
D66
Bankensector
Visie



1 l  Visie bankensector

Samenvatting
 
De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in 
crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector blijft vooralsnog uit. D66 wil 
een bankensector die concurrerend en veilig is. Waarin het belang van de klant daadwerkelijk centraal 
staat en risico’s niet worden afgewenteld op de belastingbetaler. Om dat te bereiken, zijn belangrijke 
ingrepen noodzakelijk.

Die ingrepen moeten zich richten op de volgende onderwerpen:

1. Banken moeten kunnen omvallen, anders betaalt de belastingbetaler.
Een aantal banken is nu zo groot en zo verweven met de economie, dat zij niet verantwoord failliet 
kunnen gaan. Daardoor hebben zij de garantie dat de overheid zal bijspringen. Zij zijn ‘too big to fail’. Dat 
moet veranderen. De rekening van het faillissement moet niet bij de overheid terechtkomen, maar bij de 
aandeelhouders en de andere vermogensverstrekkers. Ook moeten banken zo worden georganiseerd dat 
de essentiële functies, zoals het betalingsverkeer, in geval van nood direct kunnen worden overgedragen 
aan een gezonde bank. Als stok achter de deur moet er een wettelijk verbod komen op ‘too big to fail’, 
zodat de toezichthouder kan ingrijpen als een bank te groot dreigt te worden.

2. Banken moeten worden uitgedaagd, om de klant voorop te zetten.
Concurrentie leidt tot betere en goedkopere financiële producten voor mensen en bedrijven. Op dit moment 
is er te weinig concurrentie in de bankensector, de markt wordt gedomineerd door Rabobank, ING en ABN 
AMRO. Banken gaan het belang van hun klanten alleen centraal stellen, als de mogelijkheid bestaat dat 
mensen naar een andere bank overstappen. Om de concurrentie te vergroten, moeten ABN AMRO en SNS 
Bank weer geprivatiseerd worden. Ook wil D66 dat overstappen gemakkelijker wordt, bijvoorbeeld door 
het kunnen behouden van het bankrekeningnummer. Verder moeten producten eenvoudiger worden, 
zodat mensen een betere vergelijking kunnen maken tussen verschillende aanbieders. Meer ruimte 
voor nieuwe initiatieven, zoals crowdfunding, investeringsfondsen en participatiemaatschappijen zal de 
concurrentie verder vergroten. 

3. Veiliger banken
Een belangrijke oorzaak van de huidige crisis is dat het aandeel vreemd vermogen in de financiering van 
een bank te hoog is. Banken hebben nu een grote ‘hefboom’: met weinig ingelegd eigen geld kunnen zij 
veel leningen verstrekken en daarmee veel geld verdienen. Met meer eigen vermogen kunnen banken de 
risico’s beter dragen. Daarom moeten de kapitaalbuffers omhoog. De ongewogen kapitaalratio verhogen 
van 3 naar 4 procent is een goede eerste stap. Wanneer kapitaalbuffers verhoogd worden , risico’s meer 
bij aandeelhouders en verstrekkers van vreemd vermogen worden gelegdén de concurrentie in het 
bankenlandschap wordt vergroot, worden rendementen voor aandeelhouders kleiner. Aandeelhouders 
zullen dan niet snel geneigd zijn om de hoge salarissen en bonussen die nu betaald worden bij banken, te 
blijven betalen.

 

Alle maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een bankensector die veilig, stabiel, concurrerend 
en transparant is. Dat zal niet pijnloos gaan en een aantal jaren duren. Maar om een volgende crisis te 
voorkomen, is het nodig om deze zaken op orde te brengen. 
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Inleiding

Na de val van Lehman Brothers, de nationalisatie 
van Fortis/ABN Amro en SNS Reaal en de 
overheidssteun aan ING en andere financiële 
instellingen, is het duidelijk dat de bankensector 
niet goed functioneert. Banken namen te grote 
risico’s waar zij veel geld mee verdienden. 
Hier profiteerden niet alleen zijzelf van: 
aandeelhouders, beleggers en spaarders kregen 
hoge rendementen, woningbezitters kregen 
steeds hogere hypotheken en ondernemers 
kregen gemakkelijk kredieten. Het leek te mooi 
om waar te zijn. En dat was ook zo. De banken, die 
veilig leken, dreigden massaal om te vallen toen 
problemen met Amerikaanse hypotheken het hele 
mondiale financiële kaartenhuis deden instorten. 
Staatssteun was noodzakelijk, omdat een 
daadwerkelijk faillissement van een grote bank 
catastrofaal zou zijn voor onze economie. Zo kwam 
de rekening voor het onverantwoordelijke gedrag 
van de banken terecht bij de belastingbetaler. 
De centrale boodschap in deze ‘Visie op de 
Bankensector’ is dat dit in de toekomst niet weer 
mag gebeuren.

In de vijf jaren na de start van de crisis is er veel 
tijd en energie gestoken in crisismanagement. 
Toezichthouders en overheden waren druk met 
het redden of afwikkelen van omvallende banken. 
Tegelijk moest worden voorkomen dat landen als 
Spanje, Ierland en Cyprus werden meegesleept in 
de ondergang van de bankensector. 

Helaas is er te weinig gebeurd om de bankensector 
structureel gezond te krijgen. Oplossingen om 
de crisis definitief achter ons te laten, zoals de 
vorming van een Europese Bankenunie, lopen 
steeds vertraging op. Een akkoord over Europees 
bankentoezicht had er al in 2009 moeten zijn. 
Uiteindelijk was het er pas in september 2013. 
Dat duurt allemaal erg lang. 

In deze visie op de bankensector kijken we naar 
de oorzaken van de crisis en bieden wij onze 
oplossingen om het financiële stelsel weer op 
orde te krijgen. Hierbij maken wij gebruik van 
Ordening op orde, het denkkader van de Hans van 
Mierlostichting over ordeningsvraagstukken, op 
basis van de vijf richtingwijzers van D66:

•	 Vertrouw op de eigen kracht van mensen
•	 Denk en handel internationaal
•	 Beloon prestatie en deel de welvaart
•	 Streef naar een duurzame en harmonieuze 

samenleving
•	 Koester de grondrechten en gedeelde 

waarden

Ons ideaal is een bankensector die concurrerend én 
veilig is. In een concurrerende omgeving, moeten 
banken knokken om de gunst van mensen en 
bedrijven. Het belang van de klant komt daardoor 
meer centraal te staan, zeker wanneer klanten 
beter kunnen toetsen wat een bank te bieden heeft. 
De strijd om de gunst van de klant mag echter 
niet als gevolg hebben dat banken hun risico’s 
gaan afwentelen op de belastingbetaler. Daarom 
moeten de gevolgen van een bankfaillissement 
voor spaarders en de overheid worden beperkt. 
Banken en hun eigenaars en financiers dragen 
dan zelf de gevolgen van de risico’s die zij nemen. 
Dit stimuleert hen bovendien om de kans op een 
faillissement te verkleinen. 

