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ING Bank probeert kritische stichting te censureren
ING Bank is een procedure gestart tegen Stichting Vrouwe Justitia in Verval, een organisatie die middels
praktijkervaringen misstanden in de zogenaamde rechtsstaat in Nederland aan de kaak stelt, met name
in de civiele rechtspraak. VJIV beschikt over een groot aantal dossiers met daarin evident foute
uitspraken van rechters en raadsheren, welke op haar website door juristen worden geanalyseerd. Het
valt op hoe vaak ING Bank bij die zaken figureert als één van de procespartijen.
Kennelijk heeft ING Bank liever niet dat deze zaken in de openbaarheid worden gebracht.
In de door de bank uitgebrachte dagvaarding eist zij dat de volledige website van VJIV, die dus niet gaat
over ING Bank maar over het (dis)functioneren van de rechterlijke macht, wordt verboden. Volgens
haar is ieder woord wat op de website over ING Bank is geschreven onrechtmatig. Ook eist zij dat de
rechter bepaalt dat ING Bank naar eigen goeddunken een dwangsom van € 10.000,- per dag kan
opleggen aan de stichting en/of haar bestuursleden op het moment dat deze openbare uitlatingen
doen die ING Bank niet bevallen.
Een opvallende overeenkomst tussen de tientallen bij de Stichting bekende rechtszaken waarbij ING
Bank over de schreef is gegaan is de partijen die door ING Bank worden ingeschakeld. In standaard
zaken maakt ING Bank gebruik van grote notaris- en advocatenkantoren. Wil zij echter op
onrechtmatige wijze haar zin krijgen dan worden ingeschakeld Nexus Advocaten uit Amsterdam, RoX
Legal Notariaat uit Rotterdam en Snijder Gerechtsdeurwaarders uit Beverwijk.
Tegen al deze partijen lopen tuchtrechtzaken bij respectievelijk de Raad van Discipline, de Kamer van
het Notariaat en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Tegen (medewerkers van) ING Bank zelf zijn
klachten ingediend bij het Kifid en de Stichting Tuchtrecht Banken. Gebleken is echter dat ING Bank
zich niets aan trekt van uitspraken van die instellingen. Waarom zouden ze ook, op het niet naleven
van veroordelingen staat geen enkele sanctie.
Stichting Vrouwe Justitia in Verval heeft door jarenlange ervaring weinig vertrouwen in het
functioneren van rechters. Toch verwachten wij dat ING Bank in dit geval haar hand heeft overspeeld
en ook de behandelend rechter zal beseffen dat als kritiek op rechterlijke uitspraken wordt verboden
dat het definitieve failliet van de Nederlandse rechtsstaat zou betekenen.

