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SNS Reaal is echt niet de enige Nederlandse bank die zijn 
vingers brandt aan miljoenenleningen in commercieel 
vastgoed. Integendeel, ook andere ' systeembanken' 
zitten tot hun nek in de problemen. De komende jaren zien 
ze zich gedwongen om miljarden euro' s af te schrijven, 
verwachten kenners. Maar de bankiers zelf houden hun 
mond en schuiven de ellende voor zich uit, in de hoop op 
betere tijden. Hoe heeft het zover kunnen komen? 
 
Nee, Rabobank maakt zich heus geen ernstige zorgen over 
slechte vastgoedleningen. De bank mocht dan eind 2012 een 
bedrag van anderhalf miljard euro aan ' onvolwaardige kredieten' 
in commercieel vastgoed hebben uitstaan en in één jaar 
tweehonderd miljoen euro aan voorzieningen hebben 
opgenomen, volgens bestuursvoorzitter Piet Moerland is de 
situatie bij zijn bank lang niet zo erg als bij om maar wat te 
noemen het genationaliseerde SNS Reaal. ' Ik denk dat de 
portefeuille van SNS Reaal meer dan gemiddeld slechte kredieten 
bevat' , zei hij tegen RTL Z. ' Bij onze dochter FGH bestaat het 
onderpand uit prima vastgoed op A1-locaties in grote steden, 
waarvoor huurcontracten zijn afgesloten voor tien tot vijftien 
jaar.' FGH-directeur Peter Keur, die veruit het grootste deel van 



het commercieel vastgoed bij Rabobank beheert, toonde zich 
vrijwel tegelijkertijd al even optimistisch in een persbericht. ' Het 
besef dat we niet stil kunnen blijven zitten' mocht bij hem dan ' 
in volle hevigheid aangekomen' zijn, uiteindelijk zou een groot 
deel van de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen zodra 
het ' negatieve zelfbeeld van de vastgoedsector' plaatsmaakt 
voor vertrouwen. Ook ABN Amro-baas Gerrit Zalm meldde 
onlangs dat de belastingbetaler gerust kan zijn over zijn 
staatsbank. ' Wij hebben gelukkig een kleine 
vastgoedportefeuille, aangezien wij destijds Bouwfonds 
verkochten aan Rabobank en SNS Reaal.' 
 
Poeh, gelukkig, we begonnen ons al bijna zorgen te maken. De 
afboekingen op slechte vastgoedleningen mogen dan met het 
jaar toenemen, zoals u in de kaders bij dit verhaal kunt lezen, 
alles is echter onder controle. Gaat u vooral rustig slapen; de 
bank staat er morgen ook nog wel. Maar vervelend genoeg voor 
onze gekrijtstreepte vrienden schetst het jaarverslag van De 
Nederlandsche Bank (DNB) over 2012 een heel ander verhaal. 
DNB maakt zich serieuze zorgen over de vastgoedmarkt, ' waar 
de prijzen vier jaar op rij dalen en afschrijvingen sinds de 
kredietcrisis cumuleren' . En dat afschrijven gebeurt bovendien 
lang niet snel genoeg naar de zin van de centrale bank. Veel 
onderpand staat voor onrealistisch hoge bedragen bij de banken 
in de boeken. Daarom oppert DNB dat alle banken voortaan 
jaarlijks de waarde van hun vastgoedonderpand moeten laten 
bepalen door een onafhankelijke taxateur, om te komen tot ' 
waarderingen die beter de economische realiteit weergeven' . 
Oftewel: vanaf nu als een gek gaan afschrijven op slechte 
vastgoedleningen. Maar dan nog. Zelfs met die iets te fleurige 
boekhoudingen is bij veel leningen de waarde van het onderpand 
nu al kleiner dan het uitgeleende bedrag. Volgens DNB is bij elf 
procent van alle vastgoedfinancieringen de zogeheten loan-to-
value-ratio hoger dan honderd procent. 
 