Wij willen geen bankensector die volledig vrij is 
van risico’s. Integendeel. De kern van bankieren 
is om kansrijke projecten of ondernemingen te 
financieren. Dat gaat per definitie gepaard met 
risico’s. De toegevoegde waarde van banken ligt 
in het goed kunnen inschatten van die risico’s 
en het goed kunnen selecteren van de juiste 
investeringen. Banken zijn te ver afgedreven van 
die rol. Hun huidige verdienmodel is niet houdbaar 
en moet worden aangepast. Om dit te bereiken zijn 
enkele belangrijke ingrepen gerechtvaardigd.
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Terugblik: 

probleemanalyse

Impliciete garanties
Veel Nederlandse banken zijn zó groot dat zij 
onmisbaar zijn voor onze economie. Van al ons 
spaargeld staat bijvoorbeeld negentig procent 
bij de vier grootste banken (ING, Rabobank, 
ABN AMRO en SNS Bank). Tachtig procent van 
onze hypotheken is afgesloten bij diezelfde vier 
banken. Bovendien vervullen de grote banken een 
essentiële rol in vitale financiële infrastructuur. 
Kortom: sommige banken zijn ‘systeemrelevant’. 
Grote financiële instellingen hebben daarom tot 
op heden de impliciete garantie dat zij te allen 
tijde door de overheid gered zullen worden. Zij 
zijn too big to fail.

Door die impliciete overheidsgarantie is het voor 
bankiers aantrekkelijk om overmatig grote risico’s 
te nemen. Immers, als het genomen risico tot hoge 
winsten leidt, zijn die voor de bankiers en voor de 
aandeelhouders. Maar als de verliezen te groot 
zijn, dan worden die afgedekt door de overheid. De 
spaarders en de obligatiehouders kon het weinig 
schelen: hun geld was veilig en zij waren zeker van 
rendement. Echter, de overmatige risico’s leveren 
een gevaar op voor de economie. Een belangrijke 
les van de afgelopen jaren is bovendien dat regels 
en toezicht onvoldoende blijken om de risico’s in 
te dammen. 

Expliciete garanties
Naast de impliciete overheidsgaranties werken 
ook expliciete garanties risicovol gedrag in de 
hand, bijvoorbeeld via het depositogarantiestelsel 
(DGS). Tot 100.000 euro per persoon per bank 
is ons spaargeld gegarandeerd. Het DGS heeft 
twee belangrijke functies: het beperkt het risico 
op een ‘bankrun’ wanneer het slecht gaat met 
een bank, en het beschermt spaarders omdat 
die niet goed kunnen inschatten welke risico’s 
hun bank neemt. Echter, het DGS zorgt ook voor 
extra risico’s, want voor de spaarders is een bank 
met een hoge rente even ‘veilig’ als die met veel 
lagere rentes. Hij krijgt immers tot een gespaard 
bedrag van 100.000 euro sowieso zijn geld terug. 
Daardoor nemen spaarders genoegen met een 
lage rente en kan de bank zich, bij gegeven risico’s, 
goedkoop financieren. Dit geeft een prikkel tot 
het nemen van extra risico. Daarnaast is met een 
garantie van 100.000 euro de spaarder niet meer 
geneigd zijn spaargeld te spreiden over meerdere 
banken. Voor de klant en de bank prettig, maar 
op systeemniveau onwenselijk. De voordelen die 

spreiding biedt, zoals een kleinere concentratie 
van risico’s, worden dan onvoldoende benut.

Lage kapitaalbuffers
De garanties zijn niet het enige probleem. Er zijn 
te weinig maatregelen getroffen om excessieve 
risico’s tegen te gaan. Een belangrijke functie van 
banken is het financieren van economische groei. 
Banken selecteren kansrijke investeringen, waar 
zij geld aan uitlenen. Zij brengen daarvoor steeds 
meer geld in de economie. Tegenover het geld dat 
banken uitlenen, staat vrijwel altijd een schuld 
van de bank aan een andere partij. Banken lenen 
namelijk veel meer geld uit dan dat zij zelf aan 
vermogen hebben. De kapitaalbuffers die banken 
verplicht moeten hebben, waren en zijn te laag. En 
het aandeel vreemd vermogen in de financiering 
van een bank is te hoog. Banken hebben nu een 
grote ‘hefboom’: zij kunnen met weinig ingelegd 
eigen geld veel leningen verstrekken en daarmee 
veel geld verdienen. 

Op het eerste gezicht komt dit de economie ten 
goede: bedrijven komen gemakkelijk aan geld om 
te investeren en consumenten kunnen goedkoop 
hypotheken afsluiten. Maar schijn bedriegt. 
Rijkdom die gefinancierd is met veel vreemd 
vermogen, is alleen houdbaar als de economie 
groeit. Als het tegenzit, kunnen steeds minder 
mensen en bedrijven hun leningen volledig 
aflossen en worden onderpanden minder waard. 
Dat zien we bijvoorbeeld bij de grote leegstand 
van kantoorpanden, waarvan de waarde de 
laatste jaren flink gedaald is. In zo’n geval zijn 
lage kapitaalbuffers erg gevaarlijk. Dan schiet het 
eigen vermogen van de bank als snel tekort om 
grotere verliezen op de uitstaande leningen op te 
kunnen vangen. Een faillissement dreigt dan snel.

