakt eengoede
definitie van ‘duurzaam’ steeds
urgenter,want greenwashing
ligt opde loer. Beleggerswijzen
ophetnut van standaardenen
regels,maarwaarschuwendat
dedefinitie van ‘duurzaam’ een
kwestie van interpretatie blijft.
Enbovendien: eendefinitie is
éénding, bedrijvenmoeten zich
er ooknogaanhouden.
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Bedrijven zetten zich schr

RikWinkel
Amsterdam

Bedrijvenhoudenhunhartvastvoordeschadedie
de coronapandemie nog kan aanrichten. Bij het
opgangkomenvangrote loononderhandelingen
tonen vakbonden echter weinig begrip voor hun
noodkreten.Zolanghetbloedernietuitgutst, zo-
als indehoreca,gaanzeniet vooruitlopenopeen
economischeomslag.

Voor FNV blijft 5% loonsverhoging het parool
insectorendiehetgoeddoenofhebbenbewezen
onmisbaar te zijn. ‘We zijnwaar nodig bereid tot
maatwerk,maargooienhetkindnietmethetbad-
waterweg’,aldusPetraBolster,FNV-onderhande-
laar inde altijd rumoerigemetaalsector.

JacquelineTwerda,dievoorhetCNVonderhan-
delt indesupermarktsector,moet lachenomhet
argument van de supermarkten dat het straks
slechterkangaan. ‘Jemoetwat zeggenmet zulke
hogeomzetten.’CNVheeftgeencentrale looneis,
maar ziet afhankelijk van de sector 1,5% tot 3,5%
loonruimte.Dat sluit hogere eisenniet uit, zeker
alsFNVhooginzet.Voorsupermarktpersoneelvra-
genFNVenCNVallebei5%. Indegrootmetaal zit
CNVVakmensenop4%.OnderdieMetalektro-cao
vallen150.000werknemersenonder tweesuper-
markt-cao’s 300.000.

Inbeidesectorenbegonnendeonderhandelin-
genvorigeweek, totnaderberichtgewoonweer in
hotels langs de snelweg. Voor het eerst inmaan-
den konBolster haar tegenspelerMaurice Rojer
van FME, de werkgeversvereniging van techno-
logische bedrijven, woensdag bij Vander Valk in
Eindhovendanookrecht indeogenkijken,toenze
delooneisoptafel legde.Aandevorigetweecao’s
gingenmaandenlangestakingenvooraf.Devraag
is of het in deze coronatijd soepeler verloopt. ‘Ik
maghopenvanwel’, zegtBolster. ‘Desfeer isgoed
enwe zijn tijdig begonnen.’

OokRojernoemtdesfeer ‘goedenconstructief’.
Na het geruzie in 2019 is van beide kanten geïn-
vesteerdinderelatie.ZoisdepositievanRojerbij
FMEnieuw.Decao-coördinatorpromoveerdeooit
op de stelling dat geïnstitutionaliseerde onder-
handelingen—zoals bij cao’s—meer kans van
slagen hebben dan onderhandelingen over een
eenmaligetransactie,waarnietsvaltuit teruilen.
Maarmakkelijk zal het niet gaan. Op het ver-

langlijstjevandewerkgeversstaatkostenbeheer-
sing bovenaan. Een ongehoorde 80% van de bij
FMEaangeslotenbedrijvenverwachtvolgendjaar
stilstand of omzetverlies, soms van 50%ofmeer.
Dan ligt een forse loonstijgingniet voordehand.
‘Dieeis ligtoptafel,maardeomstandighedenzijn
wezenlijkveranderd’,steltRojervast. ‘Decaomoet
onze ledenhelpen te overlevenof teherstellen.’
Bolster denkt bij ‘kostenbeheersing’meteen

aan besparing op de lonen, waar zij geen reden
voor ziet. ‘We horen al langer dat het slechter zal
gaan,maar tot dusver valt het reuzemee.Wat als
er straks een vaccin is?’ Het nijpende tekort aan
gekwalificeerdpersoneel vóórdecrisis is volgens
haareenextraredenomnietoparbeidsvoorwaar-
den tebeknibbelen.

