
€600.000
OnlinebankKnab is erniet verantwoordelijk
voordat beleggingsfraudeurs zes tonkonden
wegsluizen.Het bedrijf hoeft danookgeen
schadevergoeding tebetalen aande curator
vanhet failliete oplichtingsvehikelNieuwe
HollandscheWind.Datheeft de rechter bepaald
in een zaakdiewas aangespannendoor curator
MarkLoef vanhet frauduleuzebeleggingsfonds.
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M A R K T E N

Knabhoeftgeen schade tebetalen
voor frauduleusgebruik rekening

Erik vanRein
Amsterdam

OnlinebankKnab isniet verantwoorde-
lijkvoorhetwegsluizenvanzestonweg-
sluizendoorbeleggingsfraudeursviaeen
rekening bij de bank. Het bedrijf hoeft
danookgeenschadevergoedingtebeta-
lenaandecuratorvanhetfaillieteoplich-
tingsvehikelNieuweHollandscheWind.

DatheeftdeRechtbankDenHaagbe-
paaldineenzaakdiewasaangespannen
door curatorMark Loef van het fraudu-
leuze beleggingsfonds. Het vonnis is
nognietgepubliceerd,maarwel inhan-
den van Het Financieele Dagblad. De
uitspraak betekent dat gedupeerde be-
leggershoogstwaarschijnlijkminder te-
rugzienvanhunvermeendebeleggingin
windenergie dangehoopt.

VoorKnabginghet omeen ‘principi-
ele zaak’, liet advocaat Frank ’t Hart al
tijdensde zittingweten.Dedochter van
Aegon vreesde een flinke uitbreiding
van de zorgplicht die banken hebben
bijeenfaillissementalsdecuratorgelijk
zoukrijgen. ‘Alser fraudeplaatsvindtbij
deenebankengeldwordtovergemaakt
naareenrekeninghoudervaneenande-
rebank,zoujedatallemaalmoetenzien.
Dat gaat een paar bruggen te ver. Het is
ook praktisch onmogelijk’, zegt ’t Hart
in een reactie ophet vonnis.

Dezaakishetcivielrechtelijkevervolg

Beleggers dachten dat hun geld werd gestoken in windmolens. FOTO: REUTERS

vandegrotestrafzaaktegendeuitbaters
van de frauduleuze beleggingsproduc-
tenNoordenwind enNieuweHolland-
scheWind. De Rechtbank Amsterdam
veroordeeldedetweekopstukkenachter
debeleggingsfondseninvastgoed(Noor-
denwind) enwindenergie (NieuweHol-
landscheWind) tot respectievelijk vier
en drie jaar gevangenisstraf. Nog eens
vijf anderen kregen lagere cel- en taak-
straffenopgelegd.

Zezijnschuldigaanfraude,oplichting
enwitwassen vanmiljoenen euro’s. De
fraudeurs, die zetelden in een grote vil-
la in het Gelderse Oosterbeek, troggel-
den€8,7mlnafvanbeleggers.Diedach-
ten dat ze hun geld staken in bonafide
vastgoedbeleggingen of windenergie-

projecten, terwijl het in werkelijkheid
voor een groot deel ging naar auto’s en
vastgoedinPortugalenopdeFilipijnen.
Nieuwe Hollandsche Wind maak-

te gebruik van de rekening van de Van
der Noordt Holding. Het bedrijf stort-
te in 2016 pakweg zes ton op de reke-
ning van ValeoMedia. Dat was het be-
drijf van hoofdverdachte Stefan S. die
werd veroordeeld tot vier jaar cel. Van-
af de rekening van Valeo werd het geld
doorgesluisdnaarandererekeningenen
verdweenhet uiteindelijk.

Toendieoverboekingplaatsvond,was
ValeoMediaaleentijdfaillietenontbon-
den.MaardebankrekeningbijKnabkon
nogaltijdwordengebruikt.CuratorLoef
vond dat de bank de rekeningmeteen

$ NieuweHollandscheWind
bleef rekeninggebruiken

$ Fraudeurswisten zo geld
uit boedelweg te sluizen

$Openlaten rekeningmaakt
geen verschil, meent rechter

hadmoetensluiten. Indatgevalwashet
geldnooitweggesluisd.

Daar is de rechter het nietmee eens.
Die laat zich niet eens uit over de vraag
ofKnab iets foutdeeddoorde rekening
vaneenontbondenbedrijfopente laten.
Beantwoording vandie vraag is volgens
de rechter simpelweg niet nodig, om-
datdecuratorniet konaantonendatde
zes tonmet het sluiten van de rekening
ook daadwerkelijk was blijven hangen
op de rekening van de Van der Noordt
Holding.Sterkernog:derechterachtde
kansgrootdatdefraudeurshetgeldwel
opeenanderemanier lietenverdwijnen
als de rekeningwelwas geblokkeerd.
‘Volgensmij kijken ze naar een cau-

saal verbandopdeverkeerdeplek’, zegt
curator Loef in een reactie. ‘Het pro-
bleemisnietdathetgeldopderekening
is gekomen,maar dat het er vanaf is ge-
haald.’Hijoverweegteenhogerberoep,
maar het is nog niet duidelijk of dat er
komt. Overlegmet de rechter-commis-
saris isnoodzakelijkenbovendienmoet
decurator inschattenofdeextrasalaris-
kosten voor hemzelf opwegen tegen de
kansopgelijk krijgen inde zaak.

De uitspraak is in elk geval een hard
gelagvoorbeleggers.Volgensdecurator
zagen de pakweg 130mensen die geld
staken in de frauduleuze windenergie-
producten van Nieuwe Hollandsche
Wind tot nu toe zo’n 15% van hun inleg
terug die in totaal €2,6mln bedroeg. In
de boedel zit nog zo’n twee ton, blijkt
uit het recentste faillissementsverslag.
Beleggers zouden volgens de curator
nog een aanzienlijk percentage tege-
moetkunnenzienalshij de zes tonkon
terughalenbij Knab.

Wellichtdaternogopeenanderema-
nier geld naar de gedupeerden vloeit.
Claimclub Vermogensmonitor spande
eerdereenprocedureaantegenbanken
ING,KnabenSNSbij klachteninstituut
Kifidvoor€350.000,maardeuitslagdaar-
vanisnognietbekend.Vermogensmoni-
torwasonbereikbaarvoorcommentaar.

De strafzaakkrijgt overigens sowieso
een vervolg. Volgens deRechtbankAm-
sterdamhebben drie van de zeven ver-
oordeeldenhogerberoepaangetekend,
onderwie kopstukStefanS.

Curator vindt dat de
bankrekening direct
gesloten hadmoeten
worden, maar rechter
laat die vraag open
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