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T
oen de Amerikaan-
se zakenbank Leh-
man Brothers tien
jaar geleden om-
viel, was Coen

Teulings directeur van het
Centraal Planbureau. Hij
zag van nabij de paniek in de
Nederlandse politiek. Al
snel vielen immers ook Ne-
derlandse banken om. ABN
Amro en ING moesten wor-
den gered met tientallen
miljarden belastinggeld. En
na de bankencrisis ontrolde
in de eurozone een span-
nend vervolg, de eurocrisis.

Teulings schreef er het
boek Over de dijken over
waarin hij terugblikt op de
afgelopen tien jaar. Hoe kon
de crisis ontstaan? Staan we
er nu beter voor? En hadden
we de crisis anders moeten
aanpakken? Hij maakt de le-
zer alvast één illusie armer:
banken redden zullen we
blijven doen. „En dat is maar
goed ook.”

Tien jaar geleden is Lehman
omgevallen. Had die bank wel
failliet moeten gaan?

„Dat is meteen de ge-
meenste vraag. Was het
misschien beter geweest als
Lehman gered was? De ver-
leiding is om ja te zeggen. De
onzekerheid na het faillisse-
ment was zó groot, dat had
je willen voorkomen. Tege-
lijkertijd waren er zoveel
slechte leningen dat het de
vraag is of je het überhaupt
nog had kunnen afwikkelen
zonder zo’n explosie.”

Verzekeraar AIG is vlak
daarna wél gered.

„Op het moment dat je zo-
iets doet, brand je zoveel
vertrouwen op dat je
prompt daarna zorgt dat
niet nóg een instelling fail-
liet gaat. De ellende zat heel
diep. AIG zat op een porte-
feuille aan kredietderivaten
die totaal failliet was. Vroeg
of laat zou het bij AIG naar
boven komen. Dat kon niet
eeuwig doorrotten.”

De bredere vraag is: wat te
doen bij een bankencrisis? U
stelt dat overheden ook in de
toekomst banken zullen
redden?

„Laten we niet de illusie
hebben dat dit de laatste
keer was dat er belasting-
geld naar de bank gebracht
is. Dat zal echt nog wel een
keer gebeuren. De grote
vraag: hoe slaan we de bur-
ger aan? Slaan we hem aan
als belastingbetaler of als
depositohouder bij een
bank? Uiteindelijk blijkt het
beter het als belastingbeta-

ler te doen dan als deposito-
houder. Het probleem is van
iedereen, dus laten we het
dan maar over iedereen uit-
spreiden. Uiteindelijk blijkt
de belastingbetaler er ach-
teraf vaak nog aan te verdie-
nen ook.”

Is die tegenstelling niet vals?
De keuze is toch: slaan we de
belastingbetaler aan of de
aandeelhouder?

„Daar is de keuze duide-
lijk, dan moet je aandeel-
houders aanslaan. Bij Fortis
hebben we de organisatie
gered en het bedrijf aan de
gang gehouden. Maar de
aandeelhouder heeft niks
gekregen. De vraag is: moet
je de bank vervolgens failliet
laten gaan? Of moet de over-
heid de boel overnemen,
zorgen voor nieuw kapitaal,
zorgen dat de business zo
snel mogelijk weer draait?
Kijk naar wat er met de Dirk
Scheringa Bank is gebeurd.
DSB hebben we failliet laten
gaan en ik denk dat nie-
mand daar gelukkiger van is
geworden. Het heeft alleen
maar geld gekost. Nou was
Dirk Scheringa in een hele
moeizame positie. Zijn busi-
nessmodel was niet houd-
baar. Maar bij grotere ban-
ken zal de verleiding om te
redden groot zijn en of die
verleiding zo slecht is, dat
betwijfel ik.”

U vindt dat de politiek
ruimhartig moet zijn?

„Banken kennen de be-
drijven die klant bij hun
zijn, ze geven ze krediet. Als
er wat misgaat, is dan met-
een de hele bank hartstikke
rot? Meestal niet. Wil je dan
dat allerlei bedrijven plotse-

ling geen toegang meer heb-
ben tot een bank?”

Jeroen Dijsselbloem,
oud-eurogroepvoorzitter,
ziet het als zijn nalatenschap
dat banken niet meer met
belastinggeld worden gered.