De speurneuzen van Cushman & Wakefield ontdekten kort 
geleden iets vergelijkbaars in een onderzoek dat zij uitvoerden in 
opdracht van het ministerie van Financiën. Het rapport, dat een 
belangrijke rol speelde bij de nationalisatie van SNS Reaal, 
concludeert dat het ergste leed voor de banken nog lang niet is 
geleden. Volgens de vastgoedadviseurs moeten de Nederlandse 



banken nog zeker twintig procent van alle uitstaande 
vastgoedleningen afschrijven. Aangezien de banken voor meer 
dan tachtig miljard euro Nederlands vastgoed hebben 
gefinancierd, komt dat neer op een totale afschrijving van zestien 
miljard. En volgens de vorig jaar onderuit gegleden ontwikkelaar 
Rudy Stroink, dankzij zijn bedrijf TCN ooit goed voor honderd 
miljoen euro en plek 252 in de Quote 500, is het probleem nog 
veel groter. ' Als je kijkt naar al die leegstaande winkels, 
bedrijfsterreinen en andere panden die nooit meer gebruikt gaan 
worden, dan denk ik dat het nog af te schrijven bedrag ruim 
boven de twintig miljard ligt. Nederlandse banken erkennen het 
probleem niet; die denken dat alles zichzelf wel oplost zolang we 
een beetje optimistisch blijven doen.' 
 
ZAKKEN MET GELD 
Maar juist door lekker een beetje optimistisch te doen zitten we 
nu zo in de problemen. Tot 2008 leenden gulle bankiers tientallen 
miljarden aan ontwikkelaars. En toen diezelfde ontwikkelaars na 
het uitbreken van de kredietcrisis massaal in de problemen 
kwamen, voorzagen de banken hen aanvankelijk ruimhartig van 
overbruggingskredieten, in de stellige overtuiging dat de markt 
snel zou aantrekken. Denk bijvoorbeeld aan de gevallen 
betonbaron Leo Geeris (in 2009 nog nummer 421 op onze 
rijkenlijst met zestig miljoen euro), wiens faillissement in 2011 
volgens advocaat Albert Jan van Soelen werd veroorzaakt door ' 
verregaand optimisme' . In het faillissementsverslag is terug te 
lezen hoe curatoren hun vraagtekens plaatsen bij het 
enthousiasme waarmee banken jarenlang ' te hoge 
financieringen (& ) en veel te hoge ongedekte kredietverlening' 
verstrekten. De tientallen miljoenen, afkomstig van onder andere 
Friesland Bank, SNS, Van Lanschot en FGH, werden gretig 
gegireerd, maar Geeris' imperium bleek niet stabieler dan een 
kaartenhuis. Of wat te denken van Phanos, het geflopte 
geesteskindje van Geert Ensing? ABN Amro ging volgens het 
laatste faillissementsverslag voor 220 miljoen euro het schip in, 
SNS Property Finance verstrekte tachtig miljoen en Rabobank 
heeft nog 45 miljoen tegoed. 
 
Tot 2008 was het ook voor anderen dan Geeris en Ensing een 
eitje om een lening los te krijgen bij de bank. ' Het is allemaal 
fout gegaan door het gemak waarmee de banken projecten 



financierden' , vertelt ontwikkelaar Hans Kortlevers. ' De snelle 
jongens kwamen dankzij die voorfinancieringen met z' n allen in 
de Quote 500, maar leefden puur op het geld van de banken. Op 
een gegeven moment was een gemiddelde tandarts of advocaat 
ook ineens projectontwikkelaar. Niet dat ze er ook maar iets voor 
gestudeerd hadden, maar het leek gewoon zo' n simpele manier 
om geld te verdienen.' Kortlevers benadrukt zelf nooit full 
leveraged te zijn geweest; als een van de weinige ontwikkelaars 
staat hij dan ook nog overeind. ' Andere jongens dichtten 
jarenlang het ene gat met het andere dankzij de volgende 
miljoenenfinanciering en konden zo weer verder met hun 
levenswijze.' 
 
Een van de allersnelste jongens uit die tijd, Erik de Vlieger, 
vertelde laatst in de Volkskrant hoe gemakkelijk het destijds was 
om een zak geld mee te krijgen. Hij schudde ooit op 
vrijdagmiddag de hand van de toenmalige baas van Reed 
Elsevier om een nieuw hoofdkantoor voor de uitgeverij te 
ontwikkelen, de Millennium Tower op Amsterdam-Sloterdijk. ' Ik 
kwam de maandagochtend daarna bij Bouwfonds en kon volop 
eisen stellen. Ik was de verkoper van het goud, zo voelde dat. Ik 
zei daar dat ik een gebouw ging neerzetten dat zo groot was dat 
het naastgelegen Telegraaf-pand nooit meer zon zou hebben. 
Daar werd toen hard om gelachen bij Bouwfonds. Zo ging dat. 
Wat heb je nodig, was de vraag honderd miljoen? Gaan we 
regelen.' 
 
