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U vraagt of ik een prijs heb gehoord van Van Keulen. 

Ik heb van Van Keulen vernomen dat er een verkenning was. Ik heb geen specifieke 

prijs per aandeel vernomen van Rabobank. 

U houdt mij voor dat Van Keulen aangaf in het interview met U dat er tweemaal door 

de RvB aan de RvC een concreet voorstel is gedaan om SNS Reaal te laten overnemen 

door de Rabobank. In gezamenlijke meetings zou tot twee keer toe besloten zijn dit 

niet te doen. Er zou een concreet voorstel liggen van de Rabobank. U vraagt of dit 

strookt met mijn herinnering. 

Nee, er lag naar mijn weten ook geen concreet voorstel van de Rabobank. Deze heb ik 

ook niet teruggevonden in de dataroom. Als dit voorstel er was geweest, neem ik aan 

dat deze in de dataroom had gezeten. Er was dus wel een eigen stuk, waarin we een 

analyse van de mogelijke overname hadden gemaakt.  

(...) 

U vraagt of er binnen de RvB verschillend werd gedacht over een eventuele overname 

door Rabobank. 

Mijn herinnering is dat het nog zo ver af was van concreet en realistisch, dat wij 

simpelweg de tijd niet hadden om daar een heel traject van te maken. Als ik serieus 

had gedacht en gevonden dat de overname door Rabobank een optie was geweest in 

vergelijking met staatssteun dan had dat uiteraard de voorkeur. Staatssteun is wel 

echt de laatst gewilde variant voor een bestuurder van een financiële instelling. Dat is 

niet iets waar je met positiviteit en trots op terugkijkt. Wat dat betreft was een 

transactie met een andere instelling de betere en prettigere oplossing geweest. Ik heb 

de gesprekken met Heemskerk niet gevoerd en ook niet gezien dat er een concreet 

voorstel lag. 

(...) 

U vraagt wat de reactie van de RvC was op de mogelijke overname door Rabobank. 

De analyse werd gemaakt hoe de twee banken er samen uitzagen. Daaruit ontstond 

op zich een prima plaatje. Na lezing van het concept verslag zijn de volgende 

passages toegevoegd: Het is niet zo dat daar onmiddellijk een slecht beeld uit 

ontstaat. Echter wel met een grote vraag over omvang marktaandelen en ACM. 

Bij wederhoor heeft Van Keulen naar aanleiding van de hiervoor geciteerde 

verklaring van Latenstein geschreven:  

maar dat ligt in het feit dat ik de laatste drie gesprekken met Bert van Heemskerk heb 

gevoerd. Daarvoor hebben Latenstein en ik in Washington gesproken met de heer 
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NB: CDS quotes uit de periode 2006  2013 zijn niet altijd betrouwbaar, vanwege 

gebrek aan handelsvolume op sommige momenten en periodes waarin geen prijzen zijn 

afgegeven. 

Bron: Bloomberg 
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b. Is de projectontwikkelaar competent en heeft hij ervaring;  

c. Wat is de financiële sterkte van de ontwikkelaar, kan deze tijdelijke tegenslagen 

aan en kunnen afgegeven garanties worden nagekomen; 

d. Wat is de kwaliteit van het project? Waar ligt het? Is er vraag naar?  

e. Grondfinanciering is veel risicovoller dan financiering van een project met een 

hoog percentage voorverkoop of voorverhuur. Daarnaast zijn vakantie- of tweede 

huizen conjunctuurgevoeliger dan woonhuizen. 

f. Bestaat er voldoende (juridische) kennis over en van de markt waar in het 

buitenland wordt gefinancierd?; 

g. Hoe is de financieringsovereenkomst opgesteld? Meer specifiek: 

- Hoe hoog is het bevoorschottingspercentage? Hoge 

bevoorschottingspercentages trekken niet alleen ontwikkelaars aan met 

worden gelopen; 

- Als een projectontwikkelaar/leningnemer in de gelegenheid wordt gesteld 

om het project bouwtechnisch en administratief zelfstandig te beheersen en 

verantwoordelijk is voor het verstrekken van de benodigde projectinformatie 

gedurende het project, dan heeft dat als risico dat (al of niet opzettelijk) 

onjuiste informatie wordt vertrekt door de projectontwikkelaar; 

- Worden er zekerheden gevraagd en zo ja welke? En heeft de leningnemer de 

mogelijkheid om bestaande (zekerheids)rechten teniet te doen?; 

- Is de juridische structuur adequaat?; 

- Heeft de leninggever juridische middelen om direct grip te krijgen op het 

gefinancierde project ingeval het project van de rails loopt; 

- Zijn er andere financiers verbonden aan een project, hoe sterk zijn zij en wat 

is daarmee de relatie?  

h.

