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 De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank 

 

Update, versie september 2013 

Inleiding 

In de afgelopen jaren heeft het bankwezen in ons land enkele malen zeer negatief het 
nieuws gehaald. Er zijn bij meerdere banken serieuze zaken misgelopen, waardoor de 
sector nu in het midden staat van een maatschappelijk debat over haar toekomstige 
plaats en rol in de samenleving. Het is terecht dat dit debat wordt gevoerd.  

Toch moet ervoor worden gewaakt dat het beeld ontstaat dat bij banken alleen maar 
zaken mis gaan. Banken spelen een grote rol in het economisch verkeer. Zij verstrekken 
dagelijks leningen aan particulieren en bedrijven. Daarmee bieden zij potentiële 
huiseigenaren niet alleen de mogelijkheid om goede woonruimte te vinden, maar ook om 
een eigen bezit op te bouwen. Zij helpen bedrijven om hun investeringsplannen te 
verwezenlijken en handel met het buitenland te financieren. Banken helpen klanten om 
hun risico’s af te dekken en verstrekken hun klanten financieel advies. Daarnaast 
wikkelen Nederlandse banken dagelijks miljoenen girale betalingen snel, foutloos en zeer 
goedkoop af. Dit alles is van groot belang voor het functioneren van onze economie. Een 
moderne economie kan nu eenmaal niet zonder een efficiënte en veilige geldcirculatie. 

Banken spelen ook een belangrijke rol als verlengstuk en uitvoerder van wet- en regel-
geving. Denk daarbij aan wetgeving tegen het witwassen van geld en de Wet Melding 
Ongebruikelijk Transacties. De grootbanken hebben daarbij een omvangrijk kantorennet 
waarmee zij de toegang tot financiële dienstverlening in de verste uithoeken van ons 
land garanderen.  

Deze notitie bevat de visie van de Rabobank op de inrichting van het Nederlandse bank-
wezen. Want hoewel er in het bankwezen meer goed gaat dan verkeerd, is het van 
belang dat het bankwezen wordt herijkt. Bankiers moeten zich herbezinnen op hun 
activiteiten. De geschiedenis leert dat financiële crises van tijd tot tijd voorkomen, net 
zoals conjunctuurcycli of crises in de publieke financiën. Maar deze kennis ontslaat ons 
niet van de verplichting om zoveel mogelijk lessen uit de crisis te trekken. Op zijn minst 
moeten wij ervoor zorgen dat wij beter zijn voorbereid op de volgende crisis, zodat de 
maatschappelijke schade ervan kan worden beperkt. De regelgeving moet daarom 
worden verbeterd en het toezicht daarop moet scherper, om waar mogelijk toekomstige 
problemen te voorkomen. Dit kan echter alleen als er een samenhangende, heldere en 
breed gedeelde visie op de rol van het financieel bestel aan het beleid ten grondslag ligt. 
Want het zou een slechte zaak zijn als het banken onmogelijk wordt gemaakt om hun 
dagelijkse activiteiten voor hun klanten te blijven verrichten.  

  

Wat is de taak van een bank? 

Banken, en zeker systeembanken, hebben tot doel de reële economie te dienen. Banken 
spelen een cruciale rol in het betalingsverkeer en in de kredietverlening aan particulieren, 
bedrijven en overige instellingen. Zij verzorgen op die wijze de financiële bloedsomloop 
van de economie. Dit geeft banken en bankiers een dubbele verantwoordelijkheid. Ten 
eerste moeten zij hun taak verrichten op een wijze die garandeert dat het klantbelang zo 
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 goed mogelijk wordt gediend. Continuïteit en dus een langetermijnoriëntatie moet te 
allen tijde voorop staan. Ten tweede moeten zij ervoor zorgen dat de activiteiten die 
worden gefinancierd ten dienste staan van de samenleving. Daarbij kan, naast  
de eerder genoemde functies, ook worden gedacht aan financiering van investeringen  
in duurzaamheid.  