„Dijsselbloem heeft een
politiek belang om dit nu te
zeggen. De kiezers zijn boos
op bankiers, dat begrijp ik.
Dus is het prettig om te zeg-
gen dat bankiers voortaan
op hun eigen blaren moeten
zitten. Maar toch zijn het
meestal de blaren van de sa-
menleving en niet van de
bankiers.”

Heeft het turbulente
faillissement van Lehman de
manier waarop ABN Amro en
ING zijn gered beïnvloed?

„Ja, daardoor veranderde
er veel. Overigens hoor je
verschillende geluiden van
mensen die er nauw bij be-
trokken waren. Sommigen
zeggen zelfs dat ING door de
overheid bijna gedwongen
was om de redding te accep-
teren. Omdat de overheid
koste wat kost wilde voorko-
men dat er überhaupt dis-
cussie zou ontstaan.”

Wat was in de kern de
oorzaak van de crisis?

„Eén heel belangrijke fac-
tor was de enorme vloedgolf
aan besparingen uit China
naar Amerika. De Ameri-

kaanse markt moest al dat
geld ergens beleggen. Toen
zijn er in Amerika teveel
huizen gebouwd. Het toe-
zicht heeft gefaald om dat te
voorkomen dat er teveel in
huizen geïnvesteerd werd.
Er is veel kritiek dat de
Amerikaanse rente toen te
laag was. Maar de suggestie
van Klaas Knot dat de rente
hoger had moeten zijn, lijkt
mij bizar.”

Dat enorme spaaroverschot
duwde de rente omlaag?

„Ja natuurlijk. Dat is ge-
woon de markt.”

Is dat probleem van
overvloedig spaargeld
voorbij?

„Nee, je ziet nu nog steeds
een soortgelijk probleem.
Dat komt door de demogra-
fie. Japan loopt vijftien jaar
voor op Europa met zijn
zwaar vergrijsde bevolking.
Dan krijg je op een zeker
moment een bubbel van
zestigers. Die hebben alle-
maal veel gespaard voor
hun pensioen. Die enorme
pensioenspaarpotten uit Ja-
pan moesten ergens belegd
worden. Daar kwam tien
jaar geleden China nog bij
dat om andere redenen veel
spaarde. Europa wordt nu
het grote probleem. Het la-
gerentebeleid van Draghi is
dan ook niets anders dan
het bij elkaar brengen van

vraag en aanbod. Als er zo-
veel spaargeld is, gaat de
rente omlaag. In Europa
zoekt dat spaargeld vrij
wanhopig naar plekken
waar dat geld kan worden
belegd. Daar komt bij dat
Europa een heel laag begro-
tingstekort heeft. Het laag-
ste van de wereld, met af-
stand. Dat gaat wringen.”

U schrijft dat het Europese
streven om de staatsschuld
onder de 60% te krijgen
onhoudbaar is in dit licht. Dat
is zo contra-intuïtief. U zegt

eigenlijk: beste overheden,
maak schulden, want anders
kunnen onze pensioengelden
niet worden belegd.

„Dat is een geheel adequa-
te samenvatting.”

Dat voelt raar. Nederlanders
willen graag spaarzaam zijn.
Daar past een spenderende
overheid niet bij.

„Wij sparen heel veel voor
ons pensioen. Italië, Spanje
en Duitsland sparen ook als
gekken, die landen vergrij-
zen snel. Die besparingen
moeten ergens in worden

belegd. Staatsobligaties zijn
aantrekkelijke, veilige be-
leggingen. Je ziet wat er in
Japan de afgelopen jaren ge-
beurd is: de rente is nul, al
vijftien jaar lang, en een ho-
ge staatsschuld. Japan loopt
qua demografie vijftien jaar
voor op Europa, dus je kunt
verwachten dat wat daar is
gebeurd, de komende jaren
in Europa zal gebeuren. We
hebben heel veel opwinding
gehad in Nederland dat de
rente nu echt gaat stijgen,
dat is flauwekul. Gaat niet
gebeuren.”

Hoe ziet een Japan-scenario
voor Europa eruit?