Alleenalseenbedrijfecht indekneldreigt teko-
men,zouhet tijdelijk—enalleennainstemming
vandebonden—vandecaomogenafwijken,bij-
voorbeelddoor loonstijging interuilenvoorextra

$ Vakbonden houdenondanks
corona vast aan looneisen

$Ophet lijstje vanwerkgevers staat
echter kostenbeheersing bovenaan

$ Alleen bij echte problemenwillen
bonden tijdelijk van cao afwijken

Het distributiecentrum van Albert Heijn. Supermarkten bele

TEGENSLAG

‘Mijn arts kon
zijn ego opzij
zetten, zó goed’
Dediagnose lymfeklierkanker
washeftig,maar ookeenopluch-
ting. Eindelijk een vooruitzicht:
proberenbeter teworden.Bart
Burghgraefwasklaar voor actie.
Toendebehandeling vanwege
complicaties uitgestelddreigde
teworden,werdde stresshem
bijna te veel. Een secondopinion
eneenwelwillende arts brachten
nieuwehoop. Juist dat openstaan
voor anderemeningengebruikt
Burghgraef nubij zijn trainings-
werk indeArabischewereld.
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FD GAZELLEN

Lastig verleden is
bij dezebedrijven
geenprobleem
‘In voetbaltermen: ik selecteer
het liefst bankzitters. Zijwillen
het grasuit het veld lopen.’Direc-
teurKees vanBergen van laadpa-
lenmakerEcotapwerkt veelmet
mensenmet eenafstand tot de
arbeidsmarkt.Het is een vande
factorenachter het succes, dat is
aangemeld voordeFDGazellen,
de lijst snelgroeiendebedrijven.
OokandereGazellen, zoalsBam-
bookenLesemanCarCare, zet-
ten inopmensendiedewegnaar
werkmoeilijker vinden.
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Bijnadagelijks strooit het
InternationaalMonetair
Fondsmet adviezenover
hoe landen sterker uit de

coronacrisis kunnenkomen.Het
devies is: bezuinigniet, hervorm
en innoveerwel endraai de geld-
persniet dol.

Helaas kanhet IMFbij die
adviezennauwelijksmiddelen
leveren. Aannoodsteunen le-
ningen is tot nu toeomgerekend
zo’n €75mrduitgekeerd, ver-
deeld over tachtig landen.Dat is
een schijntje vergelekenmetde
duizendenmiljardenaan staats-
steun indeVSenEuropa.

Juist nudenoodhoog is ende
behoefte aaneenwereldcrisis-
managerhet grootst, is het IMF

kleintjeGroot
Kwijnend IMF

zwakkerdanooit. In linkse krin-
genwerdhet IMFaltijd al gewan-
trouwdalshoeder vandekapita-
listischewereldorde.De laatste
jarenkomtdaarnogbij dat het
Amerika vanTrumpweinig op
heeftmet supranationale instel-
lingenendatChina zijn vleugels
liever zelf uitslaat.

De tragiek vanhet IMF is dat
hetwel intellectueel gezagheeft,
maarweinigpolitieke vrienden.

d
EdGroot

25%
DeNederlandsefiscus is veel strikter voorde
offshoredan in andereEuropese landenhet
geval is.Nederlandsebedrijvendiemet schepen
betrokken zijnbij de aanleg vanwindparkenop
zee, zijndaardoorduurderdan concernsuit de
buurlanden,wat gevolgenkanhebben voorhun
concurrentiepositie.Dekostprijs kan volgens
fiscalisten tot 25%hogeruitvallen.
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‘Ingewikkeld verleden’ staat succesniet
indewegbij snelgroeiendebedrijven
Frits Conijn en PimKakebeeke
Amsterdam

Meerderebedrijvenkiezenvoormede-
werkersmet eenafstand totdearbeids-
markt.Met succes.Datblijktuit de
zoektochtnaar snelgroeiendebedrij-
ven voordeFDGazellen.