 

Systeembanken hebben een onmisbare nutsfunctie en dragen een grote 
verantwoordelijkheid 

Vanwege de centrale rol die banken spelen kunnen zij in een moderne economie niet 
worden gemist. Dit geldt vooral voor hele grote banken, maar ook voor kleinere banken 
die op deelterreinen een cruciale functie vervullen. Dergelijke banken, die relevant zijn 
voor het functioneren van het gehele financieel-economische systeem, worden wel 
aangeduid als ‘systeembanken’. Omdat een overheid het zich vanwege de schade die uit 
een bancair faillissement voortvloeit niet kan veroorloven om systeembanken failliet te 
laten gaan, opereren deze feitelijk onder een impliciete overheidsgarantie. Dit verschaft 
hen een extra verantwoordelijkheid, want als zij zouden falen, heeft de gehele 
maatschappij daar last van.  

Daarom stelt de Rabobank het volgende voor: 

Systeembanken richten zich vooral op klantgerichte activiteiten met een reëel 
economisch belang 

De kernfuncties van banken bestaan uit de afwikkeling van het betalingsverkeer, het 
beheer van spaargelden en het financieren van de economische activiteiten van bedrijven 
en consumenten. Voor transacties met het buitenland moeten de banken hun klanten de 
beschikking kunnen geven over vreemde valuta’s. Banken moeten in staat zijn om op de 
financiële markten middelen aan te trekken als de beschikbare hoeveelheid spaargeld 
onvoldoende is om de kredietverlening te financieren. Dit vereist dat zij de secundaire 
markt in het door hen uitgegeven schuldpapier moeten kunnen onderhouden. Verder 
moeten klanten in staat worden gesteld om financiële risico’s bij hun bank af te dekken. 
Denk daarbij aan het afdekken van rente- en valutarisico’s. Ook voor het beter 
beheersen van hun eigen risico’s (waarover later meer) moeten banken valuta- en 
rentederivaten kunnen kopen en verkopen. Klanten van banken die rechtstreeks op de 
financiële markten geld willen aantrekken door middel van de uitgifte van aandelen en/of 
schuldpapier moeten hierbij kunnen rekenen op medewerking van hun bank. In dat kader 
moet hun bank bescheiden posities in deze effecten tijdelijk op de balans kunnen nemen. 
Tot slot moeten banken ten behoeve van het prudentiële liquiditeitsbeheer een 
portefeuille van waardepapieren kunnen aanhouden en beheren.  

De activiteiten van systeembanken moeten dus in beginsel ten dienste staan van hun 
klanten of voortvloeien uit het risicobeheer van de bank zelf. Want de risico’s die uit de 
klantgerichte activiteiten voor de bank zelf ontstaan, moeten adequaat en professioneel 
worden beheerd. Risicomanagement is immers een van de belangrijkste competenties 
waar een bank over moet beschikken. Systeembanken moeten naar mening van de 
Rabobank afzien van transacties die uitsluitend voor het eigen gewin en zonder 
klantbelang worden verricht. De te beheren posities moeten uitsluitend een uitvloeisel 
zijn van klantgedreven transacties of eigen risicobeperking binnen een stringent 
raamwerk van harde limieten. 
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Systeembanken moeten een laag risicoprofiel nastreven 

Risicobeheer is een kerncompetentie van bankieren. Zelfs de meest elementaire bank 
loopt forse risico’s en moet dat ook juist doen om de economie te laten functioneren.  
Veel van deze risico’s ontstaan doordat banken hun klanten ontzorgen door de risico’s 
naar zich toe te trekken en op professionele wijze te beheren. Het nastreven van een 
risicoloze bank is dan ook contraproductief, dat zou slechts betekenen dat de risico’s 
weer bij de klanten worden belegd. De grootste risico’s ontstaan binnen het kernbedrijf 
van een bank, te weten de kredietverlening (kredietrisico) en uit de looptijd- en 
rentetermijntransformatie (liquiditeits- en renterisico). Het eventueel splitsen van banken 
in ‘nutsbanken’ en ‘zakenbanken’ levert dan ook in geen van beide categorieën risicovrije 
banken op. 

Bij het verlenen van krediet loopt de bank altijd het risico dat een klant niet terugbetaalt. 
Dit is het kredietrisico, wat een bank kan beheren door behoedzaam te zijn in haar 
kredietverlening zoals bij het toetsen van de kredietwaardigheid en het vaststellen van 
zekerheden, door haar klanten te kennen en wel en wee te volgen en door voldoende 
buffers op te bouwen om verliezen op te kunnen vangen.  