„Dat hoeft niet zo slecht te
zijn. Lage rente, hogere
staatsschuld. Ik denk dan
ook dat het Europese stabi-
liteits- en groeipact waarin
de begrotingsregels staan
aan herziening toe is. Dat is
te restrictief. In de huidige
vorm zal het niet nageleefd
worden. Niemand gaat naar
een structureel begrotings-
tekort van 1%. Dat is maar
goed ook, want dat zou lei-
den tot een ramp. Onze pen-
sioenbezuinigingen moeten
toch ergens heen? Er is een
enorme behoefte aan veilige
beleggingen.”

Bij een Japan-scenario denk
je ook aan jarenlange
economische stagnatie.

„Ik weet niet of dat het
goede beeld is. Kijk, Italië
heeft echt een probleem.
Italië groeit niet, al jaren
niet. Daar moeten ze iets
aan doen, maar dat is niet zo
eenvoudig. In Japan is de
groei per hoofd van de be-
volking de afgelopen jaren
vrij bevredigend geweest.
Italië is het grootste pro-
bleem in Europa. Maar over
het algemeen ben ik vrij op-
timistisch over Europa.”

O ja?
„President Trump maakt

Europa veel belangrijker.
Op veiligheidsgebied is de
Navo in grote problemen.
Op economisch gebied is
Trump de Wereldhandels-
organisatie aan het opbla-
zen. Dat betekent dat we
naar bilaterale handelson-
derhandelingen gaan. Dan
zal de EU gezamenlijk moe-
ten optrekken tegenover de
VS. Dus Brussel wordt heel
belangrijk voor ons.”

Als CPB-directeur was u
tegen de drastische
bezuinigingen, maar de
politiek zette door.

„Ik zie vier redenen waar-
om Nederland zoveel bezui-
nigd heeft. Eén: onze erva-

ring uit de jaren tachtig.
Maar dat was echt een heel
andere crisis. Tweede is:
zuinigheid zit in ons dna.
Derde reden is: wij wilden
ons per se aan de regels hou-
den, omdat we de zuidelijke
landen zo wilden dwingen
dat ook te doen. De laatste
reden is dat het even heel
eng was. Zou Nederland zijn
staatsschuld nog kunnen fi-
nancieren? Dat heeft in 2012
en 2013 in de hoofden van
beleidsmakers een rol ge-
speeld. Ik was er zelf getuige
van. De secretaris-generaal
van Financiën mailde me:
Coen, heb je in de gaten wat
er op de markten gebeurt?”

Dan is het toch begrijpelijk
dat Nederland zijn begroting
op orde wilde hebben?

„Toen Wilders in 2013
wegliep uit de Catshuis-on-
derhandelingen steeg ons
renteverschil met Duits-
land met drie, vier basis-
punten. Zie dat in perspec-
tief: België betaalde toen 70
basispunten meer dan Ne-
derland. Drie of vier basis-
punten was dus afronding.
Maar ook ik keek iedere
week hoe het met ons rente-
verschil zat. Op dat moment
voelde ieder land zich op
zichzelf teruggeworpen en
probeerde zo snel mogelijk
in veilige haven te komen.
Maar dat heeft wel bijgedra-
gen aan een beleid dat heel
grote economische schade
tot gevolg had. Met alle so-
ciale ellende van dien.”

Zal een volgende crisis
anders verlopen?

„Er zal ongetwijfeld ooit
weer eens een crisis komen,
maar ik denk niet dat die
Europa op dezelfde manier
zal raken. Europa heeft la-
ten zien waarvoor ze staat.
De lotsverbondenheid is
toegenomen. Dat geeft meer
vertrouwen op de financiële
markten. Rutte is niet voor
niks anders gaan praten. Hij
kent al die mensen nu. Dat
creëert een andere sfeer.”