Dat banken zelf maar weinig onderzoek deden, blijkt uit het 
dossier van het Enschedese Go Planet. Dit leisurecomplex van 
dertigduizend vierkante meter was al vanaf de tekentafel een 
hoofdpijndossier en schreef sinds de opening in 2000 nooit 
zwarte cijfers. Volgens een taxatierapport van eind 2007 was het 
complex nog 1,2 miljoen euro waard, een schijntje vergeleken 
met de bouwkosten van 25,9 miljoen. Maar in plaats van het 
complex om te dopen in Go To Hell, verstrekte de lokale 
Rabobank de nieuwe eigenaren in 2008 doodleuk een financiering 
van acht miljoen euro voor de aankoop ervan. Bijna het 
zevenvoudige dus, en dat voor een erkend probleemdossier (zie 
kader ' Flop van het oosten'. 
 
 



UPFRONT FEES 
Voor een meer wetenschappelijke kijk op de hele situatie vóór de 
crisis, besluiten we een kop koffie te gaan drinken met Peter van 
Gool, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij ontvangt ons op zijn werkkamer in Utrecht, want 
Van Gool is tevens hoofd vastgoedbeleggingen van de aldaar 
gevestigde pensioenbelegger SPF Beheer, en legt uit waarom 
banken zo makkelijk miljoenenleningen gaven aan 
projectontwikkelaars die nog moesten beginnen met bouwen en 
vaak nauwelijks eigen geld meebrachten. ' Banken wilden in die 
tijd maar al te graag marktaandeel veroveren' , zegt hij ' Daarom 
leenden ze grote bedragen aan de Eurocommerces van deze 
wereld (zie de reportage op p.78, red.), zonder al te veel eisen te 
stellen met betrekking tot huurders en de verkoop.'  
 
Hoofdschuddend denkt hij aan het prestigieuze probleemproject 
The Wall van Roger Lips, langs de A2 in Utrecht. ' Dat hebben wij 
hier ook op tafel gehad als belegger. Ik dacht meteen: oei, oei, 
oei, wat een risico' s. Het werd niet voor niets een van de 
visgraten waarin SNS is gestikt.' Wat heet: de scherpe geesten 
bij Property Finance financierden het tot in 2011 voor 
tweehonderd miljoen euro. Inmiddels staat het 
megawinkelcentrum niet alleen half leeg weg te kwijnen langs de 
snelweg, maar sinds het zakelijke en persoonlijke faillissement 
van Lips ook te bloeden op de balans van staatsbank SNS. 
Waarom namen de banken zulke immense risico' s en 
financierden ze massaal miljoenenprojecten waarbij de 
ontwikkelaar maar een heel klein bedrag aan eigen geld hoefde 
mee te nemen? Van Gool: ' Het ging vaak om persoonlijke 
initiatieven. Bankiers kregen grote upfront fees, dus wilden graag 
meer krediet verlenen. Je wilt scoren, je baas wil ook scoren, je 
gaat er allemaal in mee. De economie groeide, er was echt 
sprake van een wall of money. Bovendien was er een rotsvast 
vertrouwen dat de huren en de prijzen altijd zouden stijgen.' Een 
beetje bonussen opstrijken voor de verstrekking van leningen, 
niet gehinderd door enige kennis van zaken makkelijker kon het 
de bankiers niet gemaakt worden. Dat is ook de conclusie van de 
commissie-De Wit, die een parlementaire enquête hield naar het 
financiële stelsel. Zij stelde bij het eerste rapport in 2010 al vast: 
' De primaire oorzaken voor de verliezen die de Nederlandse 
financiële instellingen hebben geleden in deze crisis, zijn de 