De looptijdtransformatie betekent dat de looptijd van de bezittingen van de bank (de 
verstrekte leningen) en de financiering ervan (vooral spaargeld en uitgegeven 
schuldpapier, zoals obligaties) verschilt. Dit komt bijvoorbeeld doordat de meeste 
spaarders op elk moment hun spaargeld willen kunnen opvragen, terwijl mensen die een 
lening hebben afgesloten zeker willen weten dat zij langere tijd over dat geld kunnen 
beschikken. Dit risico is dus een direct gevolg van de uiteenlopende wensen van klanten 
en de wijze waarop de bank hen daarin tegemoet komt. Een bank moet dus altijd 
voldoende liquide middelen beschikbaar hebben om op elk moment aan alle opvragingen 
van tegoeden te kunnen voldoen. Anders zouden banken al gauw het vertrouwen van 
hun klanten verliezen.  

Daarnaast kennen de uitzettingen en verplichtingen van banken doorgaans verschillende 
rentetermijnen. Dit levert renterisico op, dat banken kunnen beperken door deze met 
derivaten te neutraliseren. 

Internationale activiteiten in dienst van de klant 

Het Nederlandse bedrijfsleven is sterk internationaal georiënteerd en heeft wereldwijd 
bancaire ondersteuning nodig. Het internationale bedrijf van banken moet daarom in 
staat zijn de buitenlandse activiteiten van hun klanten te faciliteren. Dit verklaart dat een 
kleine en open economie zoals Nederland, met hoge in- en uitvoerquotes en een 
omvangrijk grensoverschrijdend financieel verkeer, veelal een relatief groot bankwezen 
heeft in verhouding tot het bruto binnenlands product. Verder is het zeker voor een bank 
in een relatief klein land van belang dat deze een bedrijf heeft dat goed over activiteiten 
en landen gespreid is. Een dergelijke diversificatie van inkomsten en risico’s maakt een 
bank stabieler en dus minder risicovol. Het verder vergroten van de toch al hoge 
concentratie van de activiteiten van Nederlandse banken binnen onze landsgrenzen zou 
hun risicoprofiel juist doen verslechteren. 
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 Klein is niet per definitie beter 

Op dit moment klinkt in het politiek-maatschappelijk debat een roep om het verkleinen 
van banken. Kleine banken zijn echter niet beter of veiliger. Vooral ook kleine banken 
zijn snel en hard door de crisis getroffen. Omvang biedt mogelijkheden tot diversificatie 
en spreiding van activiteiten, wat een positieve bijdrage levert aan de stabiliteit. 
Vanwege de grote vaste kostencomponent in het bankwezen, zoals bijvoorbeeld ICT, zou 
de dienstverlening door kleine banken daarnaast ook aanmerkelijk duurder worden. 

In de beperking toont zich de meester 

Banken bieden ook tal van andere diensten aan hun klanten. Daarbij kan onder meer 
worden gedacht aan beleggingsadvies, vermogensbeheer en verzekeringsproducten. 
Deze diensten zijn in de praktijk vaak klant gedreven, maar zij behoren niet werkelijk tot 
het kernbedrijf van een bank. Banken zullen daarom heroverwegen of zij deze diensten 
onder eigen vlag moeten aanbieden.  

Risico’s voor de belastingbetaler minimaliseren 

Bij uitstek systeembanken moeten zorgen dat geen onnodige risico’s worden gelopen. De 
bancaire risico’s moeten passen bij het bancaire kernbedrijf, moeten transparant zijn 
voor de samenleving en moeten zo goed mogelijk worden beheerd. Een bank moet 
voldoende sterke financiële buffers hebben om eventuele verliezen zelf op te vangen. De 
risico’s voor de belastingbetaler kunnen als volgt worden geminimaliseerd: 

1. Systeembanken moeten een voldoende groot eigen vermogen hebben om ook 
grote verliezen op te vangen. Het vereiste vermogen moet niet alleen worden 
gedefinieerd op basis van de naar risico gewogen activa, zoals de BIS-ratio’s, 
maar ook op basis van een ongewogen vermogensratio zoals voorgesteld in het 
nieuwe toezichtkader BIS-3.  