Zijn leven gaat van niks naar nergens.
Harry ligtelkedagopdebank,kijktnaar
Netflixenrooktsigaretten,dat ishetwel
zo ongeveer. Tot zijn tante ingrijpt. Zij
schrijft namens haar neef een sollicita-
tiebrief naar Kees van Bergen, eigenaar
van Ecotap, een producent van elektri-
sche laadpalen. ‘Kanhij niet bij jou aan
de slag?’ Inmiddels boektHarrymooie
successen op de verkoopafdeling van
Ecotap.
Dit jaar realiseert Ecotap een omzet

van ruim €22mln, €8mln of 57%meer
danin2019.Nietvoornietsheefthetbe-
drijfzichweeraangemeldvoordeFDGa-
zellen(ziekader). ‘Onspersoneelsbeleid
is een van de succesfactoren’, zegt Van
Bergen.

Ecotaptelt ruimzestigmedewerkers,
waarvanhetmerendeelopafstandstaat
van de arbeidsmarkt. De een overwon
een hersenbloeding of een nare kan-
ker, de ander is van gevorderde leeftijd
of heeft zijn school voortijdig verlaten.
‘Die mensen geef ik een kans’, zegt

Van Bergen. ‘Omhet in voetbaltermen
te zeggen: liefst selecteer ik spelers die
op de bank zitten. Sterren zijnmoeilijk
temotiveren,maarbankzitters lopenhet
gras uit het veld. Zij zijn vastbesloten te
laten ziendat ze erbij horen.’

Ecotapheeftdehoogstestandaardbij
hetkeurmerksociaalondernemen. ‘Dat
levert voordelenopbij de verkoop’, zegt
VanBergen. ‘Onzebetrokkenheidmaakt
ons aantrekkelijk.’

OokBambookwerktmetmensendie
hunwegnaardearbeidsmarktmoeilijk
kunnen vinden. Het bedrijf maakt al-
ternatieve notitieblokken, papier met
een coating waardoor de aantekenin-
genweer gewist kunnenworden.Omte
voorkomen dat de aantekeningen ver-
lorengaan, levertBambookeenappom
die vast te leggen.

‘Onzenotitieblokkenzijnoneindigte
gebruiken’,zegtmede-eigenaarRichard
Aangeenbrug. ‘Zogaanwijdeverspilling
vanpapier tegen.’
Bambookmaakt de notitieblokken

in eigen beheer, op de productieafde-
ling in Ede. De overheid draagt bij in
de loonkosten. ‘Toch zou het goedko-

Bas Leseman bij Leseman Car Care
in Tilburg. ‘De lifecoach verdient
zichmakkelijk terug.’
FOTO: BASCZERWINSKI VOORHETFD

per zijndat inChina te latendoen’, zegt
Aangeenbrug. ‘Maardie routevoeltniet
goed. Ook via het personeelsbeleid zijn
webetrokken.’
In drukke tijden werken bij de pro-

ductie vijftienmensen, in slappe perio-
deszijndaterzes. ‘Allenhebbenmoeite
ommee te komen in de samenleving’,
zegt Aangeenbrug. Soms is er sprake
vanADHD,somsvanautismeofvaneen
stoornis die hetmoeilijkmaakt contac-
ten te onderhouden.

enneemtde foto’s die gebruiktworden
voorde advertenties.
‘Een klein percentage van onzeme-

dewerkers hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door autis-
me’, zegt Leseman. ‘Zij behoren tot de
samenleving, natuurlijk wil ik ze niet
buitensluiten.’
Om dezemensen te ondersteunen,

heeft Leseman een lifecoach in dienst.
Die leertdemedewerkersnietalleeneen
vak,maar helpt ze ookmet problemen
die zij buitenhet bedrijf in de samenle-
ving tegenkomen. Soms belt de coach
metschuldeisers,danweerprobeerthij
eenregelingte treffenmetdeBelasting-
dienst.
‘Hij verdient zich makkelijk terug’,

zegtLeseman. ‘In ruilkrijg ik loyaleme-
dewerkersdiezichprettigvoelenenniet
zomaar vertrekkenwanneer ze ergens
anderswatmeerkunnenverdienen.Dat
is voor een snelgroeiend bedrijf als het
onze vangroot belang.’