- Voordat financiering plaatsvindt moet de bouwbegroting beoordeeld worden. 

daarom van belang dat vooraf een onafhankelijke externe partij de 

bouwbegroting verifieert. Als gedurende de bouw blijkt dat de kosten hoger 

zijn dan begroot, dan rest immers niet veel anders dan het krediet te 

verhogen.  

- Een project met centrale voorzieningen geeft problemen als maar een deel 

van de woningen verkocht is. De kosten van de centrale voorzieningen 

moeten dan gedragen worden door een kleiner aantal kopers; 

- Tijdens de bouw moet alleen op de financiering getrokken kunnen worden 

naar mate de bouw vordert, omdat anders het risico bestaat dat uitbetaald 

geld voor iets anders wordt gebruikt. Daarom is alweer een onafhankelijke 

externe partij nodig die de bouwvoortgang verifieert. 
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 zijn heldere keuzes 

gemaakt welke gebaseerd zijn op onze historische roots. SNS wil zich erop gaan 

richten om Nederlandse consumenten financieel gezond te laten zijn. In het SNS 

zien 

van wat dit betekent voor onze organisatie en onze medewerkers (...). 

Het financieren van (commercieel) vastgoed past niet in deze herziene positionering 

vanuit zowel klant-, product als risico- perspectief. 

- Aanhoudend slechte economische situatie leidt tot hogere voorzieningen 

vastgoedfinancieringen 

Daarnaast is, als gevolg van de aanhoudend slechte economische omstandigheden en 

neerwaartse ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedmarkten, de verwachting dat 

nk Zakelijk Beleggingsfinancieringen, ook wel 

n leiden tot hoge voorzieningen op 

deze klanten en een volatiel resultaat. In de afgelopen periode heeft dit risico zich 

gematerialiseerd door een toename van het aantal defaults, een verhoging van de 

voorzieningen en het eroderen van de winst van SNS Bank Zakelijk. Een verdere 

afbouw van deze kredietportefeuilles is noodzakelijk, zeker in combinatie met het feit 

dat de balans van SNS Bank N.V. verder ingekort dient te worden om onze 

kapitaalspositie te versterken. Een versterking van onze kapitaalspositie is 

noodzakelijk in verband met verscherpte kapitaaleisen vanuit o.a. Basel III. 

- Businesscase PF Core/SNSBZ-EG onderschrijft afbouw zakelijke leningportefeuilles - 

Met inachtneming van hierboven geschetste (visie-)ontwikkelingen heeft een 

multidisciplinair projectteam in de afgelopen periode de businesscase uitgewerkt 

waarover op 25 september besluitvorming binnen de RvB heeft plaatsgevonden. Uit 

deze businesscase blijkt dat door de zakelijke vastgoedportefeuilles SNSBZ EG en PF 

Core volledig af te bouwen, het hierdoor vrij te spelen kapitaal ruimschoots de te 

treffen kredietvoorzieningen en te verlenen discounts overstijgt. (...) 

Op basis van de uitkomsten van de businesscase is het voorgenomen besluit 

geformuleerd omtrent een volledige afbouw van de leningportefeuilles PF Core en 

SNS BZ EG. Dit betekent dat de organisatie inrichting van laatstgenoemde onderdelen 

(welke sinds 1 januari jl. onderdeel zijn van SNS Bank Zakelijk) om aanpassing 

vraagt, in lijn met de huidige Afbouworganisatie Property Finance. 

Onderhavige adviesaanvraag richt zich primair op de voorgenomen inrichting van 

een nieuwe integrale Afbouworganisatie Property Finance die zich vanaf 1 januari 

2013 focust op de volledige afbouw van de leningportefeuilles PF Non Core, PF Core 

en SNS B
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over de aansluiting met de strategie van SNS REAAL, fit tussen de cultuur van BPF en 

SNS REAAL en reputationele aspecten. Deze zijn direct gesteld of vermeld. Door sterke 

competitie in de Nederlandse markt in combinatie met extra margedruk zal 

toekomstige winstgevende groei uit het buitenland moeten komen. Ook hierover zijn 

snel stellingen geponeerd of vragen gesteld met betrekking tot de fit hiervan met de 

strategie van SNS REAAL. In november 2006 is de wens geuit om de 

buitenlandactiviteiten expliciet aan de orde te laten komen. Tenslotte zijn al in 

relatie tot de groei en commerciële drive van het management van SPF. Op basis van 

bovengenoemde aspecten had men in de relevante gremia mogen doorvragen c.q. 

elk

Ten derde zijn er relatief snel na de overname meerdere signalen afgegeven en 

besproken over gebreken of aandacht in de beheersingsstructuur van SPF. Na vijf 

maanden initiële signalen over de risicobeheerorganisatie, na 7 maanden diverse 

signalen van zowel interne (Groep Audit) als externe accountant (KPMG), na 11 

maanden twee grote projecten (55 West en La Ciqueña) met problemen, deels markt 

gedreven maar ook door ineffectieve project controle, na 12 maanden signalen over 

participaties en tenslotte na 13 maanden gebreken in werking bij BU Internationaal. 