2. Banken moeten een extra vermogensbuffer aanhouden, bijvoorbeeld in de vorm 
van ‘contingent capital’ of converteerbare obligaties (bail in), om klappen op te 
vangen als het eigen vermogen te ver dreigt af te nemen. Dit extra vermogen 
moet al worden geactiveerd lang voordat een bank in de gevarenzone is 
gekomen. 

3. De toezichthouder moet mogelijkheden hebben om tijdig en preventief te 
interveniëren, gebaseerd op duidelijke wetgeving. 

4. Banken moeten meer lange funding aantrekken om het looptijdverschil tussen 
activa en passiva te verkleinen. 

5. Banken moeten een ruim voldoende voorraad aan liquide middelen aanhouden om 
aan de opvragingen van tegoeden te kunnen voldoen. 

6. De relaties tussen de zogeheten ‘schaduwbanken’ en het gereguleerde bankwezen 
moeten door de toezichthouder goed worden gevolgd. Het mag niet meer 
gebeuren dat systeembanken in gevaar raken door hun afhankelijkheid van 
financiële banden met niet- of minder gereguleerde financiële instellingen.  

7. Alle maatregelen ter versterking van het bankwezen moeten zoveel mogelijk op 
Europees niveau worden ingevoerd. Dat vergroot de stabiliteit van het Europese 
bankwezen in zijn geheel en het voorkomt dat de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bankwezen en dus hun klanten onnodig wordt geschaad. 

De nieuwe en fors aangescherpte voorschriften van het Bazels toezichtcomité (BIS 3), de 
vastlegging daarvan in Europese wetgeving (CRD IV) en de voorgestelde richtlijn over 
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 Crisis Management voorzien al verregaand in deze maatregelen, zeker ook waar het de 
versterking van de vermogens- en liquiditeitsbuffers betreft. Ook de implementatie van 
de adviezen van de commissie Wijffels zullen bijdragen aan een stabieler financieel 
bestel. 

Wat betreft de financiering van de leningenportefeuille zou het voor de Nederlandse 
samenleving goed zijn als pensioenfondsen een groter deel van het door hen beheerde 
vermogen zouden aanwenden voor de Nederlandse economie. Dit zou de afhankelijkheid 
van de grillen van de internationale financiële markten verkleinen. Dit zou echter 
uitsluitend op marktconforme en dus vrijwillige wijze kunnen worden ingevuld.  

 

Het klantbelang centraal stellen 

De afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat niet alle financiële instellingen primair in 
het belang van hun klanten hebben gehandeld. Sommige beursgenoteerde instellingen 
hebben zich in de jaren voorafgaand aan de crisis te eenzijdig gericht op het belang van 
hun aandeelhouders. Dit is voor een bank, en zeker een systeembank, niet gewenst. Om 
het vertrouwen in de sector te herstellen, is het belangrijk dat in de toekomst alle 
financiële dienstverleners het klantbelang weer voorop stellen. Dat vergt een andere 
opstelling, en soms ook een andere cultuur. De sector is actief bezig hier invulling aan te 
geven en boekt daarbij grote vooruitgang.  

Het centraal stellen van de klant is geen sinecure. De belangen van diverse groepen 
klanten lopen namelijk niet altijd parallel. Daarnaast moet een bank zich er van 
vergewissen dat een klant zelf niet maatschappelijk onverantwoord bezig is. Het 
weigeren van een krediet voor het kappen van regenwoud is niet in het belang van de 
klant (de aanvrager van het krediet), maar wel maatschappelijk verantwoord.  

‘Het klantbelang centraal stellen’ betekent in de praktijk dus vooral dat een bank naar 
eer en geweten de diverse belangen, zowel die van de klanten als het bredere 
maatschappelijke belang, moet afwegen en openheid moet geven over de daarbij 
gemaakte keuzes. Het palet aan producten van een bank moet zijn ontwikkeld vanuit de 
klantbehoefte, met transparante en eerlijke voorwaarden. Daarbij moeten klanten in 
staat worden gesteld om hun eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen nemen. In 
ieder geval mag een bank haar klanten geen producten verkopen waarvan zij weet dat 
die niet in het belang van de klant zijn. 

