
B A N K E N

Bankenautoriteit:
antiwitwasregels
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DeEuropeseBankenautoriteit (EBA)vreestdat
de antiwitwas- en terrorismeregels zijn door-
geslagen. De toezichthouder ziet dat banken
vanwegedetorenhogewitwasboeteshelegroe-
pen klanten uit voorzorg buiten de deur zet-
ten en stelt een onderzoek in naarmogelijke
misstanden.

‘Wewillenwetenwaarombankenbepaalde
klantennietwillenofnietkunnenbedienen’,
zegtEBA’sbeleidsexpertAmandineScherrer.
De toezichthouder vreest dat bestaande anti-
witwas-enterrorismeregels tegecompliceerd
enteveelomvattendzijngeworden.Totnutoe
hebben zo’n honderd banken en bedrijven
zich gemeldbij de toezichthouder.

De laatste jaren hebben de beleidsmakers
de duimschroeven aangedraaid bij banken.
Wienietgoedopzijnklantenlet,kanhogeboe-
tes verwachten. ‘Wemakenons zorgenof die
aanpaknietcontraproductief is’,zegtScherrer.
In bankenland wordt het de-risking ge-

noemd.Het is veruit demakkelijkstemanier
vooreenbankomtoezichtrisico’stemitigeren.
De EBA spreekt van een breed probleemdat
reiktvanhetnietmeerkunnendoenvantrans-
acties in vreemde valuta’s tot het ontzeggen
vandetoegangtotdebasaalstebankdiensten.

BijdeNederlandseVerenigingvanBanken
(NVB)zijnzeblijmethetonderzoekvandeEu-
ropeseBankenautoriteit. ‘Nietalle regels zijn
functioneel. Hetmoet niet zo zijn dat dewit-
wascontrole negatieve consequenties heeft
voor de bedrijfsvoering van normale onder-
nemers’,zegtYvonneWillemsen,hoofdveilig-
heidszakenbij debelangenbehartiger.
Advocaten spreken in een rondgang door

het FD van ‘doorgeslagen beleid’ dat niet al-
leen de bekende voorbeelden als shisha-
lounges, seksbedrijvenencoffeeshops raakt.
Banken zijn volgens de advocatuur met

name beducht voor sectorenwaar ze weinig
greepopkrijgenenwaar veel cash inomgaat,
zoalsdebotenmakelaars,autohandelenhor-
logeverkopers. Andere sectorenwaar scherp

opgeletwordt,zijndeinternationalehandels-
bedrijven, ngo’s, geloofsorganisaties, goede-
doeleninstellingen, creatieve bedrijven en
ondernemersdiegeborenzijn inbepaalde ri-
sicogebieden.WillemsenvandeNVB: ‘Er is te-
genwoordignietheelveelnodigomindehoog-
ste risicocategorie ingeschaald teworden.’
EBA ziet niet alleen sectorale uitsluiting,

maar ook onwenselijk gedrag. Zoals het we-
ren vanparticuliereklantendoorbankenon-
derhetmomvantransactiemonitoringenmis-
bruikvandetoezichtregelsomdeconcurrentie
opafstand tehouden. ‘Nieuwkomers indefi-
nanciële sector, zoals elektronische geldin-
stellingenenbetaalbedrijven,wordendoorde
bankengeweerduitvreesdaarmeedeconcur-
rentie inhet zadel tehelpen’, aldus Scherrer.

Willemsen twijfelt erniet aandatde regels
inNederland goed nageleefd worden. ‘Maar
hetwordt voorbepaaldebedrijven steeds las-

tiger ombinnen het reguliere financiële sys-
teem te opereren.’Meerdere door het FD ge-
raadpleegdeadvocatenzeggen‘platgebeld’ te
wordendoorgedupeerden.Diversebedrijven
stapten naar de rechter,maar zij vormen het
topje van de ijsberg. Advocaten sturen liever
aanopeenschikkingvanwegedehogekosten
enhetopenbarekaraktervanzo’nprocedure.

Volgensdeadvocatuurwordterdoordeban-
ken veel te snel gegrepen naar het witwason-
derzoek. ‘Dat werkt overkill in de hand’, zegt
een vanhen.WillemsenvandeNVBbestrijdt
dat. ‘Banken voeren gewoon dewet uit.’Wel
is het zo dat bank, toezichthouder en opspo-
ringsdienstonvoldoendeschiftingmaken. ‘Als
we alles als hoog risico bestempelen, is niets
meer een hoog risico.’ De consultatie van de
EBAsluit op11 september.

EBAonderzoekt uitsluiten groepen klanten

Banken zouden
vooral beducht
zijn voor sectoren
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