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Al je op netwerkorrel hoort hoe rigide en onenaderaar
anken zijn, denk je: “ja dat zal wel, maar niet voor mij”. Totdat
je zelf een ankrekening gaat openen…

Finale 'Do the right thing'

anken heen nog teed moeite met compliance en CDD (cutomer
due dilligence), in het ijzonder in het kader van de Wwft. Het
cliëntenonderzoek - waar natuurlijk ook accountantkantoren mee
geconfronteerd worden - lijkt voor menig ondernemer een taaie
arrière.

taatalan: terug van
weggeweet

en zakelijke ankrekening openen
anno 2019
Meetal loopt een ankrekening gewoon door, maar om he je een
nieuwe ankrekening nodig omdat je een nieuwe activiteit of
vennootchap het. Voor een nieuw amenwerkingverand
moeten we inderdaad een nieuwe ankrekening heen en zoal
dat gaat: “Jij kent toch genoeg menen ij de ank?"
Dat dacht ik du ook, maar de realiteit anno juli 2019 i ander.
Trouwen niet al je zzp'er ent of een 'eenvoudige' onderneming
het (...hoezo i ondernemen eenvoudig?). In onze ituatie zijn er
twee etuurder die gezamenlijk evoegd zijn en vier
aandeelhouder. Verder doen we legale zaken, zijn we niet gevetigd
in het uitenland, doen we geen contante tranactie, zitten we niet
in onroerend goed, heen geen traflad, keurige huivader etc.
Raoank: Onze huiank waar we al meerdere jaren ankieren (en
waar ik het grootte deel van mijn loopaan he doorgeracht). ert
maar een digitaal aanvragen. Via de verchillende optie kom ik dan
toch ij een telefoonnummer uit. Onze relatieeheerder wordt
keurig omzeild via dit algemene nummer. Na wachten, een uur
ellen, meerdere malen doorveronden, af en toe een iemand
geproken (“u kunt het gewoon via internet doen”), krijg ik de
mededeling van een aardige oudere telefonite (etaan die nog?) dat
ik de volgende dag wordt teruggeeld.
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Ik had de moed al opgegeven maar na ruim een week wachten word
ik inderdaad geeld door iemand die een afpraak met mij wil maken
voor een telefoniche terugelafpraak. Hoezo terugellen? We zijn
nu toch met elkaar aan het ellen? n of dat chikt in eptemer? Nee
eigenlijk niet, want ik he NU een ankrekening nodig. De afpraak
zekerheidhalve toch maar in eptemer gemaakt, maar ik denk: “Dat
moet toch ander kunnen?”.
KNA: Hier loopt al - naar alle tevredenheid - een rekening van mijn
peronal holding. Deze ank i duidelijk: onze dientverlening i niet
edoeld voor meerdere etuurder, aandeelhouder of wat dan ook.
Volgende klant!
ING: Hier heen we toch ook een ehoorlijk etalingverkeer lopen
- zeg maar onze tweede huiank. Ik el het nummer op de weite:
“Dan moet u even amen langkomen op een kantoor voor de
identificatie!” Ja, maar we zijn al klant ij jullie! Maakt niet uit, we
moeten langkomen... n dan heen we een zakelijke rekening?
Daar kan de jongeman geen toezegging over doen. Het kan langer of
korter duren, maar acht weken i geen uitzondering! Ik neem het de
vriendelijke jongeman niet kwalijk, maar laat het maar even.
AN-Amro: We heen geen relatie met deze ank en via een - et
wel uitgereide maar efficiënte - wepagina laat ik al onze gegeven
achter (volgen mij tellen ze de juite CDD-vragen), met de elofte
dat er contact wordt opgenomen. n inderdaad: na een dag of vijf
word ik geeld door een extern edrijf, dat er iemand ij mij thui of
op kantoor langkomt voor de identificatie en het tekenen van
tukken. o far o good. n men doet de elofte dat na de
ondertekening de ankrekening innen vijf werkdagen loopt. Ik en
geneigd te geloven wat men zegt, want ik krijg zelf al een
ankrekeningnummer uitgereikt. Het lijkt dat onze taatank haar
proce het et onder controle heeft van alle anken, ondank de
recente aanwijzingen van DN.

V Nederland
Ik veraa mij erover dat de V Nederland nog kan functioneren al
het minimaal twee maanden duurt om een zakelijke ankrekening te
openen. Natuurlijk he ik ook overwogen om dan maar de
procedure te omzeilen en een rekening op een etaande V te
openen en later aan te laten paen, maar dat levert achteraf maar
weer (correctie)werk op.
Natuurlijk nap ik ook wel dat deze prolematiek ingegeven wordt
door de Wwft en Cutomer Due Dilligence (het 'ken uw klant' principe),
maar het i niet nieuw. lijkaar heen de (meete) anken deze
procedure nog teed niet goed voor elkaar.
Ret mij niet ander dan accountant hun zakelijke relatie dringend
te advieren om - wanneer het meerdere etuurder of
aandeelhouder en een nieuwe rechtperoon etreft - minimaal
twee maanden van te voren naar de ank te gaan om een
ankrekening te openen!
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Ralph Vaeen
Ralph Vaeen i directeur van xtendum.
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ING garandeert uitetaling
flexperoneel
Flexwerker ij ING, die ind juni op uitetaling
wachten door prolemen ij parolledrijf TCP
Direct, worden door de ank zelf alnog etaald. 
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Negatieve paarrente voor rijke
Denen
De Deene Jke ank gaat later dit jaar een
negatieve paarrente hanteren voor vermogende
paarder. Wie er meer dan 7,5 miljoen Deene
kroon, omgerekend zo'n 1 miljoen euro, op zijn
rekening heeft, moet met ingang van decemer
rente etalen over zijn paargeld. 
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Maleiië gaat achter ankier
Goldman aan
De Maleiiche jutitie heeft een aanklacht
ingediend tegen zeventien ankier van Goldman
ach, in de lepende fraudezaak rondom
taatfond 1MD. 
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'HC treft miljoenchikking in
elgië'
De rite ank HC heeft een fraudezaak in elgië
gechikt voor ongeveer 300 miljoen euro. 
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HC zet me in anen na vertrek
topman
De rite ank HC gaat meer dan vierduizend
anen chrappen door alle geledingen. Topman
John Flint vertrekt al na anderhalf jaar al topman.
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