Banken moeten transparant en expliciet vaststellen onder welke voorwaarden nieuwe 
producten aan welke klantengroep worden aangeboden en welke advisering daarbij 
hoort. De financiële bijsluiters moeten verregaand worden vereenvoudigd. Iedere bank 
behoort daarnaast een ‘Commissie Ethiek’ te hebben om het handelen binnen een bank 
te kunnen toetsen aan een ethisch-moreel kader. Het spreek vanzelf dat een bank die 
handelt in het belang van haar klanten ook in moeilijke tijden achter hen blijft staan.  

 

Tariefstelling en winstmarge 

Net als iedere andere ondernemer heeft ook een bank rendement nodig. Dat is nodig om 
kredietverliezen te kunnen opvangen en het eigen vermogen te versterken door 
winstinhouding of om beleggers te interesseren voor nieuw uit te geven aandelen. Alleen 
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 dan kan een bank ook in de toekomst de continuïteit van de dienstverlening aan haar 
klanten garanderen. Toename van het eigen vermogen is bijvoorbeeld nodig om de reële 
economie te kunnen blijven financieren. Alleen bij een groeiend eigen vermogen kan een 
bank haar kredietverlening uitbreiden zonder neerwaartse druk op haar 
solvabiliteitsratio’s. Verder is een voldoende rendement voor een bank ook de beste 
garantie dat een bank niet in de problemen komt ten laste van de belastingbetaler. 

Dit alles impliceert een gematigd jaarlijks rendement. Hoge rendementen zijn doorgaans 
het uitvloeisel van het nemen van meer risico’s en zijn dus niet passend voor een 
systeembank.  

 

Het interne toezicht bij banken 

Voor de stabiliteit van banken is het van groot belang dat de besturing en de interne en 
externe machtsbalans goed is georganiseerd. Bij een coöperatie als de Rabobank is dit 
geborgd doordat uiteindelijk de leden, die zelf ook klant zijn, het voor het zeggen 
hebben. Hoewel dit beleidsfouten niet kan uitsluiten, overbrugt het wel de afstand tussen 
de beleidsmakers en de belangrijkste stakeholder, de klant. Ook bij banken met aandeel-
houders moeten de belangen van alle stakeholders door een raad van commissarissen 
evenwichtig worden afgewogen. Bij alle banken is het van belang dat het interne toezicht 
wordt uitgeoefend door een krachtige, deskundige, onafhankelijke en breed samen-
gestelde raad van commissarissen.  

 

Extern toezicht op banken 

De externe toezichthouders moeten onafhankelijk en met gezag kunnen opereren. 
Daarbij worden zij gesteund, als zij preventief ingrijpt bij een bank, door een helder 
juridisch kader. De toezichthouder moet kunnen handelen zonder de druk van een 
eventuele juridische vervolging en aansprakelijkheidsstelling. Wel moeten ook 
toezichthouders achteraf verantwoording afleggen over hun handelen. Het zou de 
toezichthouders kunnen helpen als zij desgewenst kunnen terugvallen op een in 
financiële zaken gespecialiseerde rechtbank. 

Een bancaire verantwoordingsplicht aan het parlement over het gevoerde beleid verdient 
geen voorkeur. Wel is het denkbaar dat banken halfjaarlijks, aansluitend op de presen-
tatie van de (half-) jaarcijfers, een bijeenkomst beleggen voor geïnteresseerde 
parlementariërs. 

Falende bankiers moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen. Indien het falen 
uit verwijtbare handelingen is voortgevloeid moeten zij persoonlijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Bij frauduleuze handelingen ligt strafrechtelijke vervolging voor de hand.  

 

De Europese Bankenunie 

Een Europees toezicht op het bankwezen is wenselijk, maar alleen op de langere termijn 
en onder strikte voorwaarden. Haast kan zeer slecht uitpakken. Daarom moeten eerst de 
volgende zaken worden opgelost: 
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 1) Er zijn in Europa nog veel zwakke banken. De lidstaten moeten eerst hun eigen 
bankwezen structureel gezond maken. Anders dreigt geld uit financieel sterkere 
landen, zoals Nederland, te worden gebruikt om zwakke banken elders overeind 
te houden. 

