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Knabvreest ‘ongekende
uitbreidingzorgplicht’
bij faillissementen
Erik vanRein
Amsterdam

Knabwil vande rechterhorendat curatoren
veel te ver gaan inhet aansprakelijk stellen
vanbankenna faillissementen.Deonline-
bankweigert te schikkenmet curatorMark
Loef vanhet vermeendeoplichtingsvehikel
NieuweHollandscheWind.

Gedupeerdebeleggerswetendaarmeenogniet
hoeveel ze terugzien vanhun inleg inhet frau-
duleuzeproduct inwindenergie.

‘Het is voor de bank een principiële zaak’,
zei advocaat Frank ‘t Hart namens Knab tij-
densde zogeheten comparitie vanpartijenbij
de RechtbankDenHaag. Als de curator gelijk
krijgt, zou dat een ‘ongekende uitbreiding op
de zorgplicht zijn’ die een bank heeft bij een
faillissement vaneen rekeninghouder.

Over Nieuwe Hollandsche Wind worden
verschillende rechtszaken gevoerd. De civiele
rechtszaak tussenKnab en curator Loef loopt
tegelijkertijdmetdestrafzaakover fraudemet
hetbeleggingsproduct.Derechterdoetvandaag
uitspraakinditomvangrijkeproceswaarinze-
venverdachtenterechtstaan.HetOMeisteeer-
der tot vier jaar cel tegen hen. De verdachten
lokten beleggers met een aantrekkelijk ren-
dement voor een belegging in vastgoedfonds
Noordenwind enwindenergiefonds Nieuwe
HollandscheWind. Ze gaven de inleg uit aan
ondermeer eengokverslaving enauto’s.

NuNieuweHollandscheWindfailliet is,volgt
ookeencivielrechtelijkstaartje tussenKnaben
decurator.Devraagdiedaarincentraalstaat is
hoevereenbankmoetgaanomteachterhalen
wieerpreciesachtereenrekeningzit. Inditge-
val gaathetoverdevraagofKnabmoestweten
dateralmaandeneenfaillietbedrijfschuilging
achter eennogopenstaande rekening.Viadat
accountwerdenhonderdduizendeneuro’sver-
moedelijk crimineel geldweggesluisd.

Het gaat specifiek over een storting van zes
ton van de rekening vanNieuweHollandsche
Wind naar die van ValeoMedia. Die laatstge-
noemde firmawas de privéonderneming van
hoofdverdachteStefanS. indefraudezaak.Va-
leohadeen rekeningbij Knab.

Maar ValeoMedia was op hetmoment van
detransactiesalmaandenfaillietenwerdlater

ontbonden.Debankrekeningwerdpasmaan-
den na het faillissement geblokkeerd. Zo kon
er tijdens het faillissement nog geld worden
doorgesluisdnaareenrekeningvaneenbedrijf
dat nietmeer bestond. Vanaf de rekening van
Valeo werd het geld verder overgeboekt. Nu is
de zes ton spoorloos.

Knabhad geenkoppelingmet het faillisse-
mentsregister, gaf advocaat ‘tHart toe tijdens
deondervragingdoorderechter.Maarvolgens
hemhaddebank‘geenjuridischeverplichting’
omopzoektegaannaarrekeningnummersdie
horen bij failliete bedrijven, zoals Valeo. Boe-
delbeheerder Loef vindt dat ditwel zo is. ‘Er is
volopgebruikgemaakt vande rekening terwijl
dat inmijnvisienietkon’,zeihij. ‘Kenuwklant.’

‘Maarhet ken jeklant-principebrengt geen
actieveonderzoeksverplichtingmetzichmee’,
verdedigde ‘tHartdebank. ‘Eenplichtomeen
rekening te blokkeren voor uitgaande bedra-
gen zie ikniet.’

‘Jemoet aanslaan op elke transactie na een
faillissement’, reageerde Loef getergd. ‘Knab
hadzoveel kostelozemiddelenomerachter te
komendatersprakewasvaneenfaillissement,
dat het gewoon fout is’.

De curator eist de zes ton terug die is over-
gemaakt. Daarmee kan hij schuldeisers, veel-
al beleggers, terugbetalen. Zij kregen volgens
de curator al zo’n 10% tot 15% terug,maar dat
percentagekanhogeruitvallenalsKnabmeer
indeboedelmoet storten.

Op 11 september volgt het vonnis, tenzij
bankencuratorvoordietijdalsnogschikken.
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