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Witwascontroles leiden tot strijd
overbehoudvanbankrekening
EvaRooijers
Amsterdam

Destrengerewitwasaanpakvanbankenleidt
tot juridischgetouwtrekoverbankrekenin-
gen. Financiële instellingen nemen veel te
lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen
advocaten tegenover het FD. Banken stel-
lendatzeaanhunwettelijkeplichtvoldoen
omwitwassenenterrorismefinancieringte
voorkomen.Endat zedaarbij zorgvuldig te
werk gaan.

Witwasbeleid is voorbankeneen toppri-
oriteitsindsINGin2018voor€775mlnmet
het OM schikte vanwege systematisch lak-
sewitwascontroles.Financiële instellingen
trokken sindsdien duizendenmensen aan
omoude klantdossiers op orde te brengen
en nieuwe klanten en transacties te scree-
nen.

Het gevolg is dat banken bedrijven over-
stelpenmetvragen,nietalleenoverdeaan-
deelhoudersenherkomstvandegeldenvan
huneigenbedrijf,maarookoverdievanhun
zakenpartners, afnemers en leveranciers.
Wiegeenvolledigofbevredigendantwoord
geeft, loopthet risicodedeur tewordenge-
wezen, net als andere klanten die een ver-
hoogd risico vormen.

Tal van bedrijven stapten afgelopen an-
derhalf jaar naar de rechter omde bankre-
keningweergeopendtekrijgen:vaneenin-
ternationalevleeshandel toteensaunaclub.
Deenekeerkreegdebankgelijk,deandere
keer deklant.

Dezerechtszakenvormenslechtshet top-
jevandeijsberg,zegtadvocaatHendrikJan
Bos vanOomen & Sweep advocaten. Verre-
weg demeeste zakenworden volgens hem
geschikt voordat er een rechter aan te pas
komt. ‘Door flink terug te duwenwetenwe
indemeestegevallenderekeningtebehou-
den’, zegtookAnnabelVissers vanDeBont
advocaten.
Banken geven geen cijfers over de aan-

tallenbeëindigderelaties,maarbevestigen
datditde laatste jarenvakergebeurtvanwe-
gehetaangescherptewitwasbeleid.Fraude
isvolgensRabobankdebelangrijkstereden
omde relatie te beëindigen.

‘Inveelgevallenreagerenklantenookge-
woonnietopdeverzoekenofwillendeinfor-
matieniet leveren’, zegtYvonneWillemsen

hoofd veiligheidszakenbijdeNederlandse
Vereniging van Banken (NVB). ‘Dan zal de
bank uiteindelijk toch tot beëindiging van
de relatie overmoeten gaan.’ Dewitwasre-
gelsschrijvenvoordatbankenveel informa-
tiemoet hebben van eenklant, zeker als ze
eengroterwitwasrisico vormen.
Maar de informatie die banken vragen

gaat soms veel verder danwaar ze wettelijk
toeverplichtzijn,zietMarcoAninkvanRWV
advocaten.Zo isRabobank in2019 terugge-
floten door de rechter omdat de bank om
disproportioneel veel informatie vroeg aan
eenkleinehandelaar inelektronica.Debank
wilde bijvoorbeeld onderzoek dat uitsloot
dat al zijn zakenpartners eenwitwasrisico
vormden. Dewitwaswetgeving legt een on-
derzoeksplicht op aan de bank, niet aan de
klant, oordeeldede rechter.

‘Bankenzijnineenkrampgeschoten’,ziet
econoomMarcelCanoyvandeVrijeUniversi-
teitdie tweejaarachterdeschermenmocht
kijken bij Rabobank voor het boekDebank
vangoedebedoelingen. ‘Natuurlijk ishetgoed
datzeuitgebreidklantonderzoekdoen,maar
nuwordt een enorme papierwinkel opge-
tuigd zodat ze aan de toezichthouder kun-
nen laten zien dat de hele checklist is afge-
vinkt.’ De kern vanhet probleem is volgens
hemdatbankendelettervandewetmoeten
volgen en niet de geest. ‘Dat is ook niet zo
vreemdalsdepolitiekroeptdatzeeenzero-
tolerancebeleidvoerentegenwitwassen.’Bo-
vendien lopenniet alleenbankenhet risico
optorenhogeboetesalszedecontrolesniet
opordehebben,ookdebestuurderskunnen
vervolgdwordenvoornalatigwitwasbeleid.

Bankennemenvooral afscheid vanklan-

tendieveelgeldentijdkosten,zoalsmkb’ers
die handeldrijvenmethet buitenland, stelt
advocaatBos. ‘Dat levert eenhoop ingewik-
keldeoverboekingenopdiedebankallemaal
moet controleren, terwijl zo’n klant weinig
oplevert alshij alleeneenrekeningheeft en
geenkrediet.’Bankenontkennendatzeom
economische redenenafscheidnemenvan
klanten.

Alseenbedrijfde rekeningverliest, ishet
moeilijk om bij een andere Nederlandse
bank binnen te komen. En geen rekening
betekent vaak einde bedrijf. ‘Dat verklaart
ook het toegenomen aantal rechtszaken’
zegt eenwoordvoerder vanRabobank.

Sommige bedrijvenwijkenuit naarmin-
derbetrouwbarebankeninhetbuitenland,
zietadvocaatVissers.Daardoor iservolgens
haar nogminder zicht op de geldstromen.
‘Nuworden ook goede bedrijven kapot ge-
maakt’, concludeertBos. ‘Datkan tochniet
debedoeling zijn vande regelgeving.’

Tal vanbedrijven stappennaar de rechter als hunbankde relatie beëindigt

Als een bedrijf zijn
rekening kwijtraakt,
is het moeilijk bij
een andere bank
binnen te komen

Wie geen volledig of
bevredigend antwoord
geeft op vragen van de
bank, loopt het risico de
deur te worden gewezen.
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