2) Er bestaat in vrijwel alle lidstaten van de EMU een stevige en directe financiële 
band tussen nationale overheden en banken. Dit betekent dat, als een overheid 
met haar financiën in de problemen komt deze het bankwezen hierin meesleept 
en omgekeerd. Zo lang deze situatie, die kan worden verholpen met bijvoorbeeld 
de inzet van slim vormgegeven Eurobonds, blijft bestaan, zijn Europese garantie-
mechanismen geen goed idee. 

3) Een bankenunie kan alleen effectief zijn als niet alleen het toezicht op de banken, 
maar ook de bevoegdheid tot ingrijpen (resolutie) en de daarvoor benodigde 
financiële middelen op Europees niveau zijn georganiseerd. 

4) Een bankenunie vergt derhalve een diepere fiscale integratie plus, wil het 
bijdragen aan de totstandkoming van een werkelijk Europese bancaire markt, een 
verdergaande harmonisatie van andere voor banken relevante wet- en 
regelgeving, zoals privacywetgeving, consumentenbescherming en zorgplicht. Dit 
zal op termijn ook bijdragen aan een grotere grensoverschrijdende concurrentie in 
het bankwezen. 

 

Bankenbelasting 

De bankenbelasting, die bovenop tal van andere lastenverzwarende maatregelen komt, 
ondermijnt het kredietverlenende vermogen van het bankwezen. De banken zijn 
voornamelijk aangewezen op het inhouden van hun winst als zij hun kapitaal willen 
versterken, hetgeen nodig is om de groei van de kredietverlening op peil te houden. Een 
bankenbelasting is daarom schadelijk voor de klanten van de banken en daarmee de 
gehele economie. Zowel de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) als 
aan gezinshuishoudingen dreigt mede hierdoor in toenemende mate onder druk te 
komen. Verder levert de bankenbelasting, anders dan het aangescherpte toezichtregime 
waar banken aan worden onderworpen, geen positieve bijdrage aan de stabiliteit van het 
bankwezen.  

  

Financiële biodiversiteit en de toekomst van banken in staatsbezit 

De recente crisis heeft aangetoond dat coöperatieve banken in het algemeen stabieler 
zijn dan commerciële banken. Dit vloeit deels voort uit de aard van hun bedrijf, dat sterk 
gericht is op het bedienen van consumenten en het midden- en kleinbedrijf. Ook gaan zij 
in het algemeen voorzichtiger dan beursgenoteerde banken om met het nemen van 
risico’s. In de governance van coöperatieve banken zijn het de leden die hier 
zeggenschap hebben. Hun ‘rendement’ bestaat vooral uit continuïteit van een kwalitatief 
goede dienstverlening. Zij gaan daarom voor continuïteit en behoedzaamheid. Verder 
kunnen coöperatieve banken hun eigen vermogen niet aanvullen met de uitgifte van 
aandelen, maar moeten zij dit verdienen door het inhouden van winst.  
 
Het streven naar maximalisatie van de winst op korte termijn, wat gepaard gaat met een 
hoger risicoprofiel, is derhalve niet in hun lange-termijn belang.  
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 Het is voor de stabiliteit van een financieel stelsel van belang dat het banken met een 
uiteenlopende oriëntatie kent. Financiële biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van een 
financieel stelsel. Een divers bestel, dat is opgebouwd uit banken met een uiteenlopende 
oriëntatie in termen van risicoprofiel, klantoriëntatie, governance, omvang en activiteiten 
is naar zijn aard nu eenmaal stabieler dan een eenzijdig samengestelde bankensector.  

De vraag die hierbij opdoemt is die naar de rol die de overheid in het bankwezen moet en 
kan spelen. De overheid als eigenaar van banken leidt vaak op termijn tot een verzwak-
king van die banken. Zodra de overheid haar zeggenschap over banken aanwendt voor 
politieke doeleinden, gaat het vaak mis. Zo concentreert de huidige crisis in het Spaanse 
bankwezen zich juist op dat deel van het bankwezen dat in handen was van (lagere) 
overheden. Ook in Duitsland en eerder in Frankrijk heeft overheidsinmenging in het 
bankwezen tot marktverstoringen en forse schade geleid.  

