
 

 

Let's make industry work better 

ERIKS, ECONOSTO EN ECONOSTO MIDEAST SLUITEN 
TRANSACTIE MET NEDERLANDSE AUTORITEITEN  
 
Utrecht, 28 april 2021. ERIKS maakt vandaag bekend dat er een transactie is gesloten met 
het Nederlands Openbaar Ministerie (OM). Door ERIKS, Econosto en Econosto Mideast 
(EME) wordt gezamenlijk een boete betaald van € 10.953.000 Vanwege het wederrechtelijk 
verkregen voordeel bij EME wordt een bedrag van € 29.158.000 betaald. De bereikte 
transactie volgt op afronding van het betreffende opsporingsonderzoek door het OM. 
 
Toelichting casus 
 

• Naar aanleiding van interne signalen van onregelmatigheden met betrekking tot 
betalingen van EME, heeft ERIKS samen met moederbedrijf SHV in 2015 en 2016 een 
onderzoek laten uitvoeren.  

• Uit dit onderzoek bleek dat bij EME commissiebetalingen aan derden plaats hadden 
gevonden, waarbij bij een deel van deze betalingen sprake was van betalingen aan 
werknemers van klanten ten behoeve van het verkrijgen van opdrachten. Bovendien 
waren er twijfels over de wijze waarop deze betalingen werden geadministreerd en 
verantwoord. Direct na ontdekking zijn de betalingen beëindigd.  

• SHV heeft de uitkomsten van dit onderzoek in 2016, op eigen initiatief en mede namens 
ERIKS, Econosto en EME, gedeeld met het OM. Vervolgens hebben ERIKS en haar 
(indirecte) dochters volledige medewerking verleend aan het opsporingsonderzoek van 
het OM. 

• Op basis van de uitkomsten van het eerdergenoemde onderzoek heeft ERIKS in nauwe 
samenwerking met SHV direct orde op zaken gesteld, onder meer door hard in te grijpen 
bij EME.  

• Naast de gedane commissiebetalingen is ook gebleken dat EME, ondanks 
andersluidende instructies van ERIKS in 2010 en de jaren daarna, toch zaken was 
blijven doen met Iran. Dit heeft in drie gevallen geleid tot overtreding van de 
internationale sancties tegen Iran.  

• In 2016 is besloten om EME gecontroleerd te ontmantelen en te liquideren. Op dit 
moment worden de laatste formele stappen genomen om de liquidatie van EME te 
voltooien. 
 

Stepan Breedveld, CEO ERIKS: “De integriteitsschendingen in het Midden-Oosten zijn 
ernstig en hebben ons hard geraakt. ERIKS heeft destijds rigoureuze maatregelen genomen, 
waaronder de volledige ontmanteling van onze vestiging in het Midden-Oosten. Zelf ben ik in 
mei van 2020 als CEO aangetreden bij ERIKS. Ik merk aan alles dat deze zaak heeft geleid 
tot heftige emoties in de organisatie en teleurstelling bij onze vele trouwe werknemers. Er is 
duidelijk lering getrokken uit de grove fouten die in het verleden zijn gemaakt. Ik ben onder 
de indruk van de voortvarendheid waarmee in de afgelopen jaren het compliance- en 
risicobeheer structureel is versterkt en van de aandacht die binnen het hele bedrijf 
doorlopend wordt gegeven aan ethiek en integriteit. We zien dit als onlosmakelijke 
basisvoorwaarden voor onze manier van opereren, waar ook ter wereld. Wij zullen hier nooit 
concessies op doen. Met deze transactie kunnen we dit dossier achter ons laten en onze 
aandacht volledig richten op het ondersteunen van onze industriële klanten met onze kennis 
en producten.”  
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Genomen maatregelen 
 
Naar aanleiding van het onderzoek waarvan de resultaten zijn gedeeld met het OM, heeft 
ERIKS, in nauwe samenwerking met SHV, onmiddellijk ingegrepen en structurele 
maatregelen doorgevoerd, waaronder: 
 

• Het per direct vervangen van sleutelfunctionarissen.  

• Het institutionaliseren van de Internal Audit-functie. 

• Het bij al haar dochterondernemingen implementeren van een uitgebreid compliance-
beleid dat onder andere gericht is op anti-omkoping & anti-corruptie, het screenen van 
derden en de naleving van sanctie-regelgeving en exportmaatregelen. 

• Het organiseren van compliance-trainingen bij alle EME-medewerkers. 

• Het herzien van processen waar de onregelmatigheden optraden en het aanvullen van 
deze processen met extra checks. 

• Het inrichten van een zwaardere Ethics & Compliance (E&C) functie binnen ERIKS, het 
plaatsen van ervaren personen op (soms nieuwe) E&C-functies en het installeren van 
een Ethics & Compliance Committee.  

• Het invoeren van een standaard audit op agenten, waarbij wordt gecheckt of alle 
randvoorwaarden zijn gecontroleerd bij het contracteren en betalen van een agent. 

• Het invoeren van een compliance due diligence bij grote overnames. 

• Geen van de direct betrokken medewerkers is nog werkzaam bij ERIKS, Econosto en 
EME. 

• Het besluit om de operationele activiteiten van EME te staken.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OVER ERIKS 
 
ERIKS is een gespecialiseerde industriële dienstverlener die een breed scala aan technische 
producten, oplossingen voor co-engineering en maatwerk aangevuld met gerelateerde 
services biedt. ERIKS ondersteunt klanten in diverse industrieën om de prestaties van hun 
producten te verbeteren en hun Total Cost of Ownership te verlagen.  
 
De technische kennis vormt de basis van het specialisme en diepgaande expertise op het 
gebied van afdichtingen, rubber, pakkingen, afsluiters, instrumentatie, industriële en 
hydraulische slangen, industriële kunststoffen, aandrijftechniek, lagers, 
transportbandsystemen, gereedschappen, onderhouds- en veiligheidsproducten. Door een 
sterke focus op digitalisering en data-inzichten worden nieuwe diensten ontwikkeld en 
processen voor klanten verbeterd.   
 
ERIKS heeft vestigingen in 17 landen, met een sterke positie in West-Europa en Noord-
Amerika en aanwezigheid in Azië. Voor meer informatie: www.eriks.com  
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daan.heijbroek@eriks.com 
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