NIEUWS

09 december 2020

Oud-topman Hamers van ING vervolgd voor
witwasaffaire
Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op
witwaspraktijken bij de bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Openbaar Ministerie
wordt opgedragen om tot strafvervolging over te gaan.
Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd
gedaan om het toezicht te verbeteren. Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er "verboden gedragingen"
zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten
heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.
ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen,
waarbij het OM aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen,
waaronder nancieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), wilden dat
Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd. Die boete blijft in stand. Financieel directeur Koos
Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de a aire. Hamers is inmiddels topman van het Zwitserse UBS.
ING zei teleurgesteld te zijn over het besluit van het hof om tot strafvervolging van Hamers over te gaan. Dat besluit
druist namelijk in tegen het oordeel van openbaar aanklagers dat er geen grond was voor een strafzaak tegen
werknemers of voormalige werknemers van de bank, aldus ING in een reactie.
Lakeman is verheugd met het nieuws. "Het mag niet zo zijn dat bestuurders die bewust in de fout gaan, zich op kosten
van de aandeelhouders vrijkopen door akkoord te gaan met zeer hoge boetes voor alléén de vennootschap en
aandeelhouders die geheel onschuldig zijn."
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15 september 2021

Geen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in
witwaszaak ING
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet
gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank
schikte voor 775 miljoen... 

NIEUWS

12 maart 2021

Oud-topman Hamers kreeg nog 1,7 miljoen euro van
ING in 2020
Voormalig ING-topman Ralph Hamers, die halverwege vorig jaar vertrok,
kreeg voor zijn zes maanden werk bij de bank nog krap 1,7 miljoen euro
overgemaakt. Naast een... 

NIEUWS

03 maart 2021

Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op
De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in
Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere
vlakken tekort... 

NIEUWS

25 januari 2021

ING toch weer huisbankier overheid, ondanks
witwasschandaal
Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld
door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank
vanwege de witwasa aire,... 

NIEUWS

12 januari 2021

Voorzitter UBS staat nog achter topman Ralph
Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel
Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van
de voormalig... 