’Lotsverbondenheid toegenomen door crisis’
Oud-CPB-directeur Coen Teulings voorspelt: overheid  zal omvallende banken blijven redden

’Europese
regels voor
begroting
veel te
restrictief ’

’Faillissement DSB heeft
alleen maar geld gekost’

Coen Teulings,
hoogleraar en
oud-directeur
van het Cen-
traal Planbu-
reau: „Meest-
al zijn het de
blaren van de
samenleving
en niet van de
bankiers.”
FOTO ANKO
STOFFELS

De kredietcrisis die tien jaar geleden ont-
stond was een perfect storm. Alles kwam
samen. Coen Teulings, oud-directeur van
het Centraal Planbureau, brengt al die
oorzaken in een nieuw boek met elkaar in
verband. De kern van de crisis? „De vloed-
golf aan besparingen uit China naar de VS.
En Europa wordt nú het grote probleem.”

door Martin Visser
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IJMUIDEN • Staalprodu-
cent Tata Steel heeft
succes behaald met
proeftesten voor een
nieuwe techniek als
alternatief voor hoog-
ovens. Volgens het be-
drijf presteerde de
zogeheten HIsarna-
installatie in IJmuiden,
die minder energie
gebruikt en minder
CO2 uitstoot, boven
verwachting. De uit-
stoot van CO2 met de
helft omlaag kan door
de nieuwe productie-
techniek. Bij die tech-
niek wordt ijzererts van
bovenaf in een reactor
geïnjecteerd dat vervol-
gens in hoge tempera-
tuur vloeibaar wordt
gemaakt. Tata Steel
gaat nu bouwen aan een
installatie op volledige
schaal, die in zeven jaar
in werking genomen
kan worden. Tata Steel
is de volledige eigenaar
van de techniek. 

Alternatief
hoogoven
succesvol

LONDEN • Luchtvaart-
maatschappij easyJet
heeft in de vakantie-
maand augustus bijna
8,7 miljoen passagiers
vervoerd, een toename
van 5,6% vergeleken
met een jaar eerder.
Dat blijkt uit de ver-
voerscijfers van het
Britse bedrijf. De bezet-
tingsgraad lag op 96,4%.
Daarmee zaten vliegtui-
gen in doorsnee iets
voller dan een jaar
eerder. De capaciteit
nam met 5,5% toe. De
prijsvechter voerde in
augustus 50.500 vluch-
ten uit, gemiddeld 1600
per dag. De cijfers zijn
echter exclusief de
reizigers luchthaven
Tegel in Berlijn waar
easyJet sinds januari
actief is na de overna-
me van delen van het
failliete Air Berlin. De
maatschappij is één van
de grootste spelers op
luchthaven Schiphol.

Vollere
vliegtuigen
Easyjet

TORONTO • Het samen-
gaan van de grote Duit-
se warenhuisketens
Kaufhof en Karstadt
kost vijfduizend banen.
Er blijven nog ongeveer
15.000 banen over,
meldt de Süddeutsche
Zeitung op basis van
stukken over de fusie.
De Oostenrijkse vast-
goedinvesteerder Signa,
eigenaar van Karstadt,
krijgt een meerder-
heidsbelang in de joint
venture met Hudson's
Bay, dat eigenaar is van
Kaufhof. Deze heeft
bijna honderd filialen
in heel Duitsland en
Karstad tientallen.
Hudson's Bay zit ook in
Nederland. 

Fusie Kaufhof
en Karstadt
kost banen

door Yteke de Jong

AMSTERDAM • De nieuwe
werkwijze van de postbe-
zorging met de zogehe-
ten combibundel is onge-
zond.

Dat zegt vakbond FNV,
dat een ergonomisch on-
derzoek heeft laten doen.
„De invoering van de com-
bibundel zou niet door
moeten gaan omdat de ar-
beidsomstandigheden on-
acceptabel zijn”, zegt FNV-
bestuurder Ger Deleij in
een toelichting op het on-
derzoek dat uitgevoerd is

door een extern bureau. 
Tot nu toe werd de post

nog op volgorde gelegd
door de voorbereiders,
maar nu moeten de post-
bezorgers zelf nu hun post
deels zelf op straat sorte-
ren. Daar wordt een speci-
aal vest voor gebruikt. „De
nieuwe werkwijze is slecht
voor de nek, waardoor de
het lichaam verkeerd
wordt belast”, aldus Deleij. 

PostNL wijst er in een re-
actie op dat het vest niet
gebruikt hoeft te worden.
„Postbezorgers kunnen
nog drie andere methodes

gebruiken voor het sorte-
ren. Het is aan elke indivi-
duele postbezorger om te
bepalen hoe hij of zij het
beste werkt”, zegt een
woordvoerder van PostNL.
„Er zijn verschillende
Scandinavische landen
waar het vest al gebruikt
wordt.”