Deze signalen hadden nadrukkelijker opgevolgd moeten worden. 

Ten vierde was SNS REAAL er snel van doordrongen dat mede gedreven door de 

historie van BPF in combinatie met de vereiste specialistische kennis, management en 

cultuur absoluut behouden moest worden waardoor er van volledige integratie geen 

sprake kon zijn. Om dit te bewerkstelligen maar ook om enerzijds de commitment van 

SNS REAAL aan SPF te tonen en anderzijds iemand van de eigen organisatie dicht op 

het nieuwe onderdeel te hebben, heeft de RvB - voordat de overname definitief werd - 

besloten de heer Menkveld verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse leiding van 

SPF. Daarnaast werd direct na de overname een aparte kredietcommissie opgericht 

voor SPF met een brede vertegenwoordiging van SNS REAAL, inclusief RvB leden. Ook 

is men direct overgegaan tot het vinden van een externe adviseur met (meer) kennis 

van de activiteiten van SPF. 

Ten vijfde heeft men gereageerd op de veranderende omstandigheden. Op 

verschillende niveaus heeft men medewerkers, inclusief zeer senior medewerkers, 

vervangen. De strategie is aangepast door introductie van de 4-Rs. De afdeling R&R is 

versterkt met een directielid en fors uitgebreid. Spanje is relatief vroeg (begin 2009) 

tot afbouwgebied verklaard. Tenslotte is men overgegaan tot het besluit om de BU 

Internationaal af te bouwen. 

Dat gezegd hebbende kan men zich afvragen of deze besluiten in het licht van de 

ontluikende crisis vanaf medio 2007 niet eerder genomen hadden moeten worden. 

Waarschijnlijk wel. Kritisch door blijven vragen had hier een bijdrage aan kunnen 

zijn van mening dat dit op onderdelen zeker het geval zou zijn geweest is. De omvang 

hiervan is alleen moeilijk te bepalen. 
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(...) Wij hebben er van de zomer 2012 tot en met de nationalisatie ontzettend veel 

werk van gemaakt om tot een oplossing te komen. Wij hebben zeven maanden full 

time gewerkt, in de weekenden en nachten. U vraagt mij hoeveel mensen in het team 

van JP Morgan zaten. Ik was de day-to-day coördinator van het project en had 4 à 5 

mensen onder mij werken. Verder waren er twee meer senior bankiers bij betrokken. 

Wij zaten allemaal in Londen. Daarnaast hebben wij er waar nodig op bepaalde 

momenten specialisten bij gehaald, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of een 

asset protection scheme werkt, of een equity issue mogelijk was, etc. (...)  

deze inhielden. 

Deze waren nationalisatie, status quo (kan het nog een tijdje worden uitgezongen 

totdat de markt verbetert), SNS Property Finance guarantee (het werken met een 

soort bad bank, asset protection scheme,), capital restructuring (het kijken naar de 

verschillende lagen van schuld), verschillende M&A alternatieven (verkoop van de 

bank, de verzekeraar, het geheel, het doen van een fusie, etc.). U vraagt mij naar de 

betrekking tot de SNS Property Finance guarantee, capital restructuring en M&A. De 

complexiteit hierin was dat ABN AMRO op dat moment een overnameverbod had, als 

gevolg van de eigen nationalisatie. ING, Rabobank en ABN AMRO hadden op dat 

moment hele andere issues waar ze mee moesten omgaan. Het scenario waar we 

uiteindelijk de meeste tijd en aandacht aan hebben besteed was met CVC.  Dat was 

protection scheme en een capital restructuring.  We kwamen al vrij snel tot conclusie 

 om nationalisatie te voorkomen. (...).  

U vraagt mij of de terugbetaling van de Core Tier One securities het hoofdpunt van de 

problematiek was of dat het meer de algemene verlieslatende situatie van de 

onderneming was. 

Het was meer de algemene situatie, de algemene druk en context. Er moet dan 

eigenlijk gekeken worden naar de milestones waar het kan verslechteren en dat is 

bijvoorbeeld het hebben van terugbetalingsverplichtingen of dividendverplichtingen. 

Ik kan mij ook herinneren dat op participatiecertificaten dividend moest worden 

betaald en dat daar capaciteit voor moest zijn. Iedereen was in die tijd doodsbang 

voor een bankrun, want dan was het einde verhaal. U vraagt mij of ik wist wanneer 

de state securities terugbetaald moesten worden. Het kan dat ik het mij niet meer 

goed herinneren, maar volgens mij waren daar data aan gekoppeld en is dat zelfs 

publiek.  

U houdt mij voor dat u in minutes heeft gelezen dat een oplossing altijd een oplossing 

voor SNS Property Finance moest omvatten. 