Onderschatting van risico’s
Bij de kapitaalbuffers gaat het niet alleen om de 
hoogte, maar ook om de manier waarop de vereiste 
kapitaalbuffer tot stand komt. De kapitaalbuffer is 
een percentage van de activa op de bankbalans. 
In de huidige kapitaalseisen gaat het om een 
percentage van de ‘risicogewogen’ activa: voor 
een krediet aan een startende ondernemer moet 
een bank een hogere buffer aanhouden dan voor 
een Duitse staatsobligatie. Onder voorwaarden 
mogen banken eigen modellen gebruiken voor het 
berekenen van de vereiste buffers. De keerzijde 
van deze benadering is echter dat banken hun 
modellen zodanig kunnen afstellen dat deze 
risico’s te laag inschatten. Dat risico is groot 
omdat de prikkels om dit te doen  dat ook zijn. 
Op die manier kunnen zij lagere kapitaalbuffers 
aanhouden dan noodzakelijk. De prikkel om lage 
buffers aan te houden is onverminderd sterk. Dat 
banken risico’s daadwerkelijk te laag inschatten, 
blijkt uit het feit dat na een toets van de gebruikte 
risicomodellen voor vastgoedleningen door DNB, 
veel banken hun risicomodel hebben aangepast 
en hogere buffers moeten aanhouden. 
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Complexiteit
Door innovaties binnen de bankensector zijn 
producten ontwikkeld die heel waardevol 
kunnen zijn in het alledaagse financiële verkeer, 
bijvoorbeeld producten om verschillende 
looptijden van kredieten te beheersen of het 
risico van een eventuele stijging van de rente 
af te dekken. De keerzijde van die innovaties 
is dat producten complexer en risicovoller zijn 
geworden. Het gaat mis wanneer de producten zo 
ondoorzichtig zijn dat de risico’s niet te overzien 
zijn, of wanneer zij verkocht worden aan klanten 
die ze niet goed begrijpen. 

Een belangrijke oorzaak van de crisis in 
de Verenigde Staten was het in pakketjes 
doorverkopen van hypotheken. Door de 
complexiteit van deze constructie, onderschatten 
onder andere banken de risico’s van deze complexe 
hypotheekpakketten. Zij laadden hun balansen 
hiermee vol. De risico’s werden nog eens versterkt, 
doordat de oorspronkelijke kredietverstrekker 
bij doorverkoop van de hypotheek minder reden 
heeft om kredietnemers goed door te lichten en 
hen te monitoren gedurende de looptijd van de 
hypotheek (betalen de klanten hun hypotheek 
wel op tijd?). De betalingsproblemen leidden 
vervolgens tot blinde paniek onder de eigenaars 
van de hypotheekpakketten, want niemand wist 
hoeveel risico hij nu daadwerkelijk liep. Hierdoor 
gingen diverse banken failliet of kwamen in de 
problemen. Nog erger, het onderlinge vertrouwen 
tussen banken was weg. Het interbancaire verkeer, 
ook tussen op zich solide banken, liep vast op deze 
onzekerheid. 

Ook gaat het mis wanneer banken hun 
verdienmodel bouwen op complexe producten. 
Complexiteit is lucratief. Consumenten kunnen 
financiële producten vaak niet goed op waarde 
schatten en al helemaal niet wanneer het 
complexe producten betreft. Als mensen niet 
kunnen inschatten of zij waar voor hun geld 
krijgen, beperkt dat de concurrentie tussen 
banken. Voor de consument is dan namelijk 
volstrekt onduidelijk wat een ‘goed’ of ‘verkeerd’ 
product voor hen is. Men ziet door de bomen het 
bos niet meer. 

Beperkte concurrentie
Concurrentie wordt niet alleen belemmerd 
door moeilijk vergelijkbare producten. Dit 
komt bijvoorbeeld ook doordat mensen het 
overstappen van de ene naar de andere bank 
lastig vinden, omdat zij graag al hun producten 
bij één bank willen hebben. Mensen en bedrijven 
zijn vaak aan hun bank gebonden, door leningen 
of spaarproducten met een lange looptijd of door 
meerdere producten met verschillende looptijden. 
Het aantal momenten waarop klanten zonder 
hoge kosten eenvoudig kunnen overstappen is 
daardoor beperkt. Doordat klanten van banken 
toch niet snel (kunnen) weglopen, zijn banken niet 
gedwongen om de belangen van hun klanten echt 
te dienen. Zij kunnen het financiële belang van de 

bank, haar medewerkers en haar aandeelhouders 
laten prevaleren boven het belang van de klanten. 
In die beperkte concurrentie ligt ook een oorzaak 
van het falen van de bankensector.

Beloningsbeleid
Doordat banken te grote risico’s mochten nemen, 
zij door de overheid gegarandeerd werden, en 
doordat de concurrentie in de bancaire sector 
beperkt is, konden banken veel geld verdienen. 
Dat kwam ten goede aan de bankiers en de 
aandeelhouders, via hoge dividenduitkeringen, 
riante salarissen en grote bonussen. Het 
beloningsbeleid van banken heeft veel aandacht 
gekregen. Zeker omdat het bonusbeleid niet 
alleen een gevolg, maar ook een oorzaak van 
de excessieve risico’s was. Bonussen werden 
uitgekeerd voor prestaties op korte termijn, 
ook wanneer daardoor op lange termijn de 
continuïteit en stabiliteit van de organisatie, 
de hele bankensector of zelfs landen in gevaar 
kwamen. Het bonusbeleid heeft bijgedragen aan 
de overmatige bereidheid van bankiers om risico’s 
te nemen en om hun klanten aan te sporen om dat 
ook te doen. 

Het belonings- en promotiebeleid heeft ook zijn 
weerslag gehad op het personeelsbestand van de 
meeste banken. Door sterk op bonussen te sturen 
trekt een bank ook sterk door bonussen gedreven 
mensen aan. Dat deze niet altijd een scherp oog 
hebben voor het belang van de klant mag niet 
verbazen. Een cultuuromslag bij de banken is een 
proces van lange adem. En daarbinnen speelt het 
beloningsbeleid een belangrijke rol. 

Individueel en collectief gedrag
De oorzaken van de crisis liggen niet alleen in 
instituties, maar ook bij gedrag. Bankiers hebben, 
gedreven door targets en verkoopprovisies, 
bepaald niet altijd in het belang van hun klanten 
gehandeld. Eigen financieel gewin bleek vaak 
belangrijker. Opvallend is dat er vanuit de sector 
nauwelijks signalen zijn geweest dat dit tot 
een onhoudbare situatie ging leiden. Blijkbaar 
was de cultuur in de bankensector zodanig, dat 
professionals onvoldoende bij machte waren om 
de belangen van hun klanten en de samenleving 
goed te wegen, of om deze goed voor het voetlicht 
te brengen. 

Het is te gemakkelijk om de schuld alleen bij 
bankiers te leggen. Veel mensen hebben in 
de laatste decennia een steeds grotere schuld 
opgebouwd. Men werd daarbij gestimuleerd door 
fiscale regelingen als de hypotheekrenteaftrek, 
de beleggingspolissen en financiële producten 
als de aflossingsvrije hypotheek en soepeler 
normen, zoals het mogen meetellen van het 
partnerinkomen bij het afsluiten van een 
hypotheek. Daardoor werd het maximaliseren van 
schuld de normaalste zaak van de wereld, terwijl 
we ons onvoldoende bewust waren van de risico’s 
die daarmee gepaard gaan. 



