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SNS: Rutte-II schenkt de banken €4,7 miljard 
 
Geert Reuten (Eerste Kamerlid voor de SP) 
 
[Verschenen in Spanning 2/2013] 
 
En weer moet de belastingbetaler een bank redden. “Moet”? Zo besliste het kabinet 
Rutte-II. SNS heeft te grote risico’s genomen in de vastgoedmarkt. De Nederlandsche 
Bank, die voor ons het toezicht had moeten houden, stond erbij en keek ernaar: zonder 
in te grijpen. Het kost de belastingbetaler om te beginnen €3,7 miljard. Maar ook in de 
financiële wereld staan er tegenover verliezers (de belastingbetaler) winnaars: hier de 
overige banken. Rutte-II, vertegenwoordigd door minister Dijsselbloem, doet de banken 
een cadeau van ongeveer €4,7 miljard. Hoe zit dat?  
 
1. Natuurlijk, ook de SNS-aandeelhouders en de achtergestelde obligatiehouders zijn hun geld 
kwijt. Maar zij wisten dat zij risico liepen (obligatiehouders ontvingen jarenlang fors meer 
rente dan op een spaarrekening). De meeste Nederlanders wisten tot voor kort niet dat zij 
risico lopen doordat er banken “zijn”. 
 
2. Om ons vertrouwen in de banken op te vijzelen, is voor iedere rekeninghouder bij een 
(aangewezen) bank het spaargeld tot €100.000 gegarandeerd, ook als die bank failliet gaat. 
Dit heet het “depositogarantiestelsel”. Vertrouwen is in het belang van alle banken. Daarom is 
in de wet vastgelegd dat bij het failliet van één bank, de overige banken samen de 
gegarandeerde spaargelden betalen. Had de overheid niet bij SNS ingegrepen dan was deze 
bank inderdaad failliet gegaan (zo stonden de zaken erbij) en hadden de overige banken fors 
geld moeten spuien. 
 
3. Maar in plaats van SNS failliet te laten lopen (punt 2), neemt de Staat de bank nu over 
(voor €0) en houdt hem overeind door er direct  €3,7 miljard in te pompen. Daarnaast krijgt 
SNS een lening van €1 miljard en stelt de overheid zich  garant voor nog eens  €5 miljard. Dit 
laatste betekent dat als de €3,7 miljard niet genoeg blijkt, de schadepost kan oplopen tot  €9,7 
miljard. 
 
4. Wèl moeten alle banken in 2014 via een eenmalige heffing van €1 miljard bijdragen in de 
pijn. Maar tegelijkertijd vervalt nu een andere heffing waardoor  banken t/m 2015 per saldo 
‘slechts’ €0,3 miljard bijdragen. Daarmee resteert voor de belastingbetaler €3,4 miljard en het 
risico dat samen kan oplopen tot €9,4 miljard  (€1250 per huishouden). 
 
5. Hoe groot is nu het voordeel van de overige banken in vergelijking met de situatie waarin 
SNS failliet zou zijn gegaan? Volgens voorlopige berekeningen van De Nederlandsche Bank 
(DNB) viel er €35 miljard aan SNS-spaargeld onder de depositogarantie (punt 2): dat zouden 
de overige banken dus kwijt zijn aan de spaarders. Maar tegelijkertijd hadden banken dan 
recht gehad op een groot deel van de SNS-boedel dat hen bij verkoop vermoedelijk  €30 
miljard had opgeleverd. Per saldo waren de overige banken zo voor  €5 miljard het schip in 
gegaan (€30 min €35 miljard). Maar nu, onder de Dijselbloem-regeling, zijn banken zoals 
gezegd slechts €0,3 miljard kwijt. Het verschil, een lieve €4,7 miljard, is een fors geschenk 
voor de banken. Getekend Dijsselbloem. Maar in feite is het een gedwongen geschenk van 
ons allemaal aan de banken (gemiddeld €625 per huishouden). De banken krijgen een 
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geschenk en tegelijkertijd zijn wij opgezadeld met een schuld en risico van tot €9,4 miljard 
(punt 4).   
 
6. Waarom? Niet dat Dijsselbloem het sommetje precies zo presenteert als ik, maar al de 
bovenstaande cijfers komen wel uit zijn brief van 26 bladzijden waarin hij op 1 februari het 
debacle toelichtte. De minister zegt, in wat andere woorden, dat de banken zielig zijn en een 
last van €5 miljard niet hadden kunnen dragen. Banken moeten hun balansen crisisbestendig 
maken (dat hebben ze tientallen jaren verwaarloosd, net zoals DNB het toezicht daarop 
verwaarloosde). De extra last van €5  zou resulteren in minder kredietverlening door banken 
aan bedrijven en huishoudens, en dat had ons nog verder in de put gebracht – zo redeneert 
Dijsselbloem. De banken hebben ons dus aan het lijntje? 
 
7. Maar stel nou eens dat de banken inderdaad zielig zijn. Inderdaad maken ze nu niet meer de  
gigantische winsten van vóór 2008. Maar als we lief zijn voor de banken staan hun vettere 
jaren in ‘t verschiet. Iemand die zich niet meteen in de luren laat leggen door de banken had 
het anders aangepakt. Die €5 miljard (minus de €0,3 miljard die ze wèl betalen – punt 4-5) is 
wat de banken kwijt geweest zouden zijn op grond van de wet. Van schenken rept deze wet 
niet. Hoogstens had de staat de €4,7 miljard aan de banken moeten lenen. En wel tegen een 
rente die de banken ertoe aanzet om de lening in betere tijden af te lossen. We hadden dan wat 
teruggezien van tenminste onze €3,4 miljard (punt 3-4). En op de staatsschuld die er nu door 
verhoogd is, hadden we dan netto minder rente betaald. Hoe kregen de banken het bij 
Dijsselbloem klaar om zo gemakkelijk weg te komen? 
 