Daarom is het beter als de overheid haar belang in eerder gesteunde banken zo snel als 
mogelijk ook weer afbouwt. Dit laatste geldt uiteraard ook ABN Amro en SNS Reaal, die 
op dit moment nog volledig staatsbezit zijn. Uiteraard is het aan de politiek om te 
bepalen op welke wijze zij haar belang in deze banken weer van de hand wil doen. De 
Rabobank wil er wel op wijzen dat hiervan geen verstoring op de concurrentie-
verhoudingen in het bankwezen mag uitgaan. Evenmin mogen er nog meer risico’s voor 
de belastingbetaler worden opgebouwd.  

Het dagelijks beheer van banken in staatshanden is inmiddels op afstand van de politiek 
geplaatst. De rol van de overheid kan daardoor in de overgangsperiode beperkt blijven 
tot die van de aandeelhouder op afstand. 

 

Depositogarantie 

Aan een depositogarantiestelsel (DGS) zitten voor- en nadelen. Het belangrijkste 
voordeel is dat spaarders zich tot het gegarandeerde bedrag (het garantieplafond) geen 
zorgen hoeven te maken over de veiligheid van hun spaargeld. Dit bevordert op zichzelf 
de financiële stabiliteit. De nadelen van een DGS voor de financiële stabiliteit zijn echter 
ook aanzienlijk. Het vermindert de risicoalertheid van spaarders bij de keuze van de bank 
waar zij hun spaargeld naartoe brengen. Dit vermindert de discipline die vanuit de 
spaarmarkt op de banken wordt uitgeoefend, wat op zijn beurt banken er weer toe kan 
aanzetten om zich risicovoller te gaan gedragen. Ten slotte kan de aanwezigheid van een 
DGS een aanzuigende werking hebben op slechte banken. Zwakkere banken, die als 
zodanig door professionele geldverstrekkers worden herkend, zullen relatief hoge 
spaartarieven bieden om onder dekking van het DGS toch aan voldoende middelen te 
komen. Als het misgaat bij een slechte bank slaan de kosten hiervan neer bij de goede 
banken en hun klanten en uiteindelijk de belastingbetaler.  

Academisch onderzoek leert dat de balans tussen voor-en nadelen verschuift naarmate 
het garantieplafond hoger wordt. Hoe hoger dit plafond, hoe groter de nadelen. Vanaf 
een zeker niveau gaan de nadelen overheersen. Het huidige plafond van € 100.000 is 
vanuit stabiliteitsoogpunt te hoog. Andere sinds 2008 doorgevoerde hervormingen, zoals 
het instellen van een ex-ante gefinancierd stelsel met een naar risico gedifferentieerde 
premieheffing, gaan overigens wel in de goede richting. Bepaalde zaken kunnen nog 
worden aangescherpt: 
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 1) De premiedifferentiatie van het nieuw te vormen ex ante fonds moet een betere 
afspiegeling vormen van het risicoprofiel van de deelnemende banken. 

2) Voor de financieel-economische stabiliteit en voor de concurrentie op de 
spaarmarkt zou het een goede zaak zijn als het garantieplafond van € 100.000 bij 
eerstvolgende revisiedatum wordt teruggebracht naar € 50.000. Dan zijn de 
kleine spaarders nog steeds in afdoende mate beschermd, maar wordt de werking 
van de spaarmarkt verbeterd. 

3) De toezichthouder moet zowel bij als na toelating de stabiliteit van de 
deelnemende banken strak in de gaten houden. 

4) Banken die worden gedekt door het DGS moeten zich, net als systeembanken, 
niet bezig houden met omvangrijke handelsactiviteiten voor eigen rekening. 

 

Beloningsbeleid 

De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat 
past bij de strategie, de risicobereidheid, de coöperatieve doelstellingen en bij de 
kernwaarden (Respect, Integriteit, Professionaliteit, Duurzaamheid) van de Rabobank. Bij 
de invulling van haar beloningsbeleid heeft de Rabobank oog voor de 
langetermijnbelangen van haar klanten en van de stabiliteit van de bank zelf. Met het 
oog op haar concurrentiepositie op de arbeidsmarkt moet de bank marktconform betalen, 
zowel in het binnenland als in het buitenland. De Rabobank houdt zich met haar 
beloningsbeleid aan de vigerende wet- en regelgeving.  