Ik antwoord u dat SNS Property Finance de achilleshiel was. Daar hebben andere 

adviseurs zoals EY en Cushman & Wakefield in detail naar gekeken. De impairments 

liepen op. Op dat moment was overal in de wereld crisis en SNS Property Finance had 

een grote internationale portfolio. De waardes bleven maar achteruit gaan. Er was 
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scheme moest altijd onderdeel zijn van een oplossing. Op zich waren de bank (excl. 

SPF) en verzekeraar op dat moment, terwijl er een crisis was, redelijk renderende 

bedrijven en volgens mij zelfs winstgevend. SNS Property Finance was dé issue en 

vervolgens heeft dat een impact op de rest van het bedrijf en de hele 

kapitaalstructuur. (...) 

(...) 

U houdt mij voor dat ik het had over de voorkeur van principals en vraagt wat hun 

voorkeur was.  

In mijn optiek en herinnering was dat om nationalisatie te voorkomen en een 

oplossing te vinden waarbij continuïteit van de onderneming gegarandeerd werd en 

wa

waren verder geen voorkeuren met betrekking tot welke partijen, hoe en wat, maar 

dat waren de lijnen waarlangs men keek naar een oplossing om nationalisatie te 

voorkomen.  

U vraagt mij of de CVC oplossing nog iets voor de zittende aandeelhouders zou 

hebben betekend.  

Ik kan mij de nummers niet meer herinneren, maar een private oplossing is geen 

nationalisatie dus dan moet een voorstel worden gedaan aan de aandeelhouders en 

debtholders. Ik weet dat er altijd is gekeken naar een balans waarin partijen 

meedelen in burden sharing. Dat zou niet veel zijn, maar wel meer dan nul. Vandaar 

de voorkeur. Het is voor de financiële onderneming moeilijk om die burden sharing te 

bepalen. Er was een continue dialoog met alle partijen, zoals de stichting, het 

Ministerie van Financiën en DNB, om daarin de balans te vinden. Daar kan geen 

kwantitatief antwoord op worden geven. Er moet iets worden gekozen en er moet 

worden gevoeld waar de uitersten liggen.  

(...) 

U vraagt mij naar de relatie met Latenstein en Lamp.  

Ik vond hen zeer professioneel. Ik kan het als buitenstaander moeilijk beoordelen, 

maar voor mijn gevoel hielden zij zich 70 tot 80% van hun tijd met dit dossier bezig. 

Ze waren er zeer op gefocust.  

(...) 

U vraagt mij of het besluit van nationalisatie als een verrassing kwam.  

Dat was het geval, omdat op die bewuste avond dat het besluit werd genomen nog 

een call heeft plaatsgevonden met Latenstein, Lamp en meen ik met hooggeplaatsten 

van zowel DNB als het Ministerie van Financiën, en CVC. Volgens mij werd in dat 

gesprek toen wel duidelijk dat de CVC oplossing het niet ging worden. Toen vreesde 

men al het ergste. Op diezelfde nacht is SNS opgebeld, werden ze genationaliseerd en 

de volgende ochtend werd een persconferentie gehouden. Dat kwam toch als een 

shock. De modus was het vinden van een oplossing en dat nog kon, als iedereen een 

klein stukje zou meebewegen. (...) U vraagt mij of er op het einde aan de kant van SNS 
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(...) 

Binnen de due diligence commissie waren de taken verdeeld. In de commissie zaten 

bijvoorbeeld accountants, mensen van Houthoff Buruma en CBRE63. Ik was op de 

hoogte van alles, maar heb mij niet met alles bemoeid. Ik heb mij met name gefocust 

op het voornemen om de vastgoedactiviteiten van SNS Bank over te brengen naar het 

kenniscentrum van Property Finance. Ik was verantwoordelijk voor de vraag hoe 

deze fit gemaakt kon worden. Ik had grote zorgen over het behoud van de mensen bij 

Property Finance, met het oog op hun kennis en kunde. Een van de belangrijkste 

redenen om Property Finance over te nemen was namelijk het oprichten van het 

kenniscentrum. In de due diligence fase is daarom veel aandacht besteed aan de 

behouden. Toen ik later benoemd werd als CEO van Property Finance, was het ook 

mijn opdracht om ervoor te zorgen dat er het eerste jaar geen mensen zouden 

weglopen. Dat is gelukt, er is toen geen key personeel weggegaan. Ik heb dat met 

name bewerkstelligd door vertrouwen te kweken, cultuuraspecten te benadrukken en 

mensen perspectief te bieden. Ik geloof niet zo in bonussen. In de due diligence heb ik 

mij verder nog beziggehouden met de vraag of bepaalde klanten bij ABN Amro 

mogelijkheid. Ik heb daar nadrukkelijk op aangestuurd en van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt, omdat ten aanzien van een aantal klanten het gevoel niet goed 

was. Een andere belangrijke bevinding uit de due diligence was dat er een 

P&P ) te laten 

aansluiten bij SNS Bank en SNS Reaal. Dit was onderdeel van Triple I. Triple I was een 

stuurgroep met verschillende werkgroepen op het gebied van onder andere 

communicatie, HR, huisvesting en ICT diensten. Deze stuurgroep is opgezet toen 

duidelijk werd dat de overname van Property Finance door zou gaan. 

