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Fiscalist betrokkenbij
PanamaPapersna twee
jaar tochwegbijDeGiro
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DeGiro heeft na twee jaar een klant de deur
gewezen, omdat hij in het verleden in ver-
band is gebrachtmet de zogeheten Panama
Papers. Hoewel de Nederlandse fiscalist in
2018gewoonklant konworden, vonddebro-
ker berichten in demedia over zijn rol bij de
grootschaligebelastingontwijkingalsnogeen
probleem.DeGirostuurdehemdaarombegin
dit jaaralsnogwegeneistebovendiendatbin-
neneenmaandzijnheleportefeuilleafgewik-
keld zou zijn.

De klant stapte echter naar de rechter. Die
oordeelde dat DeGiro hem terecht wegstuur-
de,maardatzijnportefeuillepaseinddit jaar
volledig overgedragen hoeft te zijn naar een
anderebroker.

Dat alles blijkt uit een arrest van begin juli
dat het gerechtshof Amsterdam eind vorige
week publiceerde.Het hof deed de uitspraak
inhogerberoep,nadatdefiscalist ineenkort
geding al eerder bothadgevangen.
Financiële instellingen moeten nieuwe

klanten eerst checken voor ze geaccepteerd
mogenworden, omwitwassen tegen te gaan
enzwart gelduit de sector teweren.Die zoge-
hetenpoortwachtersfunctiestaatsindsenke-
le jaren vol in de belangstelling door de forse
boetevoorINGvanwegehetverzakenvandeze
taak. Bij ABNAmro loopt nog een onderzoek

van Justitie naar soortgelijke overtredingen.
DeklantstapteovervanzijnbankABNAmro

naar DeGiro en kwam destijds wel door de
verplichte klantscreening. Pas begin dit jaar
stuurde de broker hem alsnogweg vanwege
een‘hogerrisicoprofiel’.Datzoukomendoor
een combinatie van ‘de waarde van de porte-
feuille’ en berichten in de media over ‘ver-
meende vergrijpen’, zo blijkt uit een e-mail
die defiscalist kreeg vandebroker.
DeGiro baseerde zich daarbij op de grote

stortingendiedefiscalistmoestdoenomaan
demarginverplichtingentevoldoen.Extraon-
derzoekweestoenuitdatdezeklantnauwbe-
trokkenwas geweest bij constructies die uit
de Panama Papers naar voren waren geko-
men. Ookwas de vergunning van het betrok-
kentrustkantoor ingetrokkendoorDeNeder-
landscheBank, aldushet arrest.

DeGirowilniet inhoudelijkreagerenenzegt
alleendathetwegsturendeuitkomstwasvan
klantbeleidgerichtophetvoorkomenvanwit-
wassenen terrorismefinanciering.Debroker
doetgeenmededelingenoverhetaantalklan-
tendat isweggestuurd.
Begin dezemaand bleek dat DeGiro flink

onder vuur ligt van toezichthouder AFM.Die
legde voormeerdere overtredingen een voor-
waardelijkegeldstrafop,omdaterveelmiswas
metdeinterneorganisatieenhetbeschermen
vandegelden vanklanten.
De fiscalist ageerde vooral tegen DeGiro,

omdathijnauwelijks tijdkreegomzijnporte-
feuilleover tedragen.Volgenshetarrestheeft
hij ‘duizenden opties’ uitstaan via de broker,
sommigemeteenexpiratiedatumin2023.De-
Giro eiste in januari dit jaar dat uiterlijk een
maand later alles afgewikkeld zou zijn. Later
schoof die deadlineopnaar eindmaart.

HetHof stelt dat de brokermeer rekening
moethoudenmetzijnbelangen,zoalsdatook
indealgemenevoorwaardenstaatendusmeer
tijdmoetgeven.Volgensderechterzouhijwel
bij anderebrokers terechtmoetenkunnen.
De advocaat van de fiscalist wilde op ver-

zoekvanzijncliëntgeen toelichtinggevenop
deuitspraakofdiensnaambekendmaken.Er
looptooknogeenzogehetenbodemprocedu-
re tegenDeGiro.Defiscalistzoumetnaamen
toenaamzijngenoemdinberichtgevingrond
hetschandaaloverbelastingontduikingdat in
2017 is onthuld, ondermeer inhet FD.

$ Rechter bepaalt datDeGiro
klant terechtwegheeft gestuurd

$ Deze krijgtwelmeer tijd om
zijn portefeuille over te dragen

$ Extra onderzoekwees op
betrokkenheid bij constructies

Pas begin dit jaar
werd de klant weg-
gestuurd vanwege
het gebleken
‘hoger risicoprofiel’
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