PostNL heeft al eerder
onderzoeken naar de nieu-
we werkwijze gedaan,
maar die zijn achter het
bureau gebeurd, aldus de
FNV. 

Het nieuwe onderzoek
heeft de praktijkervarin-

gen meegenomen. „We
moeten veranderen. We
roepen FNV op om met ons
mee te denken, in plaats
van alleen maar actie te
voeren”, aldus PostNL. 

Medewerkers van een
sorteercentrum van
PostNL in Nieuwegein heb-
ben gisteren het werk
neergelegd vanwege de
combibundel. „Er is veel
weerstand onder 17.000
postbezorgers”, zegt De-
leij. „PostNL moet pas op
de plaats maken en samen
met ons onderzoeken hoe
het wél moet.”

’Postbezorgen slecht voor gezondheid’

FNV wil een pas op de plaats
met de nieuwe werkwijze. 
FOTO DIJKSTRA

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers
gaf vier jaar geleden in een inter-
view met de Vereniging van Ef-

fectenbezitters aan hoe belangrijk
ING het naleven van regels vindt. Hij
sprak toen over de megaboete van $9
miljard van de Amerikaanse autori-
teiten voor concurrent BNP Paribas
die werd opgelegd in verband met
schending van economische sancties. 

Hamers sprak toen over het belang
van het screenen van betalingen te-
gen snel groeiende sanctielijsten, in
relatie tot de risico’s als je daar iets
mist en de extra kosten die ING daar-
door moest maken op het gebied van
naleving van wet-en regelgeving (com-
pliance) om incidenten te voorkomen. 

Vier jaar later legt het Openbaar
Ministerie (OM) een megaboete op
aan ING voor ernstig verwijtbare
tekortkomingen, precies op het ge-
bied waar Ralph Hamers in dat inter-
view zich zo stevig opstelde. In het
jaarverslag van 2017 zegt ING dat zij
„transparante communicatie voor-
staat aan zowel interne als externe
stakeholders” en beschrijft in de
„risk governance” paragraaf dat de
verschillende afdelingen verantwoor-
delijk voor het beperken en voorko-
men van risico’s in de miljarden
transacties die ING per jaar uitvoert
’nauw’ moeten samenwerken. 

Maar dat is nu juist waar het OM, in
haar heldere feitenrelaas, blootlegt
dat er totaal geen onderlinge afstem-
ming was op dit front binnen ING en
niemand zich echt verantwoordelijk
voelde. De vraag die opkomt is hoe
een bank met de omvang van ING zo
tekort kan schieten, herhaalde waar-
schuwingen heeft genegeerd en zelfs
strafbare feiten heeft gepleegd, zoals
schuld witwassen. Jammer genoeg
blijkt het met mooie volzinnen be-
schreven risicobeheersingssysteem
binnen ING tussen 2010 en 2016 op
meerdere punten een rammelende
machine. 

ING moet zo snel mogelijk met
daadkrachtig optreden en het oppak-
ken van dringend noodzakelijke in-
vesteringen in haar systeem voor
compliance het vertrouwen zien te-
rug te winnen. Het probleem met dit
soort door het OM opgebrachte te-
kortkomingen is dat het een totale
omslag vereist in de cultuur bij ING.
De gebruikelijke houding bij ING
’business boven compliance’- zoals
blijkbaar het uitgangspunt was bij
bepaalde beslissingen - zal naar een
houding toe moeten van „onverkort
zorgvuldige naleving van de wet ”.

Dit zal veel tijd vragen en directe
actieve betrokkenheid van de top van
ING en ook het loslaten van bepaalde
activiteiten. Het contrast tussen de
regelmatige mededelingen over de
prominente rol die ING speelt op het
fin-techgebied en de summiere mede-
delingen over het intensieve OM-
onderzoek en de daaropvolgende
onverwachte megaboete maakt duide-
lijk dat de prioriteiten binnen het
management echt zullen moeten ver-
schuiven naar een beter evenwicht
tussen aandacht voor interne beheer-
sing en de aandacht voor groei. 

Paul Koster is directeur van de
Vereniging van Effectenbezitters

Kleur bekennen

Een totale cultuur
omslag vereist bij ING