(...) 

Ik was niet bij vergaderingen van de RvB en RvC van SNS Reaal over de due diligence 

bevindingen aanwezig. Ik weet wel dat het behoud van mensen, wat ik eerder 

noemde, cruciaal was. De angst was om een portefeuille in het buitenland te hebben 

en dat de mensen die daarvan kennis hadden weg zouden lopen. (...) U houdt mij voor 

dat uit de notulen volgt dat de vraag is opgeworpen of er voldoende vastgoedkennis 

aanwezig is, dat er in dat verband is opgemerkt dat het belangrijk is dat mensen van 

Property Finance blijven en dat de vraag is gesteld of er voldoende kennis op 

internationaal vlak aanwezig was. Die specifieke vergadering herinner ik mij niet, 

maar in het algemeen herinner ik mij deze punten wel. Zoals ik eerder al aangaf was 

de focus gericht op het kopen van een kenniscentrum van vastgoedfinanciering, niet 

op de vastgoedportefeuille. Wij hadden bij wijze van spreken liever de zekerheid van 

de mensen gehad en minder portefeuille dan omgekeerd. De zorg over behoud van 

mensen van Property Finance zal ongetwijfeld ook bij de RvC hebben bestaan. Die 

63 CBRE, een vastgoedadviesbureau, zijn onderzoekers als adviseur niet tegengekomen.  
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geadresseerd na de overname. In dat kader heeft er in juni 2007 ook een zogenaamde 

entry audit plaatsgevonden na de overname met als scope: 

-

- Uitgangspunt van de audit zi

due diligence rapport van medio 2006 

-

diligence onderzoek 

- Op basis van de ontvlechting uit de voormalige Bouwfonds organisatie en 

en met als Executive Summary:  

Uitgangspunt voor de audit zijn de issues uit het due diligence rapport van KPMG van 

20

Wij hebben geconstateerd dat aan de meeste issues uit het due diligence rapport 

adequaat follow up is gegeven. (...) Overigens hebben wij geen issues vastgesteld die 

tijdens de due diligence periode aanwezig waren en niet benoemd zijn in het due 

Bij reactie op het concept verslag heeft de VEB aangegeven een alles omvattende 

conclusie te missen over de mate waarin het Bestuur zich rekenschap heeft gegeven 

van de voorafga

Dit berust echter op een onjuiste lezing van op wat hiervoor in de eerste alinea van 

8.1.41 is geschreven en, zoals daaruit kan worden afgeleid, als conclusie heeft te 

gelden.  

De VEB wijst er voorts op dat het meer voor de hand ligt om af te gaan op de 

historische documenten (zie hiervoor 8.1.32), dan op verklaringen die 15 jaar na dato 

gerationaliseerd afgelegd zijn. Onderzoekers begrijpen deze kanttekening, maar 

hebben desondanks geen reden om aan te nemen dat de verklaringen niet juist zijn of 

zodanig gekleurd dat deze niet als aanvulling gebruikt zouden kunnen worden op de 

veelal summiere notulen van de vergaderingen die hebben plaatsgevonden.  

De VEB heeft eveneens aangegeven dat niet duidelijk is wat de rol is van de 

verwijzing naar de entry audit. Onderzoekers hebben daarnaar verwezen, omdat in 

de scope van dit t verwezen die in de KPMG 

rapporten zijn opgesomd. Daaruit kan worden afgeleid dat deze s ten tijde van 

de overname op zich bekend waren, niet werden gezien als red flags, maar wel nader 

onderzocht dienden te worden (en vervolgens geadresseerd dienden te worden).  
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3.39 De twijfel aan de zorgvuldigheid van de kredietverstrekking vindt voorts 

grond in het memo van de afdeling Risk Management van Property Finance van 28 

april 2008 (zie 2.34) waarin kort gezegd geconstateerd wordt dat financiering van 

projectontwikkeling een activiteit is met een relatief hoog risico, dat Property 

Finance in vergelijking met andere financiers relatief hoge 

bevoorschottingspercentages hanteert en dat in de periode vanaf 21 november 2007 

tot en met 31 maart 2008 voor 58% van de verstrekte kredieten geldt dat deze zijn 

verleend terwijl niet werd voldaan aan de fiatteringsnormen van Property Finance, 

terwijl het volgens diezelfde notitie logisch en verstandig zou zijn om naar aanleiding 

van de toen actuele (verslechterende) marktomstandigheden de verstrekkingsnormen 

naar beneden bij te stellen. Gegeven het feit dat een ruime meerderheid van de 

verstrekte kredieten niet voldeed aan de fiatteringsnormen, acht de 

Ondernemingskamer de omstandigheid dat het memo van 28 april 2008 ook vermeldt 

dat voor het overgrote deel van de aanvragen  door Risk Management niet nader 

aangeduide  "compenserende factoren" aanwezig waren, niet geruststellend. 