5 l  Visie bankensector

Ook de politiek in brede zin heeft onvoldoende 
oog gehad voor deze risico’s. Concreet voorbeeld 
is –ook in Nederland- de markt voor hypotheken. 
Ondanks verschillende waarschuwingen, onder 
andere van de toezichthouders, heeft de politiek 
lang een taboe gelegd op een discussie over de 
hypotheekrenteaftrek. Terwijl wij allemaal hebben 
gezien dat de leningen steeds hoger werden ten 
opzichte van de waarde van het onderpand, dat 
steeds meer mensen aflossingsvrije hypotheken 
gingen afsluiten en steeds meer risico’s 
gingen nemen via beleggingshypotheken. De 
‘winstmachine’ van het eigen huis in Nederland 
leek een feestje voor iedereen; de bank, de 
huiseigenaar en de overheid. En geen enkele 
politicus wilde bekend staan als de verstoorder 
van het feestje. 

Toezicht
Banken opereren steeds meer over de grenzen 
heen. Toch zijn er tussen landen nog veel 
verschillen in het toezicht op banken. Er zijn 
veel uitzonderingen op Europese regels. Zo 
kent de Europese kapitaalrichtlijn meer dan 
honderd nationale uitzonderingen. Nationale 
toezichthouders onderhouden vaak sterke 
banden met de grote banken. Een al te knusse 
verstandhouding tussen toezichthouder en een 
individuele bank of de bankensector verstoort 
een kritische controle door de toezichthouder. 
Daarnaast spelen er tussen nationale 
toezichthouders coördinatieproblemen, zijn er 
geen bindende overeenkomsten om problemen op 
te lossen en is er geen instrumentarium om in te 
grijpen bij groeiende onevenwichtigheden binnen 
en tussen landen.

Snelle maatregelen noodzakelijk
 
In de bankensector spelen nu grote problemen, die op korte termijn moeten worden opgelost. Europese 
banken hebben nog grote risico’s op hun balansen staan en hebben te lage buffers. Banken zijn meer bezig 
om zelf te overleven, dan om hun rol in de economie goed te spelen. Daardoor verloopt het economisch 
herstel erg langzaam. Op korte termijn kan dit alleen worden opgelost door de bankbalansen te versterken. 

- Risico’s moeten worden geïdentificeerd
Een belangrijke voorwaarde voordat er serieus sprake kan zijn van balansherstel is een grondige 
doorlichting van de bankbalansen. Als dat niet gebeurt blijft er twijfel bestaan over de kwaliteit van de balans 
van banken en dan zullen de kosten van eigen vermogen en financiering niet dalen. In Nederland wordt 
hiervoor de eerste stap gezet door DNB met een doorlichting van de vastgoedrisico’s. De aangekondigde 
‘balance sheet assessment’ door de Europese Centrale Bank (ECB) is daarom noodzakelijk, in combinatie 
met serieuze stresstests. Banken zullen de risico’s moeten ondervangen, en serieus moeten afschrijven op 
geconstateerde en verwachte verliezen.

- Herkapitalisatie
Na een serieuze doorlichting van de bankbalansen zal duidelijk worden wat de kapitaalbehoefte is van de 
banken om weer gezond te functioneren. Banken moeten gedwongen worden om zich op korte termijn te 
herkapitaliseren. Bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen, het verkopen van activa en het reduceren 
van kosten. Het versterken van de bankbalansen leidt tot een significante toename van de kans op herstel 
en dus tot een aanzienlijke verkorting van de recessie. Daarom moet dit zo snel mogelijk gebeuren.

- Bail in en noodfonds
Op dit moment bestaan er nog systeemrelevante banken: banken waarvan het voortbestaan noodzakelijk 
is voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Banken kunnen –helaas- nog niet failliet gaan zonder gevaar 
voor hun publieke functies. Voor die gevallen moet het mogelijk zijn om investeerders van banken te 
dwingen verliezen te nemen zonder dat een bank failliet gaat (“bail in”). Dit is bijvoorbeeld bij SNS gebeurd, 
waarbij de aandeelhouders zijn onteigend. Maar ook het afstempelen van obligaties moet mogelijk zijn. 
Zo kunnen systeemrelevante banken die geen aandelen kunnen uitgeven en geen winst maken toch 
gedwongen worden om zich te herkapitaliseren, en worden risico’s toch bij de investeerders gelegd. 

Het is mogelijk dat voor sommige systeemrelevante banken het afstempelen van obligaties alleen niet 
genoeg is om weer gezond te worden. Dan moet er de komende jaren toch overheidsgeld beschikbaar 
zijn om die banken te herkapitaliseren. Als banken gered moeten worden met belastinggeld, dan draait 
in eerste instantie het thuisland voor deze kosten op. Dat kan tot gevolg hebben dat de overheid van 
dat land zelf in financiële problemen komt, denk bijvoorbeeld aan de ervaringen in Ierland en Cyprus. 
Door een gezamenlijke aanpak in Europa, waarbij in het uiterste geval het noodfonds ESM kan worden 
aangesproken, wordt voorkomen dat landen failliet gaan als banken omvallen.
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Duurzaam hervormen: 

ordening op orde

Het is niet genoeg om alleen maatregelen te 
nemen die de bankensector op korte termijn weer 
goed laten functioneren. Als we niet meer doen 
dan alleen de bankbalansen repareren, hebben 
we over een paar jaar de volgende financiële 
crisis. Daarom  is het van groot belang dat we de 
bankensector vergaand hervormen. De manier 
waarop die hervorming moet plaatsvinden, is 
een ordeningsvraagstuk. Daarvoor geeft de Hans 
van Mierlostichting handvatten in Ordening op 
orde1. Dat onderscheidt drie basale manieren 
van ordening: mensen onderling, de markt en de 
overheid. Tussen deze ordeningsprincipes bestaat 
geen hiërarchie: de markt is niet beter of slechter 
dan de overheid. Zeker: een goed georganiseerde 
markt scoort goed op efficiëntie, maar de uitkomst 
wordt niet altijd als rechtvaardig ervaren. De 
overheid kan rechtvaardigheid wel waarborgen 
en veiligheid bieden, maar slechts bij hoge 
uitzondering biedt de overheid de meest efficiënte 
oplossing. Doorgaans moet een balans worden 
gezocht tussen mensen, bedrijven en overheid. 
Aan de hand van drie principes (betrokkenheid, 
betwistbaarheid en veiligheid) en drie criteria 
(verbondenheid, efficiëntie en rechtvaardigheid) 
kunnen wij deze balans vinden. 

