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(Ierse nationaliteit), over financiële verliezen als gevolg van fraude door een 
plaatselijke bankier

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verklaart dat haar moeder het slachtoffer is geweest van een plaatselijke AIB-
bankier die haar betrokken zou hebben bij illegale transacties waardoor zij ernstige financiële 
verliezen heeft geleden. Indienster beweert dat de bankier het geld van haar moeder in een 
aantal neprekeningen en trustfondsen heeft geplaatst. Volgens indienster zou hierbij een derde 
man betrokken zijn geweest en zouden nepnamen en neprekeningen zijn gecreëerd teneinde 
het witwassen van geld te vergemakkelijken. Volgens indienster zijn de bij de Ierse 
gegevensbescherming ingediende verzoeken om bankgegevens onbeantwoord gebleven, heeft 
de financiële politie geen gevolg gegeven aan haar brieven en hebben de bij de financiële 
ombudsman ondernomen stappen geen vruchten afgeworpen. Indienster is van mening dat 
Richtlijn 2001/97/EG tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, is geschonden en 
verzoekt het Europees Parlement de zaak van haar moeder te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Op basis van de verstrekte inlichtingen schijnt het dat de moeder van indienster, namens wie 
indienster optreedt, in 1991 en 1992 het slachtoffer kan zijn geweest van fraude met 
bankrekeningen, waarbij mogelijk sprake is geweest van identiteitsdiefstal. In dit verband 
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meent indienster dat inbreuk is gemaakt op de tweede anti-witwasrichtlijn1.

Hoezeer de Europese Commissie de door indiensters moeder doorgemaakte ervaring en de 
door indienster ervaren problemen ook betreurt, de Commissie kan na bestudering van de 
door indienster naar voren gebrachte elementen niet anders dan tot de conclusie komen dat zij 
in deze zaak niet bevoegd is op te treden.

In de onderhavige situatie kan de Europese Commissie geen onderzoek doen teneinde te 
beoordelen of private partijen betrokken zijn geweest bij strafbare activiteiten of wellicht het 
nationale of communautaire recht hebben overtreden.

Ten aanzien van de verwijzing naar een mogelijke inbreuk op de tweede anti-witwasrichtlijn
dient te worden onderstreept dat krachtens artikel 226 van het EG-Verdrag de Commissie 
slechts bevoegd is op te treden tegen lidstaten als deze hun verplichtingen volgens het 
communautair recht niet nakomen, bijvoorbeeld in het geval van onrechtmatige omzetting of 
toepassing van communautaire wetgeving. Blijkens de verstrekte inlichtingen is daarvan in de 
in het verzoekschrift beschreven situatie geen sprake.

De Europese Commissie adviseert indienster zo snel mogelijk juridische stappen te 
ondernemen op nationaal niveau en indien nodig rechtsbijstand in te roepen.

                                               
1 Richtlijn 2001/97/EG tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.
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