3.40 SNS Reaal c.s. hebben geen inzicht verschaft in de interne besluitvorming 

naar aanleiding van dit memo van de afdeling Risk Management en hebben volstaan 

met een verwijzing naar de publieke mededelingen van SNS Reaal op 20 november 

2008 (zie hierna 3.52). Onduidelijk is daarom op welke wijze en op welk niveau 

binnen het concern dit memo  dat noopte tot besluitvorming over het al dan niet 

handhaven van het bestaande beleid  is besproken en tot welke besluitvorming de 

genoemde bevindingen hebben geleid. 

3.41 Al eerder, op 18 januari 2008, constateerde de afdeling Concern Audit van 

SNS Reaal in haar rapportage over de Business Unit International van Property 

Finance (zie 2.29) dat kredietdossiers onvolledig zijn  iets wat ook al in de due 

diligence van KPMG naar voren was gekomen (zie 2.15) en kennelijk niet was 

verbeterd  en dat bij gebreke van vastlegging niet zichtbaar is welke afwegingen en 

keuzes bij de kredietverlening zijn gemaakt. In de rapportage van de afdeling 

Concern Audit over het eerste kwartaal 2008 van 24 april 2008 (zie 2.33) wordt 

geconstateerd dat die bevindingen worden bevestigd door de jaarafsluitingsaudit van 

KPMG (niet overgelegd) en dat daaruit nog andere bevindingen blijken. In november 

2009 heeft de CFO van Property Finance in de vergadering van de auditcommissie 

van SNS Reaal gezegd dat Property Finance in Spanje en de VS "het putje van de 

markt was" (zie het rapport Lessons Learned, aangehaald in 2.60). Ondanks dit alles 

heeft de raad van commissarissen van Property Finance nog op 22 september 2008 

bij het bestuur van Property Finance aangedrongen op een meer ambitieuze 

portefeuillegroei in 2009 (zie 2.38). 

3.42 Het argument dat SNS Reaal toezicht hield op de kredietbeheersing doordat 

een lid van de raad van bestuur van SNS Reaal zitting had in de kredietcommissie van 

Property Finance, de fiatnota goedgekeurd werd door de raad van bestuur en raad 

van commissarissen van SNS Reaal en de grootste kredieten fiattering vergden van de 

`kredietcommissarissen' uit de raad van commissarissen van SNS Reaal, neemt de 

hiervoor genoemde twijfel niet weg, reeds omdat, zoals hierboven is besproken, de 
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U houdt mij voor dat de juridische situatie in het buitenland anders is en vraagt of dit 

heeft geleid tot bepaalde inzichten of acties.  

Wij kochten een organisatie met heel veel expertise, die sinds 1992 in het buitenland 

actief was. Property Finance had ook 25 eigen juristen, die grote ervaring hadden op 

het gebied van financiering in het buitenland. In het Krediet Comité zaten de risk 

managers van Property Finance. Backx had langjarige ervaring in de internationale 

vastgoedfinancieringstak van Property Finance. Wat dat betreft was de kennis 

gewoon aanwezig. Wij moesten vertrouwen op kennis van Property Finance en waar 

nodig werd er expertise ingehuurd. In 2009 is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een 

heleboel extra kennis ingehuurd, om te helpen bij de afbouw van de portefeuille.  

U vraagt of de kredietcommissie een zelfevaluatie deed, zoals dat in de RvC werd 

gedaan. 

Niet in de vorm waarin de RvC dat deed. 

U houdt mij voor dat er bij andere banken kredieten post mortem worden bekeken, 

wanneer er iets niet goed is gelopen.  

Dat is niet systematisch gebeurd. Toen het besluit werd genomen om de volledige 

internationale portefeuille af te bouwen, had dat qua leereffect geen nut meer. Er 

werden geen nieuwe kredieten meer verleend. De gebeurtenissen hebben zich 

allemaal zo snel opgevolgd.  

U vraagt hoe de kredietcommissie SNS Property Finance functioneerde, wat de 

kwaliteit van aangeleverde voorstellen was, wat de kwaliteit van discussie en 

besluitvorming in het Krediet Comité was, of ik specifieke vastgoed(financiering) 

kennis in het Krediet Comité miste, of de kredietcommissie Property Finance in mijn 

ogen kritisch op voorstellen vanuit SNS Property Finance was en waar dat uit bleek.  