Bij het toepassen van deze principes op de 
bankensector, is het van belang om onderscheid 
te blijven maken tussen de verschillende 
functies van de bankensector. Die zijn nogal 
divers van karakter. De ordening moet worden 
bekeken vanuit deze functies. Het beheren van 
de betaalinfrastructuur en het organiseren van 
het betalingsverkeer heeft bijvoorbeeld het 
karakter van een nutsfunctie, vergelijkbaar met 
gas, elektriciteit en telecomverbindingen. Een 
veilig betaalsysteem is noodzakelijk voor het goed 
functioneren van onze economie. Veiligheid en 
continuïteit hebben daarbij prioriteit. Heel anders 
is dat bij functies van financiële instellingen 
met een privaat karakter, zoals het financieren 
van commercieel vastgoed, het begeleiden van 
een beursgang of het afdekken van risico’s via 
derivaten. Bij dit soort transacties kan de balans 
juist meer naar efficiëntie gaan. 

1 Hans van Mierlo Stichting, Ordening op orde, 2010, april 
2011

Betwistbaarheid en efficiëntie
Een centraal begrip in het sociaalliberalisme is 
betwistbaarheid. Elke gevestigde positie moet 
steeds economisch én politiek betwistbaar zijn; 
er moet zoveel mogelijk ruimte bestaan voor 
alternatieven. Ieder bedrijf, ieder product of 
iedere mening moet uitgedaagd kunnen worden. 
Zo ontstaat meer ruimte voor creativiteit, is er een 
grotere kans op transparantie voor de consument 
en vermindert de ruimte voor machtsmisbruik. 
Dit prikkelt dit banken om efficiënt te werken 
en tegen zo laag mogelijke tarieven kredieten te 
verstrekken.

Allereerst betekent dit dat nieuwe partijen die 
willen toetreden tot de financiële markten, 
daar alle ruimte voor krijgen. De positie van alle 
huidige banken -ook de grote- moet betwistbaar 
worden. Maar: als nieuwe toetreders oude posities 
succesvol uitdagen, moeten verworven posities 
verloren kunnen gaan. Dat is een essentieel 
onderdeel van dynamiek in markten. Zonder 
uittreding geen toetreding. Uiteindelijk moet 
daarom elke bank, hoe groot of belangrijk ook, 
kunnen omvallen. Geen too big to fail meer. 

Betwistbaarheid betekent niet alleen meer 
strijd tussen banken. Betwistbaarheid betekent 
ook een sterkere positie voor de klanten van 
banken. De machtsbalans tussen banken en 
klanten moet verlegd worden, bijvoorbeeld 
door het switchen tussen banken makkelijker 
te maken. D66 wil dat mensen hun keuze om 
over te stappen geïnformeerd en welbewust 
maken. Dit kan bijvoorbeeld door voor complexe 
producten tenminste de verplichting te stellen 
dat alle banken tenminste één goed vergelijkbaar 
standaardproduct aanbieden en door het bieden 
van betere consumentenbescherming.

Veiligheid en rechtvaardigheid
Sommige functies van de bankensector zijn 
essentieel voor de stabiliteit van de economie, 
zoals  de betaalinfrastructuur en de organisatie 
van het betalingsverkeer. Wanneer banken deze 
vitale functies vervullen, moet geregeld zijn dat 
de continuïteit en veiligheid hierbij gewaarborgd 
zijn. Veiligheid betekent niet alleen dat het geld 
gegarandeerd naar de juiste plek gaat, maar ook 
dat privacy gewaarborgd moet zijn. 

De betaalinfrastructuur en het betalingsverkeer 
zijn niet de enige functies van de bankensector 
waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Ook 
voor het beheer van spaargeld is dit een belangrijk 
uitgangspunt. Het is een centrale functie van banken 
om te zorgen dat het geld van mensen die willen 
sparen, terecht komt bij mensen en bedrijven die 
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willen investeren. Dat brengt met zich mee dat er 
aan sparen bij een bank altijd risico’s verbonden 
zijn. Niettemin werkt het verlies van spaargeld 
ontwrichtend voor onze economie. Mensen die 
geen risico willen lopen met hun spaargeld, 
moeten er van op aan kunnen dat er altijd een 
manier beschikbaar blijft om zo risicoloos 
mogelijk te sparen. Het is niet rechtvaardig dat 
een zzp-er bij het faillissement van een bank 
net zo hard zijn opgebouwde pensioen verliest 
als de professionele obligatiehouders. Hierbij is 
het wijs te beseffen dat er geen situatie bestaat 
waarin sparen volstrekt risicoloos is. Wel kunnen 
en moeten de risico’s kleiner. Niet alleen door 
het verhogen van kapitaalbuffers, maar ook 
door geld op betaal- en spaarrekeningen bij een 
faillissement een voorkeurspositie (preferente 
status) te geven  en als sluitstuk een beperkte 
garantie op spaargeld.

Het verkleinen van risico’s is niet alleen van 
belang voor de veiligheid van de bankensector. 
Het levert ook een bijdrage aan een rechtvaardige 
bankensector. Zowel voor de samenleving als voor 
de banken zelf. Banken die voorzichtig opereren, 
mogen daarvoor beloond worden. Het is niet 
rechtvaardig dat hoge winsten door risicovol 
gedrag bij de bankiers en aandeelhouders 
terechtkomen, terwijl de verliezen bij de 
samenleving worden neergelegd. Door af te 
dwingen dat banken minder risico’s nemen en 
door de rekening voor verliezen meer bij de 
aandeelhouders en obligatiehouders te leggen, 
zal de bankensector veiliger en rechtvaardiger 
worden. 

Ondanks het feit dat de bankensector veiliger 
moet worden, moet het mogelijk zijn dat een bank 
toch failliet gaat. Om de stabiliteit in ons financieel 
stelsel te waarborgen is het dan noodzakelijk 
dat banken op een ordelijke manier failliet gaan 
zonder dat de economie gevaar loopt. Dit betekent 
dat vooraf volstrekte duidelijkheid moet zijn over 
wat er gebeurt bij een faillissement. 

Betrokkenheid en verbondenheid
De crisis heeft niet alleen in financieel opzicht 
negatieve gevolgen gehad. Het vertrouwen in de 
bankensector is ook tot een dieptepunt is gedaald. 
Het is in ieders belang dat dit vertrouwen wordt 
hersteld. Nederland heeft een bankensector 
nodig die niet alleen geïnteresseerd is in grote 
ondernemingen en vermogende particulieren. 
Banken moeten er vooral ook zijn voor kleine 
ondernemers en gewone mensen. Zij moeten dat 
niet alleen opschrijven, maar er ook werk van 
maken. 

