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De onschuldpresumptie geldt kennelijk niet voor
klanten van de bank
Met het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het
handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor klanten van een bank die in het
vizier zijn bij het OM.

Laura Hinrichs en Frank van Ardenne
"Ons bankstelsel moet bereikbaar blijven voor iedereen. Banken moeten alleen partijen uitsluiten die misbruik maken
van het systeem", aldus de directeur Toezicht Banken van DNB op de voorpagina van het FD van woensdag 8
december. In ditzelfde artikel wordt terecht gesteld dat banken de risico's proberen te verminderen door eenvoudigweg
hele sectoren uit te sluiten van een bankrekening. Als advocaten, die in de praktijk veelvuldig witwasverdenkingen
voorbij zien komen, constateren wij een tendens binnen het bankwezen die wat ons betreft onverenigbaar is met de
onschuldpresumptie.
Over het beëindigen van bancaire relaties publiceerde het FD reeds in augustus 2020. Bedrijven waren naar de rechter
gestapt om de sluiting van de bankrekening aan te vechten. Een daarvan was een saunaclub in Roermond. Inmiddels
heeft de Hoge Raad in deze zaak op 5 november 2021 een arrest gewezen. Conclusie: in lijn met het gerechtshof
Amsterdam oordeelt de Hoge Raad dat de saunaclub recht heeft op een rekening bij de ING. De ING kan daarentegen
niet worden verplicht het storten van grote hoeveelheden cash te faciliteren. Hier liggen voor de ING namelijk grote
witwasrisico's.
Rechtszaken tegen de opzegging van een bancaire relatie zijn ook in 2021 veelvuldig gevoerd. Reden voor die
opzegging kan een witwasverdenking zijn door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon. Als het Openbaar
Ministerie bij een verdenking van witwassen uitgaat van wederrechtelijk verkregen voordeel, dan wordt doorgaans
door de o

cier van justitie beslag gelegd op de bankrekening van de verdachte. Dit strafrechtelijke beslag geldt slechts

voor het bedrag dat op dat moment op de rekening staat. Bedragen die naderhand op de rekening komen, staan de
verdachte in principe vrij ter beschikking. In principe, want een bank kan ook zelf actie tegen haar klant ondernemen.
Zo kan de bancaire relatie worden opgeschort of beëindigd. En dat gebeurt steeds vaker, zo zien wij in de praktijk.
Banken hebben de plicht een betaalrekening aan te bieden aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Bij de bank ligt
echter ook de verplichting een betaalrekening te weigeren of een reeds bestaande relatie te beëindigen, als hiermee
integriteitsrisico’s worden tegengegaan. Op banken rust namelijk een zorgplicht om te voorkomen dat het nanciële
systeem voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt of misbruikt. Het verrichten van cliëntenonderzoek is daarbij van
groot belang.
De laatste jaren liggen banken (extra) onder een vergrootglas, nadat onder meer ING en ABN Amro volgens het
Openbaar Ministerie onvoldoende hadden opgetreden tegen mogelijke witwaspraktijken van hun klanten. Deze
schending van de zorgplicht leidde tot het strafrechtelijk aanspreken van de banken en het uiteindelijk betalen van
hoge transactiebedragen. Tegen die achtergrond lijken banken nu sneller een zakelijke relatie met een klant te
beëindigen. Hoewel deze keuze mogelijk begrijpelijk is in het licht van de bancaire zorgplicht, wordt hiermee wel grove
afbreuk gedaan aan de onschuldpresumptie van een verdachte. Een verdachte dient immers voor onschuldig te worden
gehouden totdat diens schuld is komen vast te staan. Door een bancaire relatie op te zeggen naar aanleiding van een
witwasverdenking, geeft een bank in wezen een oordeel over het vermeend strafbare handelen van haar klant. Dit is
niet alleen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar heeft ook vergaande gevolgen voor
een verdachte. Zo kunnen er geen betalingen meer worden gedaan, worden automatische overschrijvingen stopgezet
en is het verkrijgen van een nieuwe bankrekening bij een andere bank praktisch onmogelijk. Menig onderneming
ondervindt daarvan de soms catastrofale gevolgen.
Dat tegen de opzegging van een bancaire relatie de mogelijkheid bestaat een kort geding aan te spannen bij de civiele
rechter, betekent niet dat de spanning met de onschuldpresumptie op enigerlei wijze wordt gecompenseerd.
Integendeel, uit de civiele rechtspraak volgt dat voor een rechtmatige opzegging van een bancaire relatie geen concrete
bewijzen hoeven te bestaan dat de klant betrokken is bij witwassen. Dit staat wederom op gespannen voet met de
onschuldpresumptie, die een verdachte wel toekomt.
Wij pleiten voor een betere rechtspositie voor klanten van een bank die in het vizier zijn bij het Openbaar Ministerie.
Wie de schoen past, trekke hem aan.
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KPMG: 'Fraudebestrijding en digitalisering jaagt
banken op kosten'
Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de
operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken
in Nederland... 
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21 april 2022

Notarissen komen verplichtingen om witwassen te
voorkomen niet altijd na
Mede door drukte komt een deel van de notariskantoren de verplichtingen op
grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme nanciering
(Wwft) niet goed... 

WWFT

20 april 2022

Vier verbeterpunten voor de Wwft-auditfunctie bij
accountantskantoren
De omvang van een accountantskantoor maakt onafhankelijke inrichting van
de Wwft-auditfunctie niet altijd eenvoudig. Johan Septer schetst vier
mogelijke verbeterpunten. 
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19 april 2022

Financiën gaat handhaven op vermelding in UBOregister
Het ministerie van Financiën gaat 'risicogebaseerd' handhaven op de
inschrijving van bedrijven en instellingen in het 'ultimate beni cial owner'
(UBO) register. 

NIEUWS

08 april 2022

Robeco krijgt boete van 2 miljoen om nalatige
witwascontroles
Vermogensbeheerder Robeco heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen
vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Volgens de
Autoriteit Financiële Markten... 