FD Gazellen
2020

DeFDGazellenAwardswordenuitge-
reikt aande snelst groeiendebedrijven.
Zijmoeten van2017 tot enmet 2019 een
omzetgroei van tenminste 20% laten
zien. Inoktoberhoren zeof zij inder-
daadFDGazelle zijn.Meer op fd.nl

‘Op de productieafdeling biedenwij
gestandaardiseerdwerk’, zegtAangeen-
brug. ‘Veelmensenzoudendat saai vin-
den,maarvooronzemedewerkers isdat
juist prettig. De handelingen zijn routi-
neus, er isweinig afleiding enniemand
hoeft te twijfelen aan zijn of haar capa-
citeiten.’

Dit jaar heeft Bambook het vanwege
de coronacrisis moeilijker, maar van
2017 tot 2019 steeg de omzetmet bijna
300%. ‘Het is fijn omeen bijdrage te le-
veren aan een betere wereld’, zegt Aan-
geenbrug. ‘Enalshetgoedis, verkoopje
daardoor ookmeer.’

Bij LesemanCarCare isdegroeinau-
welijks bij te houden.Het bedrijf opent
drie nieuwe vestigingen, het aantalme-
dewerkers stijgt naar tweehonderd en
de omzet groeit naar ruim €10 mln.
‘Kennelijkbestaat erbehoefte aanonze
diensten’, constateert directeur Bas Le-
seman.
LesemanCar Caremaakt gebruikte

auto’s klaar voor de verkoopmarkt. Het
bedrijf haalt deze wagens op bij lease-
maatschappijen, garages of dealers,
herstelt de schade, poetst de carrosse-
rie en de binnenkant van de wagen op

TECH ENMEDIA

WeChatmag in
appstoresblijven
Een rechter in SanFrancisco
blokkeerde gisteren eenmaatre-
gel vanhetAmerikaanseministe-
rie vanhandel.Dathaddegrote
techbedrijvenGoogle enApple
opdracht gegevenWeChat uit
hunappstores te verwijderen.De
uitspraak volgdeopeen rechts-
zaak vanWeChat-gebruikers te-
gende regering-Trump.Volgens

de regering vormtde appeen
gevaar voordenationale veilig-
heid.DeWeChatUsersAlliance,
waarinChinees sprekendeAme-
rikaanse gebruikers zichhebben
verenigd, stellendatdemaatregel
hun vrijheid vanmeningsuiting
raakt. Volgenshunadvocaat zijn
er alternatieven voordeAmeri-
kaanse regering, zoals eendown-
loadverbod voor ambtenarenmet
een smartphone vandeoverheid.

De rechter oordeeldedat de
regeringsmaatregel buitenpro-
portie is.

VERZORGING EN LUXE

LVMHzet stap in
overnameTiffany
Louis Vuitton Moët Hennessy
(LVMH)heeft deEuropeseCom-
missie toestemminggevraagd
voordeovernamevanbranchege-
nootTiffany&Co voor $16,6mrd.
Dat is opvallend, omdat ze een ju-
ridisch steekspel uitvechten rond
deovername. LVMHlaatweten
‘altijd beweerd tehebben’ toe-
stemming voordeovername te

vragen inBrussel.Het zegt al aan
acht vande tienmededingings-
regels tehebben voldaan.

LVMHdreigde volgenspers-
bureauBloomberguit dedeal te
stappen. Tiffanydiendedaarop
eenklacht inbij deAmerikaanse
ondernemingskameromLVMH
aandeovername tehouden.Dat
spandeop zijnbeurt een rechts-
zaak aanomdatTiffanyniet goed
metde coronacrisis zou zijn om-
gegaan. Tiffany laatweten ‘ver-
heugd’ te zijndat LVMHtoestem-
ming voordeovernamevraagt. Champs Elysées FOTO: REUTERS
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