De kredietcommissie SNS Property Finance functioneerde naar mijn overtuiging 

van deze stukken werden inhoudelijk goede discussies gevoerd waarna er op basis 

besluitvorming plaats. De indieners van de voorstellen waren veelal in de vergadering 

aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen. In het Krediet 

Comité was voldoende financieringskennis en ook ruim voldoende 

langjarige en diepe vastgoed kennis en tot en met eind 2008 was de heer Seckel lid 

van het Krediet Comité, die binnen ABN AMRO als risk manager verantwoordelijk was 

voor de (vastgoed)financierings-portefeuille van Bouwfonds Property Finance. Ook 

binnen SNS Reaal was ervaring met financiering van vastgoed, met name op het 

gebied van beleggingsfinancieringen. De kredietcommissie SNS Property Finance was 

zeker kritisch, dat wordt ook geconstateerd in het rapport Lessons Learned van 19 

kritisch over de grote relatiecompl

Comité steeds kritischer en is veelvuldig om afbouw gevraagd. De kritische houding 

blijkt onder meer ook uit het feit dat er bij fiatteringen van kredieten door het Krediet 
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signalen over het risicomanagement binnen Property Finance, tot SNS Reaal c.s. zijn 

doorgedrongen. 

3.44 Uit de stukken blijkt niet dat het risicomanagement van Property Finance 

kort nadien wel op orde was. Integendeel, op 18 januari 2008 kwalificeert de afdeling 

Concern Audit het kredietverleningsproces en het kredietbeheerproces van de 

Business Unit International als onvoldoende en rapporteert een aantal 

onvolkomenheden, waaronder onvolledige kredietdossiers, onduidelijkheid over de 

gemaakte afwegingen bij de kredietverstrekking en achterstanden in de revisies (zie 

2.29). Op 15 oktober 2008 vraagt de afdeling Concern Audit opnieuw aandacht voor 

de achterstanden in de revisies bij de Business Unit Nederland (zie 2.39). Op 12 

december 2008 constateert de afdeling Concern Audit dat de actiepunten uit het 

rapport van 18 januari 2008 voortvarend zijn opgepakt, zij het dat nog geen oordeel 

kan worden gegeven over het beheersingsniveau op dat moment omdat de werking 

van de aangepaste processen nog niet kan worden vastgesteld (zie 2.43). In dit 

rapport wordt een aantal actiepunten genoemd die nog niet volledig zijn afgerond of 

geïmplementeerd waaronder het verrichten van controles door Risk Control 

Corporate, controle op de volledigheid van de kredietdossiers van 2007 en ouder en 

de frequentie van de bouwstandopnamen. De rapportage over december 2008 van de 

afdeling risk management van Property Finance houdt onder meer in dat vier 

leningen bij International en twee leningen bij Nederland ten onrechte niet in default 

zijn verklaard, de revisie-achterstand bij Nederland is gedaald van 30,5% naar 18,2% 

maar zich nog altijd ruim boven de maximumnorm van 10% bevindt. Ook KPMG heeft 

als controlerend accountant in haar managementletter met betrekking tot 2008 (zie 

2.44) SNS Reaal c.s. indringend gewezen op het risico verbonden aan de revisie-

achterstanden en de noodzaak deze op korte termijn weg te werken. De afdeling 

Concern Audit geeft in haar rapport van 20 april 2009 (anders dan in het rapport van 

12 december 2008) wel een oordeel over de beheersstructuur bij de Business Unit 

ortages: de control environment, het 

functioneren van risk management, tijdig vernieuwen van taxaties en 

betrouwbaarheid van loan to value rapportages en de effectieve inzet van 

Restructuring & Recovery.  

3.45 Het feit dat een en ander in april 2009 kennelijk nog altijd tekortschoot ten 

opzichte van de eisen die in de toenmalige (verslechterende) marktomstandigheden 

gesteld moesten worden, is ernstig omdat al geruime tijd voordien signalen 

bestonden die duidden op (een risico van waardedalingen) van onroerend goed en de 

afdeling risk management van Property Finance op 28 april 2008 (zie 2.34) al had 

benadrukt dat de waarde van de projecten kan verdampen en projectontwikkeling 

een activiteit is met een hoog risico en een grote conjunctuurgevoeligheid. Niettemin 

constateert de afdeling Concern Audit in januari 2010 dat er weliswaar een duidelijke 

omslag zichtbaar is van commercie naar beheersing maar dat dit veranderproces nog 
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meer worden genoemd de taxatiefrequentie en het adequaat opvolging geven aan de 

door risk management gestelde voorwaarden of adviezen (zie 2.56).  

