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Geachte voorzitter, 

 

Bijgaand bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Leijten (SP) over 

ABN AMRO en haar handel in hefboomleningen (ingezonden 19 oktober 2017). 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Financiën, 

 

 

 

 

W.B. Hoekstra 
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2017Z13922 

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Financiën over ABN AMRO en 

haar handel in hefboomleningen (ingezonden 19 oktober 2017). 

 

Vraag 1 

Deelt u de mening dat het niet verstandig is voor de voormalige staatsbank ABN 

AMRO om leningen - 'leveraged loans' of hefboomleningen - te verstrekken aan 

ondernemingen die al zwaar in de schulden zitten? Wat vindt u van deze 

zogenaamde hefboomleningen in uw rol als grootaandeelhouder?1 Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

Vraag 2 

Kunt u aangeven waarom ABN AMRO indertijd gestopt is met dit soort 

hefboomleningen? Waarom zou deze bank daar nu weer mee moeten beginnen? 

Zijn de risico’s van dergelijke producten afgenomen? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

Vraag 3 

Is het handig dat ABN AMRO zich op het zakelijke en risicovolle gedeelte gaat 

versterken, terwijl de bank destijds gered is voor voornamelijk de 

consumentenkant? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Antwoord op vraag 1, 2 en 3 

Er is in de regel sprake van hefboomleningen als financiering wordt verstrekt en 

de leningnemer een relatief hoge schuldenratio heeft. 2 Initieel hebben banken 

beperkt de vrijheid om acceptatiecriteria voor kredieten aan te passen, zolang zij 

aan eisen als gesteld in wet- en regelgeving voldoen (zie ook hieronder). De 

Nederlandse Bank (DNB) monitort vervolgens de verandering in acceptatiecriteria 

en rapporteert hierover.3 Daarnaast voert ECB eind november nadere maatregelen 

op het gebied van hefboomleningen in, waardoor er additionele waarborgen bij 

banken worden ingebouwd om risico te mitigeren als zij hefboomleningen 

verstrekken. De maatregelen betreffen onder andere de aanwezigheid van een 

degelijk intern risicoraamwerk en een goed uitvoerbare strategie. Er moeten 

onderbouwde limieten voor deze leningen worden ingesteld door de uitgevende 

bank en een onafhankelijke risicofunctie binnen de uitgevende bank moet deze 

transacties beoordelen. Banken zullen eerst een grondige analyse op de 

leningnemer uitvoeren en analyseren of deze binnen het risicoprofiel van de bank 

valt, alvorens dergelijke leningen worden verstrekt. 

 

Banken zijn onder het Europese kapitaaleisenraamwerk sinds 2008 verplicht om 

granulair kapitaal voor alle blootstellingen aan te houden. Voor risicovollere 

leningen moet relatief meer kapitaal worden aangehouden.4 Het risico van 

hefboomleningen wordt hiermee gemitigeerd. Ook worden de belangen tussen 

                                                
1 https://fd.nl/ondernemen/1222509/abn-amro-gaat-weer-overzees-de-boer-op-met-hefboomleningen 
2 Europese Centrale Bank, Guidance on leveraged transactions, Mei 2017, p. 5 
3 De Nederlandse Bank, Binnenlands bankbedrijf (monetair), tabel 5.5 Ontwikkeling acceptatiecriteria en 

vraag bancaire kredietverlening bij in Nederland gevestigde MFI’s – Bank Lending Survey, bron: 

https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/banken/binnenlands-bankbedrijf-

monetair/index.jsp  
4 Art. 122 van de Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 

2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 

https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/banken/binnenlands-bankbedrijf-monetair/index.jsp
https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/banken/binnenlands-bankbedrijf-monetair/index.jsp
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leninggever en -nemer meer gelijkgesteld doordat banken 5% van de 

leningwaarde moeten aanhouden als de hefboomleningen gegroepeerd zijn en als 

schuldinstrument zijn uitgegeven.5 Tenslotte kunnen banken hefboomleningen in 

groepsverband uitgegeven, er is dan sprake van een syndicaat (‘syndicated 

loans’).6 Hierdoor neemt het concentratierisico van de leningnemer bij één bank 

af.  

 

ABN AMRO geeft aan dat zij de afgelopen jaren in Nederland, en incidenteel 

internationaal voor het bestaande klantenbestand, hefboomleningen heeft 

verstrekt. Het verstrekken van deze leningen is geen speerpunt van de strategie 

geweest en de leningen zijn alleen verstrekt als deze passen binnen het gematigde 

risicoprofiel van de bank. 