De Rabobank volgt de ontwikkelingen op het beloningsbeleid nauwlettend, zowel binnen 
als buiten de financiële sector, en streeft een marktconform beloningsbeleid na. De bank 
ondersteunt de trend in Nederland om het gebruik van variabele inkomens zoveel 
mogelijk terug te dringen. Wel wijst zij erop dat met het oog op een professionele 
klantbediening beperkte uitzonderingen mogelijk moeten blijven.  

Belonen is meer dan betalen: ook een inspirerende werkomgeving, de mogelijkheid om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen, eigen talenten te ontwikkelen en te werken voor een 
organisatie waar je trots op kunt zijn, zijn in het beloningsbeleid van de Rabobank 
belangrijke elementen. In de onlangs (april 2013) afgesloten cao heeft de Rabobank aan 
al deze elementen, te weten een beheerste loonontwikkeling, afschaffing van de 
variabele beloningen en het behoud van een inspirerende werkomgeving invulling 
gegeven. 

De Rabobank heeft haar visie ter zake vastgelegd in een document ‘Visie op belonen’. Dit 
document kan worden gedownload van de website (www.rabobank.com). 

 

Overig 

De commissie Wijffels pleit voor een lagere ‘loan to value’ (LTV) ratio bij het verstrekken 
van hypothecaire leningen. De Rabobank onderschrijft dit pleidooi, maar wijst wel op de 
specifieke omstandigheden waarbinnen de hoge LTVs in ons land zijn ontstaan. Daarbij 
spelen onder meer een gebrekkig functionerende huurmarkt, die mensen dwingt om op 
relatieve jonge leeftijd een woning te kopen, en de lage vrije spaarquote een belangrijke 
rol. Het afdwingen van een lagere LTV zonder flankerend beleid om deze problemen op te 
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 lossen zal tot een aanhoudend slechte stemming op de woningmarkt en een oplopende 
woningnood onder jongeren kunnen leiden. Voorzichtigheid is hier dus het devies. 

 

Tot besluit 

Het Nederlandse bankwezen heeft een eeuwenoude traditie van degelijk bankieren. Het 
heeft in de loop der decennia tot op de dag van vandaag een wezenlijke bijdrage 
geleverd aan de welvaart van ons land. De kosten van de door de banken geleverde 
producten en diensten hebben in ons land traditioneel tot de goedkoopste ter wereld 
behoord. Uiteraard hebben de banken de verantwoordelijkheid om de goede dingen die 
zij doen op een transparante wijze uit te voeren. Veel gebeurt achter de schermen, zoals 
de beveiliging van het girale betalingsverkeer, waardoor de samenleving vaak weinig ziet 
van de succesvolle inspanningen die de banken verrichten om dit zo vlekkeloos en zo 
veilig mogelijk af te wikkelen. 

De afgelopen jaren is het stelsel echter op onderdelen wezenlijk ontspoord. Hoewel de 
oorzaak van de financiële crisis voor het overgrote deel buiten ons land heeft gelegen, 
hebben ook Nederlandse banken serieuze lessen te leren. Het Nederlandse bankwezen 
maakt een steile leercurve door en er is al heel veel ten goede gekeerd. Maar willen de 
banken ook in de toekomst hun rol binnen economie en samenleving op een adequate 
wijze kunnen vervullen dan is het ook nodig dat in de sector voldoende ruimte blijft 
bestaan voor innovatie en ondernemerschap. Als deze ruimte teveel wordt ingeperkt door 
een grote stapeling van wet- en regelgeving dan komt de sector blijvend onder druk te 
staan. Uiteindelijk betaalt de economie als geheel daar de prijs voor. Ook de samenleving 
moet daarom zich bezinnen op de wezenlijke vraag: wat kunnen en mogen we 
verwachten van ons financiële bestel?  

Met een gedeelde visie op de rol van banken, een sterker gefinancierd  bankwezen dat 
zich richt op de belangen van haar klanten en met de geleerde lessen in het achterhoofd 
zijn alle voorwaarden aanwezig om de Nederlandse banken hun dienende rol voor 
economie en samenleving ook in de toekomst succesvol te laten vervullen. 
 
Voor nadere informatie: Team Public Affairs 
Telefoon: 030 – 21 68132 of mail: publicaffairs@rn.rabobank.nl  
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