risico' s die genomen zijn.' Daarnaast zouden volgens de politici 
ook de riante bankbonussen ' te weinig aandacht hebben 
gekregen van de gedragstoezichthouder AFM' . Kortom, bankiers 
waren drukker met cashen dan met de kritische beoordeling van 
aanvragen. Als ze er al kritisch naar konden kijken, vertrouwt 
een grote projectontwikkelaar ons toe. ' Ik heb weleens een 
bankier met wie ik een goede band had, een baan aangeboden in 
mijn bedrijf. Die jongen kon helemaal niks. Hij kon geen rapport 
opstellen, geen vastgoedgesprekken voeren, geen analyses 
maken. Toen besefte ik voor het eerst dat banken nauwelijks de 
kennis in huis hadden om financieringsaanvragen te beoordelen.' 
 
HELIKOPTERLUNCH 
Toen in 2008 het debacle met subprime hypotheken de 
Amerikaanse markt opblies, bleven de Nederlandse bankiers 
rustig; aan de Zuidas was niets aan de hand. Althans, aan de 
oppervlakte. Achter de schermen groeide langzaam maar zeker 
de paniek: huurders vinden voor nieuwe projecten werd lastiger, 
zittende huurders gingen vaker failliet, de toch al behoorlijke 
leegstand van kantoren nam nog verder toe. Ineens werd het 
daardoor stukken moeilijker om met die vroeger zo lucratieve 
projecten nog een prettig rendement te behalen. Gevolg: minder 
interesse van beleggers en uiteindelijk dalende waardes van het 
zwaar door de banken gefinancierde vastgoed. Rudy Stroink: ' De 
fundamentele uitdaging was dat panden heel erg gefinancierd 
waren op huurcontracten van vijf à tien jaar en die lopen een 
keer af. In de huidige tijd gaan huurders dan heronderhandelen 
of verhuizen. Dan houdt de cashflow op.  
 
Bijna niemand maakte tot dat moment de analyse: hoe risicovol 
is vastgoed eigenlijk?' 
Met een huurperiode van tien jaar heb je de kosten er nog niet 
eens uit, vertellen verschillende projectontwikkelaars. Daardoor 
is er in de kantorenmarkt nu een bloederige slag gaande om de 
gunst van de huurder. In 2006 waren de eerste tekenen al 
zichtbaar dat een hurende partij echt niet uit tevredenheid een 
huurcontract verlengt, zeker niet wanneer er aanlokkelijke 
bonussen klaar liggen voor partners indien zij met de karavaan 
naar een volgende kantoorkolos vertrekken. Zo bewees de 
verhuizing van adviesbureau KPMG, dat zijn oude pand verliet 
om te verhuizen naar een gebouw driehonderd meter verderop, 



dat huurders niet bepaald honkvast zijn. En Deloitte verlaat 
binnenkort de in 2002 gebouwde Crystal Tower nabij station 
Amsterdam-Sloterdijk en verkast naar de peperdure Zuidas, om 
maar eens wat voorbeelden te noemen. Tel daar nog eens de 
vergrijzing en de trend van ' het nieuwe werken' bij op en het 
mag duidelijk zijn dat al die lege vierkante meters kantoorruimte 
de komende jaren echt niet gevuld raken. 
 
Hadden de bankjongens en -meisjes dit kunnen zien aankomen? 
Natuurlijk waren er kritische geluiden te horen, maar de banken 
staken publiekelijk liever hun hoofd in het zand. ABN Amro riep 
eind 2010 nog juist méér aan vastgoedfinanciering te willen 
doen. SNS Reaal legde in dezelfde tijd een advies van Ernst & 
Young naast zich neer om in rap tempo 1,2 miljard euro af te 
schrijven op de verliesgevende vastgoedportefeuille. De 
drogredenering was: de winsten waren jarenlang gigantisch, dus 
waarom zouden de gloriejaren niet kunnen terugkeren? Zelfs 
Bouwfonds Property Finance draaide in 2005 nog 87 miljoen euro 
winst, voordat het door SNS werd overgenomen. Omdat hun 
cashflow niet te lijden had onder leegstand, bleven bankiers 
vrolijk afgaan op de positieve verhalen, prognoses en 
taxatierapporten van projectontwikkelaars. Stroink: ' Ik heb zelf 
publiekelijk gewaarschuwd voor de tsunami aan kapitaal die over 
de markt rolde. Maar ik had beter naar mezelf moeten luisteren. 
Je wilt stoppen op het juiste moment, maar je ziet elke keer toch 
weer een buitenkansje, dus blijf je optimistisch.' Van Gool voegt 
daaraan toe: ' Je kunt de situatie het best vergelijken met een 
stoelendans. Zolang de muziek speelt, gaat er bij niemand een 
lampje branden. En toen de eerste signalen kwamen dat de 
muziek weleens zou kunnen stoppen, dacht iedereen wel op tijd 
op een stoel te kunnen gaan zitten. Banken en 
projectontwikkelaars hebben te lang met het idee geleefd dat ze 
vóór de dip hun schaapjes wel op het droge zouden hebben. 
Maar als we de crisis en de omvang ervan konden voorspellen, 
dan zat iedereen allang op de Bahama' s en kenden we geen 
recessie.' 
 