Naast het versterken van de positie van kleinere 
klanten, betekent dit ook dat er ruim baan moet 
zijn voor kleinschalige alternatieven. Daar waar 
mensen onderling, bijvoorbeeld via kredietunies 
of crowdfunding, financiering willen organiseren, 
moeten er alleen de echt nodige, simpele en basale 
regels zijn. Juist in kleine groepen zorgt onderling 
vertrouwen voor een betere omgang met ingelegd 
geld, dan strenge regels en intensief toezicht. 
Mensen kunnen die verantwoordelijkheid aan. 
De overheid moet dat niet onnodig belemmeren 
uit een vrees voor aansprakelijkheid. Dit soort 
mogelijkheden vergroot creatieve ruimte en een 
gezonde markt.

Betrokkenheid vergt niet alleen een mentaliteits-
verandering bij banken. Ook de klanten van banken 
kunnen en moeten hun verantwoordelijkheid hier 
in nemen. Veel mensen zijn nu niet bereid om over 
te stappen naar een andere bank, ook niet als zij 
het niets eens zijn met de keuzes van hun bank. 
In deze gevallen wordt te snel naar de politiek 
gekeken. Als dat zo blijft, is het niet realistisch te 
verwachten dat banken zich anders zullen gaan 
gedragen. 
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Structurele oplossingen

1. Banken moeten kunnen omvallen
Het is noodzakelijk dat banken failliet kunnen 
gaan. Niet alleen om te voorkomen dat banken 
met publiek geld gered moeten worden, maar ook 
om de bankiers scherp te houden. De rekening 
voor een faillissement moet terechtkomen bij 
de investeerders. Wanneer investeerders zelf 
opdraaien voor de kosten, zullen zij risicovol 
gedrag van banken minder snel accepteren. Door 
een faillissement mogelijk te maken, wordt de 
kans hierop juist kleiner. 

1.1 Duidelijke rangorde van schuldeisers
De gevolgen van een bankfaillissement moeten 
vooraf volstrekt helder zijn. Iedereen moet 
weten in welke volgorde investeerders aan de lat 
staan. Dat zal er ook toe leiden dat er weer een 
rechtvaardige koppeling komt tussen risico’s 
en rendementen. Wat D66 betreft, zijn eerst 
de aandeelhouders aan de beurt, vervolgens 
de achtergestelde obligatiehouders, daarna 
alle andere schuldeisers, en als laatste pas de 
depositohouders (“depositopreferentie”).

Een betere plek voor spaargeld in de rangorde 
van schuldeisers geeft de mogelijkheid om de 
garanties op deposito’s tot 40.000 euro te verlagen. 
Dat vergroot de prikkel voor spaarders om hun 
spaargeld in kleinere hoeveelheden te spreiden 
over meerdere, kleinere banken. Dat verlaagt het 
systeemrisico en verhoogt de marktdynamiek en 
ruimte voor nieuwe toetreding. 

Banken geven in toenemende mate hun activa 
in onderpand aan kapitaalverstrekkers. Op die 
manier hebben investeerders een grotere mate 
van zekerheid dat zij hun investering terugkrijgen. 
Tegelijk wordt dit minder zeker voor mensen die 
geen onderpand krijgen in ruil voor het geld dat 
zij bij hun bank hebben uitstaan. De rangorde van 
schuldeisers wordt hierdoor doorkruist, daarom 
moet deze praktijk worden beperkt.

1.2 Waarborgen essentiële functies en verbod op 
‘too big to fail’

We moeten voorkomen dat het faillissement 
van een bank betekent dat essentiële publieke 
functies in gevaar komen. Hierbij gaat het 
met name om het betalingsverkeer. Voor de 
betaalrekeningen en de betaalinfrastructuur 
moet de veiligheid, de stabiliteit en de continuïteit 
gegarandeerd blijven. Rekeninghouders moeten 
direct worden overgedragen naar een gezonde 
bank, waarbij ook automatische incasso’s worden 
omgezet en de oude pinpas nog (een tijdje) blijft 
werken. Ook voor zakelijke klanten geldt dat zij 

voldoende uitwijk- en overstapmogelijkheden 
moeten hebben. Deze overdraagbaarheid wordt 
wat ons betreft een harde eis in de banklicentie. 
Wie gelden in deposito aanhoudt dient deze 
overdraagbaarheid te garanderen. Immers, 
deposito’s vormen ons transactie- en oppotmiddel 
en daarmee de bloedsomloop van onze economie.

Banken moeten hun organisatie en systemen zo 
inrichten dat het vrijwaren van publieke functies in 
geval van faillissement mogelijk is zoals hierboven 
beschreven. De essentiële functies van een bank 
moeten bij wijze van spreken binnen een weekend 
kunnen worden afgesplitst of overgedragen aan 
een andere bank. Banken kunnen dit organiseren 
door het maken van resolutieplannen en het 
schrijven van ‘levende testamenten’. Ook mogen 
banken niet meer spaargeld aantrekken dan wat 
veilig kan worden overgedragen in geval van 
faillissement.

Het doel is een sector waar banken zonder grote 
maatschappelijke gevolgen failliet kunnen gaan. 
We denken dat met de maatregelen hierboven al 
veel op dit punt gewonnen is, maar vinden dit zo 
belangrijk dat een wettelijk verbod op ‘too-big-
to-fail’ als stok achter de deur gerechtvaardigd 
is. Dit wettelijk verbod geeft de toezichthouder 
een instrument om in te grijpen als banken, 
bijvoorbeeld door consolidatie, weer in de situatie 
terecht dreigen te komen dat ze niet veilig failliet 
kunnen gaan. 

1.3 Europese afspraken noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat afspraken op Europees 
niveau worden gemaakt, om te voorkomen dat 
landen uit eigenbelang soepeler regels hanteren. 
Europees toezicht zal in november 2014 van start 
gaan, maar dit krijgt pas echt tanden als er ook op 
Europees niveau afspraken worden gemaakt over 
wat er met probleembanken moet gebeuren. Het 
Europees resolutiemechanisme, dat uiteindelijk 
moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
Europese instelling, moet zo snel mogelijk van 
kracht worden. Bij dit resolutiemechanisme 
hoort een resolutiefonds dat door de sector zelf 
gefinancierd wordt, om probleembanken af te 
wikkelen. Zo lang het resolutiefonds onvoldoende 
gevuld is, kan resolutie worden voorgefinancierd 
met publieke middelen. De sector moet dit dan 
later terugbetalen. De Bankenunie moet worden 
voltooid met een Europees depositogarantiestelsel 
met de bovengenoemde 40.000 euro als maximale 
garantie. Dit stelsel moet door de sector zelf, met 
risicoafhankelijke premies, vooraf gefinancierd 
worden.