 

In 2016 heeft ABN AMRO haar aangepaste internationale strategie aangekondigd 

voor de zakenbank. Onderdeel van deze strategie was om te onderzoeken of het 

verstrekken van hefboomleningen, internationaal verder kan worden 

geïmplementeerd. Hierbij werd rekening gehouden met het gematigde risicoprofiel 

van de bank. ABN AMRO heeft in lijn daarmee een strikt beleid voor het 

verstrekken van deze leningen, met beperkte bedragen per klant, een spreiding 

over klanten en sectoren en acceptabele risicoprofielen. ABN AMRO benadrukt dat 

deze kredieten slechts op beperkte schaal worden verstrekt. Door dit beleid op een 

gedisciplineerde wijze uit te voeren acht ABN AMRO de risico’s acceptabel. 

 

Vanuit het perspectief van de aandeelhouder wil ik benadrukken dat ABN AMRO 

zelf haar commerciële strategie bepaalt. De staat heeft hier geen formele rol in. 

De eerder genoemde maatregelen van de ECB en de monitoring door DNB zijn 

naar mijn mening in dit kader afdoende om de risico’s voor de financiële sector te 

beheersen. 

 

Vraag 4 

Erkent u dat een duidelijke scheiding van de zaken- en de nutsfunctie bij de bank 

door dit soort risicovolle beleggingen weer actueel wordt? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 4 

Na de financiële crisis zijn veel voorstellen gedaan om de financiële sector 

veerkrachtiger en weerbaarder te maken. Dit uit zich in de verdere versterking en 

vervolmaking van de bankenunie en wordt onder andere geïllustreerd door hogere 

verplichte kernkapitaaleisen voor banken.  

 

Vraag 5 

Hoe verhoudt de stap van ABN AMRO zich tot de door het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF) afgegeven waarschuwingen aangaande de extreem lage rente en de 

jacht op rendement door dit soort leningen?7 Bent u met het IMF van mening dat 

marktpartijen die buiten hun vertrouwde beleggingscategorieën op zoek gaan naar 

rendement groot gevaar lopen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

                                                
5 Art. 405 van de Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 

2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 
6 European Central Bank, Large debt financing: syndicated loans versus corporate bonds, Working paper 

series no. 1028, March 2009 
7 https://fd.nl/economie-politiek/1221896/imf-waarschuwt-voor-gevolgen-van-jacht-op-rendement 
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Antwoord op vraag 5 

Het IMF stelt in haar Global Financial Stability Report (GFSR) de vraag of de 

zoektocht naar rendement te ver is gegaan8. De lage renteomgeving heeft geleid 

tot aanpassingen van investeringsportefeuilles, zowel in de soorten activa die 

investeerders aanhouden als in de geografische spreiding hiervan. Ook is de 

risicobereidheid van investeerders toegenomen, wat kan leiden tot een opbouw 

van onevenwichtigheden. Het IMF waarschuwt daarom voor een toename van 

marktvolatiliteit wanneer zich een economische schok voordoet of bij een omslag 

van marktsentimenten.  

  

Tegelijkertijd wijst het IMF op de positieve kanten van een zoektocht naar 

rendement. Dankzij de ‘search for yield’ bewegen spreads naar elkaar toe, 

waardoor de risicopremies op obligatiemarkten zijn afgenomen en er sprake is van 

historisch lage volatiliteit. Dit zijn gunstige condities voor mondiale economische 

groei. Voor lage inkomenslanden heeft de ‘search for yield’ ook bijgedragen aan 

verbeterde toegang tot internationale kapitaalmarkten en kapitaalinstroom. Voor 

zover dit leidt tot een toename van rendabele investeringen is dit een wenselijke 

ontwikkeling.9  

 

Zoals toegelicht bij het antwoord op vraag 1 en 2 is het aanbieden van 

hefboomleningen geen speerpunt van de strategie van ABN AMRO geweest en 

deze leningen zijn door ABN AMRO alleen verstrekt als ze passen binnen het 

gematigde risicoprofiel van de bank. Door het beleid voor hefboomleningen op een 

gedisciplineerde wijze uit te voeren acht ABN AMRO de risico’s acceptabel. 

                                                
8 “has the search for yield gone too far?” (GFSR oktober 2017, p. 23. 
9 Zie ook beantwoording vragen 2 en 3 van Kamervragen van het lid Leijten (SP) over het bericht “IMF 

waarschuwt voor gevolgen van jacht op rendement” (2017Z13875). 


