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BETER BANKIEREN

Eerlijke banken in dienst van de samenleving & hoe we een toekomstige crisis voorkomen

Veel aandacht gaat naar de vraag hoe we de huidige crisis weten te keren. Terecht, maar minstens
zo belangrijk is de vraag hoe we een toekomstige crisis voorkomen. Voor ons spaar- en
pensioengeld, en voor de samenleving. Hoe zorgen we dat banken niet langer misbruik maken van
spaarders met producten die weinig meer inhouden dan gebakken lucht? Hoe voorkomen we dat de

financiële sector louter het eigen gewin najaagt en het collectieve belang in de waagschaal stelt?

Wat kunnen we doen om niet nogmaals in de situatie te belanden dat risicovolle financiële

producten de financiële sector tot de rand van de afgrond brengen? En last but not least: hoe

verzekeren we ons er van dat de reële economie door dergelijk wanbeleid en winstbejag in het hart

aangetast raakt waardoor bedrijven failliet gaan, miljoenen hun baan verliezen en de
belastingbetaler met de rekening achterblijft?

Een gezonde financiële sector is daarvoor een absolute voorwaarde. Kredieten, spaartegoeden en

het betalingsverkeer vormen het smeermiddel van een economie. Zonder kan een land niet. De

afgelopen jaren is er echter grote schade aangebracht aan de economie, juist door die financiële

instellingen. De financiële sector is niet langer het smeermiddel, maar is het schuurpapier van de

economie geworden. Een hervorming van de financiële sector is daarom van groot belang. Zonder

zo’n hervorming worden de structurele problemen niet opgelost en blijft het risico bestaan dat

banken ons land en inwoners de schade laten betalen. De PvdA stelt daarom de volgende 10

punten voor om de financiële sector te hervormen. Op zo’n manier dat de banken Nederland weer

sterker maken en weer echt het smeermiddel van de economie worden. Het doel van deze
maatregelen is tweeledig: eerlijk bankieren & het voorkomen van een volgende crisis:

Beter bankieren is eerlijk bankieren…….

De PvdA wil de bancaire en financiële sector grondig hervormen. Teveel worden bankiers en

beleggers voortgejaagd door winstbejag, te weinig door het belang van spaarders en een gezonde
bedrijfsvoering op de lange termijn. Dat uit zich in producten die weinig meer voorstellen dan duur
betaalde gebakken lucht, rentepercentages die bij lenen in geen enkele verhouding staan tot de
rentepercentages die berekend worden bij sparen, een bonusbeleid wat de sector corrumpeert en
frauduleuze handelingen en belastingontduiking uit winstbejag. Met die cultuur rekenen we
definitief af:

1. Een einde aan de bonussen
De hoge bonussen hebben drie grote nadelen: ze zijn niet eerlijk (andere mensen werken ook hard
en staan op de nullijn), ze geven verkeerde prikkels aan de top, en zijn een verkeerd voorbeeld
voor de hele organisatie. Wie primair werkt om snel rijk te worden, verdient het niet om de
verantwoordelijkheid te dragen voor een zo cruciale sector als de bancaire. Daarom moeten de
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enorme bonussen in deze sector gestopt worden, voor bestuurders en anderen. Bovenop vaste
salarissen mag maximaal 20% variabele beloning worden betaald. Het kan vervolgens natuurlijk
niet zo zijn dat de vaste salarissen naar rato stijgen om te compenseren voor het verlies aan
variabele beloning.

2. Pak aantoonbaar slecht gedrag aan

Nergens wordt zo veel en zo vaak gesproken over ‘moral hazard’ als bij de financiële crisis. Als

iemand niet het risico loopt voor zijn daden, creëer je moral hazard. Toch is het raar dat juist de

verantwoordelijken voor de financiële crisis maar in heel geringe mate worden aangepakt. Banken,

bankiers en beurshandelaren die zich schuldig maken aan marktmisbruik en fraude moeten hard
aangepakt worden.

Fraude aanpakken en bestraffen
De afgelopen tijd lijkt het steeds duidelijker dat banken de LIBOR-rente hebben gemanipuleerd (de
rente die banken elkaar onderling rekenen). Die vormt de basis voor vele andere producten, zoals
de rente op spaarrekeningen. In totaal staat er een bedrag van 4 keer de wereldeconomie uit aan
producten die gekoppeld zijn aan de LIBOR-rente. Gesjoemel met die rente is ongehoord en moet
streng aangepakt worden. De verantwoordelijken moeten gestraft worden en bonussen en hoge
salarissen tijdens perioden van fraude moeten teruggevorderd kunnen worden.

Screening
Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat dit soort gevallen zich nog voordoen. Beleidsbepalers bij

financiële ondernemingen (bijvoorbeeld de top 200 van zo’n onderneming) moeten gescreend

worden alvorens ze een dergelijke functie mogen vervullen. Er moet beoordeeld worden of zo

iemands trackrecord in orde is: heeft iemand onacceptabele risico’s genomen of was iemand

verantwoordelijk voor onverantwoord beleggingsbeleid? Dat toezicht kan plaatsvinden door de
AFM.