 2.    Banken moeten worden uitgedaagd
 2.1  Makkelijk en eerlijk overstappen
Het moet mogelijk worden om een 
bankrekeningnummer te behouden bij het 
overstappen naar een andere bank. Net 
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zoals het mogelijk is om bij wisselen van 
telefoonaanbieder je telefoonnummer te 
houden. Op die manier kunnen consumenten en 
ondernemers makkelijker overstappen, zonder 
veel administratief gedoe en extra kosten. Het 
recent ingevoerde IBAN-nummer, waarin zelfs 
de naam van de bank verwerkt is, is in dit licht 
een stap terug. Bij volgende onderhandelingen 
over Europese regelgeving op dit gebied, wil D66 
dat het mogelijk wordt om bij het wisselen van 
wisselen van bank je bankrekeningnummer te 
houden. 

Veel banken vragen nu een afkoopsom wanneer 
langlopende producten vroegtijdig willen 
oversluiten. Dat is logisch, want de bank is ook 
verplichtingen aangegaan die betaald moeten 
worden. Helaas vormen deze afkoopsommen ook 
een blokkade op overstappen. Door te reguleren 
dat banken aan klanten niet meer in rekening 
brengen dan hun werkelijke kosten, wordt het 
banken onmogelijk gemaakt om een overstap van 
klanten door hoge kosten te blokkeren. Op deze 
manier wordt de concurrentie tussen banken 
groter en zullen zij meer hun best doen om aan 
zich te binden door een hoge kwaliteit en een lage 
prijs. 

 2.2  Eenvoudiger producten
Om te zorgen dat mensen goede vergelijkingen 
kunnen maken tussen aanbieders en financiële 
producten, wil D66 dat er standaardproducten 
op de markt komen, die zijn gereguleerd door 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze 
moeten dan door iedere bank of verzekeraar 
worden aangeboden naast de ingewikkeldere 
producten die zij nog steeds mogen aanbieden. 
Dit gaat gelden voor bank- en spaarrekeningen, 
deposito’s, hypotheken en creditcards. Daarnaast 
moeten banken veel meer gebruik maken van de 
‘risicometer’ van de AFM, die consumenten in één 
oogopslag informeert over de veiligheid van een 
product.

 2.3  Toetreding nieuwe aanbieders en toezicht op 
maat
Niet alleen de klanten moeten banken uitdagen. 
Ook nieuwe initiatieven moeten alle ruimte 
krijgen om in Nederland actief te worden. 
Te denken valt aan buitenlandse aanbieders, 
crowdfunding of kredietunies, maar ook aan 
participatiemaatschappijen, investeringsfondsen 
en business angels.

We moeten oppassen dat kleinschalige initiatieven 
niet geblokkeerd worden, doordat zij aan te veel 
en niet op hun specifieke niche geschreven regels 
moeten voldoen. Het voorkomen van ‘too big to 
fail’ moet niet leiden tot ‘too small to comply’. Bij 
kleinschalige initiatieven zijn de publieke risico’s 
kleiner. Daardoor kan hiervoor ook een soepeler 
toezichtsregime gelden. Er moet ruimte zijn voor 

kleinschalige experimenten, waarbij ook aan alle 
deelnemers en belanghebbenden op voorhand 
duidelijk moet zijn dat de publieke garanties 
ontbreken.

 2.4  Geen staatsbanken
Bij een betwistbare bankensector past geen 
overheidsbank. ABN Amro en SNS Reaal zijn 
genationaliseerd, omdat zij dreigden om te vallen 
en een risico waren voor de Nederlandse economie. 
Bankieren is geen taak voor de overheid. Daarom 
moeten deze banken geprivatiseerd worden.

 2.5  Flexibiliteit in hypotheeknorm 
De commissie-Wijffels pleit er voor om op termijn 
de wettelijke maximumnorm voor hypotheken te 
verlagen naar 80 procent van de woningwaarde. 
Te ruime kredietverlening leidt tot luchtbellen in 
de woningmarkt. Een lagere norm helpt om die 
te voorkomen. Tegelijkertijd werkt een generieke 
norm beperkend. Er is geen reden om voor een 
jonge starter, die nog een flinke salarisgroei 
krijgt, dezelfde norm te hanteren als voor een 
gepensioneerde. Banken moeten hier ruimte 
houden voor een professionele afweging. 

Maatregelen om minder te mogen lenen moeten 
bovendien in samenhang worden genomen 
met maatregelen ten aanzien van verplichte 
(pensioen)besparingen. Sparen is heel verstandig, 
maar we hoeven niet meer te sparen dan we nodig 
hebben. Als mensen meer moeten sparen om een 
huis te kunnen kopen, kunnen andere verplichte 
besparingen verlaagd worden.

 3.    Veiliger banken
Het eindbeeld van D66 is een bankensector 
waarin veel ruimte is voor concurrentie, maar 
die concurrentiestrijd moet er niet toe leiden dat 
banken uiteindelijk toch weer te grote risico’s 
nemen. Daarom moeten er ook steviger eisen aan 
de veiligheid van banken worden gesteld.

 3.1  Kapitaalbuffers
Het eigen vermogen van banken is te laag, zowel in 
historisch perspectief als in vergelijking met niet-
financiële ondernemingen. Sinds het uitbreken van 
de crisis zijn de kapitaaleisen al verhoogd. Dit is 
nog niet genoeg, de eisen moeten verder omhoog. 

Ook moet de manier waarop kapitaalbuffers worden 
berekend veranderen. Op dit moment wordt de 
hoeveelheid kapitaal afgezet tegen ‘risicogewogen’ 
activa. Daardoor mag een bank met dezelfde 
hoeveelheid kapitaal meer staatsobligaties (die 
een laag risicogewicht hebben) op zijn balans 
hebben dan leningen aan kleine bedrijven, die een 
hoog risico hebben. Deze risicogewogen maatstaf 
is gevoelig voor subjectiviteit. Daardoor schatten 
banken hun risico’s te laag in. Ook geven risico’s 
uit het verleden niet de toekomstige risico’s goed 
weer. Dit geldt met name voor de zogenoemde 
‘staartrisico’s’; de kans op het risico is heel klein, 
maar de schade heel groot.
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De European Banking Authority moet richtlijnen 
opstellen voor welke percentages verschillende 
soorten kredieten dienen te worden gewaardeerd. 
Deze dienen bovendien zo simpel en transparant 
te zijn dat ook kleine toetreders ze gemakkelijk 
kunnen hanteren. Daarnaast moeten er harde 
eisen worden gesteld aan de ongewogen 
kapitaalratio (leverage ratio). Dat is een extra 
zekerheid dat banken voldoende eigen vermogen 
hebben om verliezen te kunnen opvangen. Deze 
leverage ratio functioneert in de praktijk dan als 
een ‘noodstop’. Indien een bank onder de leverage 
ratio komt, is het verplicht om snel aanvullend 
kapitaal op te halen. 

