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Opzegging vanbankrekening dient het
doel van toezichtswetgeving juist niet

H
et gezegde ‘zo zeker als de
bank’,wat betekent dat ie-
mand in alles te vertrouwen
is, heeft de afgelopen jaren
aanbetekenis ingeboet.Door
risicovolle producten, bonus-

schandalen enwitwasaffairesmoetenban-
kenhun reputaties oppoetsen.Het speer-
punt is opschoning vanhet klantenbestand
en ‘compliance’ is het toverwoord.Dat char-
meoffensief is niet volledig vrijwillig. Ban-
kenhebben steedsmeer toezichthoudende
verplichtingengekregen.De vraag is of het
financiële systeemdaar ookbij gebaat is.

Deze verplichtingen leiden tot een stort-
vloed van vragenaanklanten, over contante
betalingen, bitcoins,UBO’s of betrokken-
heidbijwitwassen.Het voorkómenvan
witwassen is belangrijk enbankenhebben
daarbij een signaleringsfunctie.Dedrukop
debanken leidt er echter toedat rekeningen
niet zelden lichtzinnigwordenopgezegd,
zoals beschreven inhet artikel ‘Witwascon-
trolesmondenuit in juridische strijd om
bankrekening’ (FD, 10 augustus).

Deondernemerdieprivé-uitgaven zake-
lijk heeft geboekt, endaardoor in eenonder-
zoeknaarwitwassen verzeild raakt,moet er
bijvoorbeeld rekeningmeehoudendat de
bankde relatie opzegtnog vóórdat de straf-
rechter eenoordeel heeft uitgesproken.De
ondernemingwacht eenzelfde lot.Met ogen-
schijnlijkweinigmoeitemaakt debankdeze
ingrijpendekeuze.

OUTCAST
Indien je als privépersoonde rij ‘alleenpin’
inde supermarkt vermijdt, lukt boodschap-
pendoennogwel.Dehuur of zorgverzeke-
raar betalen is al lastiger. Enwat te denken
vanhet bedrijf?Deelnameaanhet (legale)
handels- enbetalingsverkeer is zonderbank-
rekeninguitgesloten. Zoword je feitelijk
aangemerkt als definitieve outcast.

Zowelwanneer deondernemerwel als

$ Opzegging rekening
is voor ondernemer
zeer ingrijpend

$ Het bemoeilijkt juist
demonitoring van
betalingsgedrag

$ Daarmee krijgt de
toezichtswetgeving
een averechts effect

wanneer eenondernemerniet elders een
rekeningkanopenen, de gevolgen vande
opzegging zijn in elk scenario onwenselijk.
Bovendienbetekent voor ondernemingen
opzegging vandebankrekening vaakhet
einde, zekerwanneer ookkredietfaciliteiten
wordenopgezegd.

Zowordeneenondernemer en zijnper-
soneel disproportioneel gestraft. Bovenal
wordt potentieel eenmarkt gecreëerd voor
illegaal bankieren.

KLANTRELATIE
Indien (witwas)risico’s doordebankworden
geconstateerd, is de ervaringdat debank—
voorhet behoud vande eigenpositie—de
rekening veelal opzegt.Wanneer risico’s
zijn geconstateerd,wordt het doel achter de
wetgevingdoor opzegging echterniet gerea-
liseerd, ook als elders eennieuwebankreke-
ningkanwordengeopend.Het is immersbij
uitstekdebankmet een lange relatiemetde
klant die over demeeste informatie beschikt
endushet beste kanmonitoren. Als klan-
tenwordengedwongenom(telkens) over te
stappen,wordt hetmonitoren vanhunbeta-
lingsverkeer voordebankbemoeilijkt.Het
zijn juist debankendit indit geval de autori-
teitenover eventuele onregelmatighedenof
fraudesignalenkunnen informeren.

Het overhaast opzeggen vandebankre-
keningheeft eenaverechts effect.Het pro-
bleemwordt verschovennaar eenandere
bank, zonderdat het financiële stelsel er
echt beter vanwordt.Deze tendensheeft,
kortom, vergaandegevolgen, zonder dat het
bijdraagt aanhet doel vande toezichtwetge-
ving.Dehuidigepraktijk lijkt voornamelijk
de eigenpositie vandebank tewaarborgen.
Juist het intensiveren vande relatie geniet de
voorkeur, omdatdaarmee risico’s daadwer-
kelijk kunnenworden ingeperkt. Voor een-
iederwiens rekeningoverhaastwordt opge-
zegd, heeft het spreekwoord ‘doordebank
genomen’ eenanderebetekenis gekregen.
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