En dan waren er, naast de bonussen, natuurlijk ook de 
smakelijke snoepreisjes, vertelt een projectontwikkelaar die niet 
met naam genoemd wil worden. ' We waren voortdurend bezig 
de ego' s van de bankiers te strelen. Die keken wel naar onze 



balansen, maar die cijfers konden we gewoon alle kanten op 
duwen. Dus dan fêteerden we hen weer in Saint-Tropez of lieten 
hen met de helikopter ophalen voor een lunch in Knokke. Ze 
vonden het geweldig. Eigenlijk had het weinig met 
ondernemerschap van doen. Als je geld nodig had, 
herwaardeerde je gewoon even je vastgoed, zwaaide je met je 
taxatierapport bij de bank en dan kreeg je weer cash mee.' 
Toch was het niet alleen de vriendschappelijke relatie die zorgde 
voor een vertroebeld beeld; de banken konden ook moeilijk 
anders. Sinds de komst van de crisis bleven steeds meer grote 
ontwikkelaars achter met de rentes en aflossingen op hun 
leningen. Maar juist bij deze types lieten banken de geldkraan 
vaak openstaan. Want zoals je velen in de markt hoort roepen: 
zij waren, vaak met honderden miljoenen aan financieringen, too 
big to fail. Kijk bijvoorbeeld naar het Fortress van Roeland 
Voerman, dat een bankschuld van meer dan driehonderd miljoen 
euro heeft, maar in 2012 nog flink werd geherfinancierd (zie het 
interview op p.50). Kenmerkend is ook dat het niet SNS was dat 
met 370 miljoen euro aan uitstaande leningen het faillissement 
aanvroeg van het concern van Roger Lips, maar ABN Amro. Die 
bank liep met twintig miljoen euro aan leningen beduidend 
minder risico bij Lips' ondergang en had dus veel minder belang 
bij nog langer pappen en nathouden. In het geval van Tom 
Westermeijer en zijn zoons was het de Belastingdienst die het 
faillissement aanvroeg. Bij het duo Tom Moeskops en Harrie van 
de Moesdijk gingen meerdere bv' s failliet toen de Amerikaanse 
bank Wells Fargo 43 miljoen euro terug wilde zien van de 
Eindhovenaren. Van Gool snapt dat wel. ' Op een gegeven 
moment zit je erin en ga je door als er nog meer financiering 
gevraagd wordt. Wanneer je zelf krediet hebt gegeven, hoop je 
maar dat diegene met nog een beetje extra krediet weer boven 
jan komt en jij niet op het matje wordt geroepen. Je zakt 
langzaam weg in het moeras. Allemaal zó menselijk.' 
 
' NUL VOORZIENINGEN' 
Mede daardoor komt de ware omvang van het debacle nu pas 
langzaam aan het licht. Niet alleen bij Rabobank staat een flink 
deel van de vastgoedleningen in de boeken te bloeden; in de 
immense portefeuille van bijna dertig miljard euro aan 
commercieel vastgoed bij marktleider ING zit maar liefst 2,4 
miljard aan zogenoemde non-performing loans. Of de bank het 



merendeel van dat geld ooit terugziet, is zeer de vraag. Behalve 
in Nederland financierde de bank ook nogal wat 
probleemprojecten in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. ABN 
Amro noteert, de immer optimistische Gerrit Zalm ten spijt, 696 
miljoen euro aan leningen waarbij een betalingsachterstand 
bestaat. Zakenbank NIBC heeft op een portefeuille van bijna 
twee miljard euro een kleine tweehonderd miljoen aan leningen 
uitstaan met een betalingsachterstand of waarbij wanbetaling 
dreigt. En SNS Reaal& Tja, de ondergang als gevolg van het 
bloedbad Property Finance ligt ongetwijfeld nog vers in uw 
geheugen. 
 