Verbod op speculatie tegen producten die men zelf verkoopt

Een bank als Goldman Sachs verkocht in de aanloop naar de financiële crisis van 2008-2009 vele

rommelhypotheken. Tegelijkertijd wist men intern dat deze hypotheken niet goed waren en werd

er zelfs op een prijsdaling gespeculeerd. Het moet verboden worden dat financiële instellingen

producten verkopen (en daarmee het risico verhandelen) om vervolgens zelf op een waardedaling
in te zetten.

Banken die meewerken aan belastingontduiking streng aanpakken
Volgens recent onderzoek van voormalig hoofdeconoom van McKinsey James Henry houden de
superrijken in deze wereld een bedrag aan zwart geld ter waarde van 21 biljoen dollar achter.
Banken die hier aan meewerken moeten aangepakt worden. Belastingontduiking is een misdrijf.

Financiële instellingen mogen daar dus niet aan meewerken.

3. Verantwoording afleggen
De financiële sector heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is bovendien een

sector die met belastinggeld overeind gehouden moest worden aan het begin van de crisis. Daarom
zou het goed zijn als de banken ook verantwoording afleggen aan de Kamer. Hiervoor willen we

jaarlijkse hoorzittingen organiseren met de top van de Nederlandse financiële sector: na het

verschijnen van hun jaarcijfers kunnen ze publiekelijk verantwoording afleggen aan de Kamer
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waarbij de banken langs de "nuts"-meetlat gelegd kunnen worden: dienen ze het publieke belang

voldoende en zijn we op weg naar een duurzame financiële sector?

4. Rekenen van reële rentes

De spaarrente bij de meeste banken is niet meer dan 2-3%. Tegelijkertijd loopt de rente op korte
leningen (rood staan) op tot meer dan 14% terwijl banken tegen minder dan 1% rente geld
ophalen bij de ECB. In Duitsland zijn de gemiddelde percentages lager, maar ook daar is de
Minister van Consumentenzaken tot de conclusie gekomen dat banken teveel rente vragen voor
rood staan en zal wetgeving voorgesteld worden om dat rente percentage te maximeren. Ook in
Nederland moet onderzocht worden wat een redelijk rentepercentage voor korte leningen is en het
maximumpercentage verlaagd worden.

5. Bankenbelasting/FTT
Het is gek dat iedereen de broekriem moet aanhalen, behalve de sector die de crisis heeft
veroorzaakt. Het is niet meer dan redelijk dat de sector een bijdrage levert aan de publieke
middelen om structureel de schade te dekken. Deze sector betaalt overigens ook al geen BTW over
de toegevoegde waarde zoals andere bedrijven dat doen. Met een heffing van een miljard euro,
betalen de banken (de opgetelde bankbalansen zijn vier keer zo groot als onze economie) een
heffing van 0,16% van ons BBP. Dat is een reële heffing die we zo vormgeven dat risico's verder
worden gedempt.

Daarnaast zou er een heffing op flitskapitaal (FTT) moeten komen, zo laag dat je er bij gewone
transacties geen last van hebt (tarieven tussen 0,01 en 0,1 procent). Het zorgt ervoor dat
flitskapitaal en high frequency trading worden aangepakt.

Een toekomstige crisis voorkomen

Een betere financiële en bancaire sector is er niet alleen een die niet uit winstbejag wordt

voortgejaagd en die spaarders eerlijke producten voor eerlijk geld verkoopt, het is er ook een die
een toekomstige crisis voorkomt. Bij de hervorming van de sector hoort een credo centraal te

staan: dit nooit meer. De PvdA presenteert daarom plannen waardoor private winsten en risico ’s
niet mogen en kunnen leiden tot collectieve kosten voor de belastingbetaler. Plannen die de buffers
van banken verhogen en productontwikkeling onder toezicht stellen:

6. Private winsten, private risico’s

Financiële instellingen spelen een essentiële rol in een economie. Uit angst voor “domino-effecten”

en een ineenstorting van het hele bankensysteem met alle schade voor de reële economie van

dien, hebben banken de afgelopen jaren een heel andere rol in de economie gekregen dan andere
ondernemingen. Waar andere ondernemingen simpelweg failliet kunnen gaan als het niet meer
gaat, geldt dat niet voor banken. Daarmee staat de hele marktfilosofie bij banken op zijn kop.
Zolang het goed gaat zijn de opbrengsten voor de bank (en aandeelhouders), zodra het misgaat,
zijn de kosten voor iedereen. Daarmee liggen risico en aansprakelijkheid niet meer bij dezelfde

persoon/instelling. Anders gezegd: “Private winsten, collectieve verliezen.”