De huidige kapitaalseisen zijn te veel het 
resultaat van koehandel tussen banken en 
toezichthouders. Uiteindelijk moet op basis van 
een grondige, welvaartseconomische analyse 
besloten over de hoogte van de kapitaaleis. Dat 
is te vergelijken met hoe we tegen de hoogte van 
dijken aankijken: daar accepteren we een kleine 
overstromingskans, omdat de kosten om de 
risico’s volledig uit te bannen veel te hoog zijn. 
Ook voor de kapitaaleis moeten we zoeken naar 
zo’n optimum. De analyse staat nog aan het begin, 
maar wij hebben weinig redenen om aan te nemen 
dat de huidige kapitaalseisen voldoende zijn. Het 
kabinetsvoorstel om de leverage ratio naar 4 
procent te verhogen is daarom een goed begin. 
D66 vindt dat de Nederlandse regering in Brussel 
moet pleiten om dit voor de gehele Europese Unie 
in te voeren.

Een groot voordeel van hogere buffers is dat 
banken beter in staat zijn om tegenslagen op te 
vangen. Daardoor kan na de invoering van hogere 
kapitaalseisen ook worden volstaan met minder 
gedetailleerde regelgeving en minder intensief 
toezicht.

Meer nadruk op de leverage ratio heeft als 
nadeel dat banken vooral riskantere vormen 
van kredietverlening kunnen opzoeken, maar 
toch aan de kapitaaleisen van de toezichthouder 
blijven voldoen. Echter, wanneer impliciete 
overheidsgaranties zijn verdwenen en de risico’s 
van kredietverlening voor rekening van de 
aandeelhouders komen, ligt het niet in de rede 
dat aandeelhouders die overmatige risico’s zullen 
accepteren. 

Bij een hogere eis aan het eigen vermogen, 
past ook dat in het belastingstelsel de relatieve 
positie van het eigen vermogen ten opzichte van 
vreemd vermogen versterkt wordt. Het heeft 
onze voorkeur om daarbij de aftrek van rente 
op vreemd vermogen te beperken, maar wellicht 
is het ook nodig om dividenduitkeringen fiscaal 
juist gunstiger te behandelen. Het is in ieder geval 
van belang hierbij het beleid internationaal te 
coördineren.

 3.2  Wettelijke limiet aan handelsactiviteiten
Bij handelsactiviteiten nemen banken posities in 
producten die worden verhandeld op financiële 
markten. Zij kunnen dat doen als handel voor 
eigen rekening of als handel voor klanten. Handel 
voor eigen rekening komt in Nederland nauwelijks 
voor, maar ook handelsactiviteiten voor klanten 
kunnen risico’s met zich meebrengen voor 
depositohouders, omdat de waarde van posities 
op financiële markten kan sterk fluctueren. In 
lijn met de aanbevelingen van de commissie-
Liikanen en de commissie-Wijffels vinden wij 
het wenselijk om een wettelijke limiet te stellen 
aan handelsactiviteiten. Een wettelijk verbod op 
handel voor eigen rekening is complex, maar kan 
aan de orde zijn als uit monitoring door DNB blijkt 
dat banken dit toch in grote mate doen.

 3.3  Bonussen en salarissen
De beloningsstructuur van private bedrijven is in 
beginsel een kwestie waarover het personeel, het 
bestuur en de aandeelhouders afspraken maken. 
Wanneer kapitaalbuffers verhoogd worden, 
risico’s meer bij aandeelhouders en verstrekkers 
van vreemd vermogen worden gelegd én de 
concurrentie in het bankenlandschap wordt 
vergroot zullen rendementen voor aandeelhouders 
onder druk komen te staan. Zij zullen dan minder 
snel geneigd zijn om hoge salarissen en bonussen 
te accepteren. Ditzelfde geldt voor bonussen die 
bankiers prikkelen om te handelen op een manier 
die schadelijk is voor de continuïteit van de bank. 
Wanneer een bank kan omvallen en de rekening 
daarvoor bij de investeerders komt te liggen, 
verwachten wij dat deze prikkels snel zullen 
verdwijnen.

Dit ligt anders zolang banken (impliciete) 
overheidsgaranties genieten. D66 wil dat de 
ontvangers van een bonus dan belang hebben 
bij de continuïteit van de bank. Dat heeft geen 
betrekking op de hoogte van de bonus, wel op de 
vorm waarin deze wordt verstrekt. Dit kan bereikt 
worden door alleen bonussen te geven die pas na 
langere tijd en alleen bij continuïteit van de bank 
geïnd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een pensioenregeling of een aandelenpakket 
dat pas na minimaal 10 jaar verkocht mag worden.

Wij geloven echter niet in symboolpolitiek tegen 
bonussen. Het maximeren of verbieden van 
bonussen kan gemakkelijk worden omzeild. 
Daarom roept D66 mensen op om ook zelf hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Klanten kunnen 
zelf effectiever optreden. Er zijn banken die geen 
bonussen uitkeren en een gematigd salarisbeleid 
hebben. Het overboeken van spaargeld naar zo’n 
bank kost net zo veel  tijd als het schrijven van 
een boze reactie bij een nieuwsbericht over een 
bonus. Wanneer mensen het eerste net zo massaal 
gaan doen als het tweede, zal het effect een 
stuk groter zijn. Dat is stemmen met de voeten. 
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Tot slot
 
Wij verwachten dat het doorvoeren van deze 
maatregelen gaat leiden tot een bankensector die 
weer stabiel, transparant, veilig en concurrerend 
is. Deze transitie zal niet pijnloos gaan en ook 
niet binnen enkele jaren gerealiseerd zijn. 
Daardoor ontstaat het risico dat de hervorming 
van de financiële sector onvoldoende wordt 
gerealiseerd als het economisch weer beter gaat 
en de noodzaak minder hard wordt gevoeld. Het 
is dus zaak om ons nu voor de langere termijn op 
noodzakelijke hervormingen vast te leggen. Om 
een nieuwe crisis te voorkomen, mogen we niet 
terugvallen in business as usual.