Toch slaan de bankiers nog altijd maar zeer voorzichtig aan het 
afschrijven. Rabo-baas Piet Moerland gaf bij RTL Z schoorvoetend 
toe: ' Als dit nog langer duurt, kan het niet anders dan dat je ook 
in een solide portefeuille meer voorzieningen moet nemen. Maar 
laten we eerlijk zijn: tot een jaar of twee geleden hadden we 
nauwelijks of nul voorzieningen.' Bovendien: kunnen die arme 
bankiers het zich wel veroorloven om nu ineens keihard met de 
botte bijl door de jaarrekening te gaan? Met de normen van het 
Basel III-akkoord voor kapitaaleisen zijn de verliezen voor 
banken namelijk moeilijk hanteerbaar. Om aan de eisen te 
voldoen, moeten de Nederlandse banken tot 2018 nog zeker 43 
miljard euro aan hun buffers toevoegen en extra voorzieningen 
treffen om de vastgoedverliezen op te vangen. Dat is zeventig 
procent van de verwachte winst over die vijf jaar. Door flink te 
gaan afschrijven, maken de bankiers daarom om te beginnen 
hun eigen leven moeilijker. Niet zo vreemd dus dat ze de ellende 
liever voor zich uit schuiven, hier en daar nog een noodkredietje 
verschaffen om grote spelers overeind te houden en ' s avonds 
tot een hogere macht bidden om het snel aantrekken van de 
vastgoedmarkt. 
 
Maar volgens vastgoedbaas David Hart zou het het verstandigst 
zijn om in één keer door de zure appel heen te bijten. ' In 2008 
hebben de Amerikanen heel slim hun verlies genomen en snel 
alles afgeschreven. Daar trekt de markt nu weer aan; zij komen 
er eerder uit dan wij. Nederlandse banken trekken de broekriem 
aan en wachten op morgen. Terwijl we niet moeten vergeten dat 
dit probleem door henzelf is ontstaan, doordat er financiering 
werd verstrekt voor te veel opgepoetste vastgoedplannen. En nu 



moeten banken om hun eigen hachje te redden grote 
projectontwikkelaars wel aan hun kraag boven water houden, 
omdat ze koste wat kost niet dat slechte vastgoed op de balans 
kunnen hebben.' Daar komt nog bij dat de Basel III-norm een 
ongewenst neveneffect heeft: banken moeten tegenover het 
geleende vermogen nu ook een eigen vermogen van drie procent 
kunnen zetten. Om aan die eis te voldoen, vergroten banken 
idealiter het eigen vermogen, maar in de praktijk komt het er 
vooral op neer dat er nauwelijks meer nieuwe leningen worden 
verstrekt. Dan zou de bank immers nog meer eigen vermogen bij 
elkaar moeten schrapen, wat niet gaat lukken. En dus zit de 
markt volledig op slot, terwijl er hier en daar best nog kansrijke 
investeringen mogelijk zijn. Hart: ' Banken blijven erop hameren: 
zorg ervoor dat je zelf cash op de plank hebt liggen, want straks 
zijn er overal koopjes.' En een projectontwikkelaar die anoniem 
wil blijven: ' Ik heb een hotel gekocht voor vier miljoen euro en 
het voor twee miljoen verbouwd. Daarin zit nu een club die de 
ruimte voor anderhalf miljoen euro per jaar huurt, dus binnen 
vier jaar heb ik mijn investering er weer uit en daarna heb ik nog 
jarenlang anderhalf miljoen per jaar. Het is toch vreemd dat 
banken ook dit soort aankopen niet meer kunnen en willen 
financieren? Je ziet dat er voor financiering steeds vaker gebruik 
wordt gemaakt van fondsstructuren en private equity. Als ze niet 
oppassen, missen ze straks de boot wanneer er wél weer geld te 
verdienen valt in het vastgoed.' 
 
