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Vervolgingex-ING-ceoHamers is
kantelpuntvoorfinanciële sector
Rutger Betlem en Johan Leupen
Amsterdam

Voormalig ING-ceoRalphHamersmoet
voordestrafrechterverantwoordingafleg-
genvoor zijn rol indewitwaskwestie rond
ING.IneenuniekvonniseisthetGerechts-
hof inDenHaagdathetwitwasdossierop-
nieuwgeopendwordt.Detopman,dieeer-
der vrijuit ging, hangt daardoor een forse
boete enmogelijk gevangenisstraf boven
hethoofd.

DevervolgingvanHamersiseenkantel-
punt voor de financiële sector. Tot nu toe
wistenfinanciële instellingenzo’npublie-
ke vernedering vanhet bestuur te voorko-
menmeteenschikkingofeenbestuurlijke
boetevanDeNederlandscheBank.Neder-
landsebestuurdershoudenzichzelfdoor-
gaans buiten schot, en hun aandeelhou-
dersdraaienindergelijkezakenopvoorde
financiële schade vaneenschikking.
ING schikte enkele jaren geleden voor

€775mlnineenzaakwaarinwasgebleken
dat de bank onvoldoende onderzoek had
verrichtnaar verdachtegeldstromen. ING
betaaldeeenboete,maardetopgingvrijuit.
Erwas tegendebestuurdersgeensnipper
belastendbewijs,steldehetOM.Derechter
oordeeltnudathetFunctioneelParketdat
onderzoeknogmaareensmoetoverdoen.

DathetHofdedeuropentvoorpersoon-
lijkeaansprakelijkheidpastindetijdgeest,
zegtadvocaatfinancieelrechtFrank’tHart.
‘Dit is een duidelijk signaal aande sector.
Liephet vroeger slecht af, dan vertrokeen
bestuurder door de achterdeur. Nuwordt
het spel opdemangespeeld.’

Inpolitiekekringenisdeharde ingreep
van hetHofmet instemming ontvangen.
‘Witteboordencriminaliteit mag niet
worden afgekochtmet schikkingen’, zei
PvdA-KamerlidHenkNijboer. Hij pleit al
jarenvoorhardereaanpakenpersoonlijke
vervolgingvanbestuurdersindergelijkeza-
ken. ‘Verantwoordelijkenmoetenworden

Gerechtshof opent de deur naar persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders

vervolgd. Ook als ze onderdeel uitmaken
vande topvanhetoldboysnetwork.’
De zaak-Hamers werd aanhangig ge-

maakt door bedrijfsonderzoeker Pieter
Lakeman en zijn juridisch adviseur Ga-
brielMeijers. De laatste spreekt van een
bombshell,die nog lang na zal galmen in
de bestuurskamers. Niet eerderwerd een
topmanvaneensysteembankalsverdach-
teaangemerkt. ‘Ditheeftnietalleengevol-
gen voor ING,maar ook voor lopende za-
ken, zoals dewitwasaffaire bij ABNAmro.
Niemand is onaantastbaar.’Meijers zegt
dat het OMeenbesluit in deze zaak voor
zichheeftuitgeschovenvanwegedesitua-
tie rondHamers.
Volgens de raadsman van claimclub

StichtingOnderzoekBedrijfs Informatie
(Sobi) is de uitspraak vanhetHof niet al-
leeneenpijnlijkenederlaagvoorHamers,
maarookvoorhetOM.
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Meijers: ‘Er ismetveelnadrukaan-
gekondigd dat er geen daders wa-
ren.Numoetenze toegevendat ze
iets niet goedgedaanhebben.’
Experts zeggen dat Hamers—

sinds de zomer directievoorzitter
bijUBS—dezaakrondzijnvervol-
ging niet handig aangepakt heeft.
Hijweigerdezichteverantwoorden
voor falendwitwasbeleid, vergiste
zich in de ophef rond zijn salaris-
verhoging, en gingmet tegenzin
naar de Kamer om zich hiervoor
te verantwoorden. Zijn draagvlak
in de maatschappij en politiek
was daarna dun. Ook bij het Hof
in DenHaag liet hij zich niet van
zijn beste kant zien. ‘Beklaagde
heeft verzuimd publiekelijk ver-
antwoordelijkheid te nemen voor
zijnhandelen’, schrijft de rechter.

Hetstaaternietmetzoveelwoor-
den,maarhetHof lijkthetHamers
zwaar aan te rekenen dat hij niet
eennadrukkelijke, publiekeknie-
val heeft gemaakt, zegt bestuurs-
rechtadvocaatSimonePeekvanbu-
reau Brandeis. ‘Het Hof gaat hier
vrij ver in haar interpretatie van
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Experts zeggen dat
Hamers de zaak
rond zijn vervolging
niet handig heeft
aangepakt

demaatschappelijke verantwoor-
delijkheiddiedit soortbankenen
hunbestuurdersdragen.’
Volgens Peek zal de uitspraak

hard zijn binnengekomen inNe-
derlandse boardrooms. ‘Een arti-
kel 12-procedure kan behoorlijke
rechtsonzekerheid creëren rond
dit soort schikkingen. Bestuur-
ders die dachten dat ze hun zaak
haddenafgehecht,kunnenernog
jarenlang door worden achter-
volgd.’

Eenoptie is volgensPeek voort-
aan een rechterlijke toets te laten
plaatsvinden op dergelijke schik-
kingen,zoalsookindeVSgebeurt.
‘Een korte beoordeling kan bij-
dragen aan hetmaatschappelijke
draagvlak voor een schikking en
de rechtszekerheid voor betrok-
kenen.’
Het OM wil desgevraagd niet

inhoudelijk reageren op de uit-
spraak, en zegt alleen dat het be-
vel om de voormalige topman te
vervolgen ‘uiteraard zal worden
uitgevoerd’.
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