Om dit aan te pakken wil de PvdA dat er haast wordt gemaakt met een Europese bankenunie.
Snelheid staat niet in contrast met zorgvuldigheid, maar is juist een essentiele voorwaarde voor
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het temperen van de eurocrisis en het beschermen van onze economieën tegen problemen in de

financiële sector.

a. Er moet zo snel mogelijk een gemeenschappelijk Europees bankentoezicht komen,
dat ervoor zorgt dat het toezicht in alle landen gelijkwaardig en streng is.

b. Een Europees faillissementsrecht voor banken zorgt dat grote impliciet failliete
banken (zombiebanken) ook daadwerkelijk failliet kunnen gaan, zonder dat de hele
economie mee ten onder gaat. Eerst moeten obligatie- en aandeelhouders (niet de
spaarders) voor hun riskante transacties met hun eigen vermogen betalen. In
plaats van reddingsplannen op kosten van de belastingbetaler, moet er een privaat
noodfonds komen tussen grote Europese banken, gefinancierd door een Europese
bankenheffing.

c. Als banken desondanks staatssteun nodig hebben, kan er gedacht worden aan het
nationaliseren van die banken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat degene die
het risico gelopen hebben, ook gestraft worden.

d. Daarnaast willen wij dat nuts- en zakenbankieren gescheiden wordt. Onder andere
doordat nuts- en zakenbankieren gecombineerd wordt binnen een bank, zijn
banken zeer groot geworden. Problemen in het risicovolle zakenbankieren slaan
daardoor makkelijk over naar het nutsbankieren, wat tot problemen leidt voor de

reële economie. Deze twee activiteiten moeten daarom van elkaar gescheiden

worden.

7. Een bankenbuffer: verhoog de kapitaaleisen van banken
De eisen van Basel III - de na de vorige crisis overeengekomen regulering van de banken - zijn zo
soepel dat veel banken er al snel aan voldoen, en het tempo van invoeren is door de bankenlobby
zeer vertraagd (2018 in plaats van 2014). Nu al heeft Zwitserland een kapitaalseis van 20 procent
gesteld, Engeland 10 procent, terwijl Basel III op 7 zit. Voor een open land als Nederland, met een

relatief zeer grote financiële sector, is het goed het voorbeeld van Zwitserland en Engeland te

volgen. Een grens van 15 procent brengt ons midden tussen de twee genoemde landen. Een

manier om ervoor te zorgen dat banken deze hogere kapitaalratio’s bereiken, is door ze te

verbieden dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen zolang er niet aan de minimale

kapitaalratio’s wordt voldaan.

8. Introduceer toezicht op de productontwikkeling van financiële producten

Er zijn 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Bonussen hebben mensen aangezet tot het ontwikkelen

en verkopen van producten die niet in het belang van de klant waren. Financiële producten moeten

veilig zijn, kostenefficiënt, transparant, en in het belang van de klant. De toezichthouder AFM heeft

bij de Kamer gemeld geen wettelijke bevoegdheid te hebben toe te zien op de ontwikkeling van

financiële producten. De Kamer heeft onlangs een PvdA-motie aangenomen om de AFM die

instrumenten te geven.

9. ABN Amro gaat niet naar de beurs

De PvdA brengt ABN Amro niet naar de beurs. Als onderdeel van de hervorming van de financiële
sector is het goed een divers Nederlands bankenlandschap te hebben. Er zijn drie grote banken in
Nederland (Rabobank, ING en ABN Amro). Door ABN Amro niet naar de beurs te brengen is er een
divers bankenlandschap met een private bank, een bank in overheidshanden (en geduldige
investeerders) en een corporatie. Voor ABN Amro wordt daarom een alternatief bestuurs- en

financieringsmodel geïntroduceerd, waarbij er ruimte komt voor geduldige investeerders zoals
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pensioenfondsen om te investeren in ABN Amro. Zo ontstaat een bank die niet gericht is op
kortetermijnwinsten, maar op langdurige rendementen.

10. Derivatenhandel niet om handel, maar om risico’s ook echt af te dekken

In 2011 stond er wereldwijd voor 416.700 miljard dollar aan onderhandse derivaten uit. Dat was
een stijging van 18 procent ten opzichte van 2010 en is zeven keer zo hoog als het bruto
binnenlands product (BBP) van de hele wereldeconomie. In principe zijn derivaten zinvolle

producten, die ervoor kunnen zorgen dat risico’s worden afgedekt. Wat we echter hebben zien

gebeuren is dat de markt zo groot is geworden, dat de risico’s niet meer worden afgedekt, maar

dat derivaten als speculatiemiddel worden gebruikt en daarmee worden de risico’s alleen maar

groter. Schandalen rondom woningbouwcorporaties en allerhande andere semioverheidsinstellingen
maken het probleem nog zichtbaarder. Derivaten moeten weer worden waar ze ooit voor bedoeld
waren. Als een bedrijf een vat olie koopt, moet het zich in kunnen dekken tegen een prijsdaling en
een pensioenfonds met verplichtingen die over 40 jaar lopen, moet zich in kunnen dekken tegen
rentedalingen. Maar de handel om het handelen, moet aangepakt worden. Er zijn al stappen in de
goede richting gezet, zoals een verbeterd clearingsysteem en het vragen van onderpand bij
financiering. Maar er is meer nodig. Wij willen positielimieten of een verbod op het hebben van een
long-positie in een derivaat als je het onderliggende risico niet ook bezit.