 
ING 
De afgelopen jaren heeft ING zwaar ingezet op Nederlands 
commercieel vastgoed. Er stond hier voor 29,7 miljard euro aan 
leningen uit. Dat vond de bank zelf ook wat veel, dus is het 
aantal leningen vorig jaar met meer dan zevenhonderd miljoen 
euro teruggebracht. Maar bij zo' n forse portefeuille is dat 
natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Het aantal 
probleemkredieten leningen met een betalingsachterstand is 
gestegen tot 8,1 procent. Het betreft hier dus rond de 2,4 miljard 
euro aan hoofdpijnfinancieringen. Ook heeft de bank 
bekendgemaakt de eisen voor vastgoedfinancieringen te 
verzwaren en zeer terughoudend te zijn met het aannemen van 
nieuwe klanten. Dat neemt niet weg dat ING de ergste migraine 
moet hebben van de portefeuille met Spaanse vastgoedleningen 



à veertig miljard euro. Daarvan heeft maar liefst negentien 
procent een betalingsachterstand. ING zegt druk doende te zijn 
met voorzieningen treffen en afboeken, maar zegt niet hoeveel. 
 
ABN AMRO 
Tot voor kort geloofde men bij ABN Amro nog in groei van de 
vastgoedsector. In 2010 liet hoofd vastgoed Jaap Kalverkamp 
weten dat de bank verwachtte dat de markt zou aantrekken en 
daarom weer actiever wilde worden in het vastgoed. Daar is de 
bank kennelijk van teruggekomen; bij de publicatie van de 
jaarcijfers over 2012 liet ABN Amro weten dat ' het 
acceptatiebeleid voor zakelijke vastgoedleningen is verscherpt' . 
Ook is er ' extra aandacht' voor het beheer van de bestaande 
portefeuille. Voor alle nieuwe kredietaanvragen boven vijf ton is 
voortaan een advies van de Real Estate Finance-afdeling van 
Merchant Banking verplicht. Volgens het jaarverslag 2012 heeft 
ABN Amro voor twaalf miljard aan vastgoedfinancieringen 
uitstaan, waarbij de portefeuille het afgelopen jaar opmerkelijk 
genoeg nog met vijfhonderd miljoen euro toenam. Dat betreft 
echter geen nieuwe financieringen; de bank schoof simpelweg 
wat leningen die eerder onder andere afdelingen vielen op de 
vastgoedhoop. In 2012 maakte de bank 948 miljoen euro winst, 
maar kondigde eveneens aan 308 miljoen opzij te zetten voor 
risicovolle vastgoedleningen. Momenteel staat er voor een kleine 
zevenhonderd miljoen euro aan vastgoed-leningen uit die onder 
de categorie ' impaired vastgoed' vallen, waarop 
betalingsachterstanden zitten. Omdat 66 procent van deze 
risicovolle leningen volgens de bank is afgedekt, loopt ABN Amro 
(en dus u, de belastingbetaler) minder risico dan enkele andere 
banken. Hoewel ABN Amro officieel nog openstaat voor goede 
kansen, vertrouwen vastgoedonder-nemers ons toe dat de bank 
vrijwel niets meer doet en op dit moment bijna alle 
financieringsaanvragen afwijst. 
 
RABOBANK 
Volgens bestuursvoorzitter Piet Moerland mag Rabobank dan lang 
niet zulke grote risico' s lopen als SNS Reaal deed, wie een blik 
op de cijfers werpt, ziet dat ook het vriendelijke agrarische 
broertje er eigenlijk helemaal niet zo goed voor staat. Rabo 
Vastgoedgroep noteerde over 2012 een verlies van 113 miljoen 
euro, vooral veroorzaakt door een bedrag van 238 miljoen aan ' 



waardeveranderingen' . En waar de bank in het eigen jaarverslag 
een bedrag van ruim anderhalf miljard euro noteert als ' 
onvolwaardige kredieten' (leningen met een hoog risico op 
wanbetaling), heeft de bank daar nog maar 376 miljoen euro aan 
voorzieningen tegenover gezet. Volgens Moerland is dat al heel 
wat, aangezien een paar jaar geleden de voorzieningen nog nul 
waren. Maar toch, we denken er nog maar even niet aan wat 
Rabo overkomt bij eventuele collectieve wanbetaling op die 
vastgoedleningen. Opmerkelijk genoeg schreef FGH Bank, waarin 
het grootste deel van Rabo' s vastgoed zit, volgens de bank in 
2012 nog wel zwarte cijfers, wat betekent dat de pijn vooralsnog 
vooral bij de lokale banken zit. Sowieso lopen door de 
coöperatieve structuur lokale vesti-gingen nogal eens idiote 
risico' s: bij het faillissement van Ger Vissers Eurocommerce 
(totale schuld meer dan zevenhonderd miljoen euro) ging de 
vestiging in Apeldoorn voor meer dan 68 miljoen euro het schip 
in. De bank verwacht in 2013 nog geen verbetering op de 
vastgoedmarkt. 
 
SNS REAAL 
Bestuursvoorzitter Ronald Latenstein was een jaar geleden nog 
positief. De bank boekte vooruitgang in het ' versterken en 
vereenvoudigen van de kapitaalbasis' en was druk bezig de 
probleemportefeuille Property Finance te herstructureren, zei hij 
na de presentatie van de jaarcijfers. De slechte vastgoedleningen 
zouden worden ondergebracht in een bad bank en vervolgens 
stap voor stap afgestoten. Een jaar later is SNS (voor in totaal 
3,7 miljard euro) genationaliseerd en zit Latenstein werkloos 
thuis, net als zijn financiële rechterhand Ferenc Lamp. De andere 
banken dragen samen een miljard euro bij aan de nationalisatie. 
Tot overmaat van ramp wordt de voormalige top van Property 
Finance ook nog eens verdacht van grootschalige fraude. 
Interim-bestuurder Buck Groenhof zat een tijdje achter de 
tralies, maar mag zijn strafzaak nu in vrijheid afwachten. De 
aandeelhouders zijn hun centen kwijt. De vastgoedportefeuille 
van 8,55 miljard euro, waarvan 77 procent in Nederlandse 
projecten zit, is nu het probleem van minister Jeroen 
Dijsselbloem. Hoe de toekomst eruitziet, is nog niet duidelijk. In 
een brief aan de Tweede Kamer schreef Dijsselbloem dat de 
vastgoedtak zo snel mogelijk apart wordt gezet van de andere 
onderdelen van de bank. ' Grotere verliezen op de 



vastgoedportefeuille zijn waarschijnlijk' , aldus de minister. 
 
	  
 
PRAKTIJKVOORBEELD: FLOP VAN HET OOSTEN 
Survivaltochten, diepzeeduiken, lasergamen: Go Planet in 
Enschede had ' de grootste evenementenboulevard van Europa' 
moeten worden, met 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Maar het 
dertigduizend vierkante meter grote complex, gelegen tegenover 
het stadion van FC Twente, blijkt sinds de opening in 2000 een 
megalomane bouwput die maar niet van de grond wil komen. 
Lang nadat ABN Amro en Dik Wessels er al voor miljoenen hun 
vingers aan hebben gebrand, wagen recreatieondernemers Guus 
Brandriet en André van Leeuwen in 2007 een nieuwe poging en 
laten het park taxeren. In het taxatierapport van 17 december 
2007, dat in handen is van Quote, staat dat het complex nog 1,2 
miljoen euro waard is. De ' vrijwillige onderhandse 
verkoopwaarde in verhuurde staat' bedraagt 10,3 miljoen euro, 
maar op dat moment weet iedereen al dat dat een volkomen 
fictief bedrag is. Brandriet en Van Leeuwen kunnen het project 
voor acht miljoen krijgen en kloppen aan bij Rabobank. De lokale 
vestiging is op de hoogte van de taxatie, maar verstrekt lachend 
de benodigde miljoenenlening. Het park staat dan al voor 
zeventig procent leeg, vertelt een direct betrokkene. Verrassing: 
de poging om de tent winstgevend te maken, komt niet van de 
grond. Vorig jaar zomer worden de kartbaan en het 
kinderspeelparadijs failliet verklaard. ' Onbegrijpelijk dat de bank 
die lening in 2008 nog heeft verstrekt' , vindt de ingewijde. 
	  