3.46 De hierboven beschreven gang van zaken roept het beeld op dat de 

administratie en het risicobeheer van Property Finance ten tijde van de acquisitie 

tekortschoot zelfs in de context van de toen zeer gunstige marktomstandigheden en 

dat, ondanks verbeteringen nadien, de administratie en het risicobeheer niet 

toereikend waren toen vanaf 2008 de marktomstandigheden steeds ongunstiger 

werden. Dat beeld strookt met het rapport Lessons Learned (zie 2.60) waarin staat 

dat met name de Business Unit International van Property Finance primair gericht 

was op snelle groei, dat het risicobewustzijn beperkt was, dat niet onder ogen is 

gezien of de organisatie in een zelfde tempo kon meegroeien en dat in de jaren 2005 

tot en met 2007 medewerkers van onvoldoende kwaliteit zijn aangetrokken voor 

posities met relatief grote verantwoordelijkheden (pagina 21), alsmede dat er relatief 

snel na de overname gebreken in de beheersingsstructuur van Property Finance zijn 

gesignaleerd en dat die signalen nadrukkelijker opgevolgd hadden moeten worden.  

3.47 De Ondernemingskamer acht aannemelijk dat de gebrekkige administratie en 

risicobeheersing en de nadruk op commercie voorts in de hand hebben gewerkt dat 

zich bij een aantal door Property Finance gefinancierde projecten ernstige 

onregelmatigheden hebben voorgedaan. In het memorandum van het bestuur van 

Property Finance aan de raad van bestuur van SNS Reaal van 11 mei 2011 (zie 2.64) 

wordt, op basis van een onderzoek door HIG naar een aantal projecten (waarvan de 

uitkomsten zelf niet in het geding zijn gebracht) vastgesteld dat zich in het verleden 

an en dat de onregelmatigheden zijn 

bij de Business Unit International, als gevolg van het achterblijven van de 

beheerorganisatie bij de explosieve commerciële groei. De ervaring en het niveau van 

veel medewerkers schoot tekort en de afdelingen Finance & Control, Operations, 

Legal en Risk waren hiërarchisch ondergeschikt aan de algemeen directeur van de 

Business Unit International, die commercieel verantwoordelijk was, en er was 

vanwege de ambitieuze groeidoelen veel onderlinge concurrentie tussen de business 

units International en Special Projects (participaties), aldus het memorandum. SNS 

Reaal c.s. hebben gesteld dat SNS Reaal naar aanleiding van het memorandum de 

leiding van het onderzoek heeft overgenomen, aanvullend onderzoek heeft laten doen 

en dat de uitkomsten daarvan aanleiding hebben gegeven tot verschillende 

maatregelen, waaronder disciplinaire. SNS Reaal c.s. hebben echter geen inzicht 

verschaft in de uitkomsten van die onderzoeken en de naar aanleiding daarvan 

getroffen maatregelen. 

3.48 Uit het memorandum blijkt voorts dat de directie van Property Finance er 

niet bij stil heeft gestaan dat de HIG-rapporten gemeld hadden moeten worden bij 

KPMG in het kader van de letter of representation en dat het bij het bestuur van 

Property Finance op dit punt heeft ontbroken aan bewustzijn met betrekking tot de 

relevantie van onderzoeken als deze voor de accountant (pagina 2 en 6). Dat is des te 

ernstiger nu het onderzoek kennelijk ook betrekking had op betrokkenheid van 
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- een snelle groei van SPF International met veel energieke maar jonge & onervaren 

mensen. De gemiddelde leeftijd bedraagt momenteel ca 37 jaar, het gemiddelde 

dienstverband ca. 4,5 jaar. 

- 

prettige arbeidsvoorwaarden, en een zich breed ontwikkelde notie van 

uitmuntendheid. Het is dan nog maar een kleine stap naar zelfoverschatting. En als je 

als naïviteit worden geduid. Wat nu gebeurt. En niet onterecht.  

- Ondanks de diverse signalen die zowel intern als extern zijn afgegeven, bleef de 

portefeuille groeien en werd er op dat moment nog onvoldoende bijgeschakeld qua 

risk/reward attititude. 

- Per saldo was de risk-reward balans onevenwichtig geworden. De kredietcrisis legt 

dit genadeloos bloot.  

- Opgemerkt moet worden dat SPF, vergeleken met andere vastgoedfinanciers, een 

vrijwel unieke entree-strategie in het buitenland had, door primair 

projectfinancieringen & participaties te verstrekken alwaar het effect van de 

kredietcrisis en impact op de re le economie tot dusverre het hardst voelbaar is 

geweest met dito consequenties t.a.v. bijvoorbeeld voorzieningen.  

- Begin 2009 wordt, nadat curieus genoeg eind 2008 (sept.) nog was aangedrongen 

op ambitieuzere groei, een begin gemaakt met een herori ntatie. Al in december 

2008 is een start gemaakt met de opzet van een R&R afdeling aangezien PF bijna 

dagelijks geconfronteerd werd met klanten en projecten die in problemen raakten. 

- Veel participaties zijn aangegaan voor meerdere jaren. Als partners/vrienden 

startten we circa 100 participaties. Door de dubbelrol van verstrekker van equity en 

tevens lender, traden ongewenste belangenverstrengelingen op. Hier zijn nog lastige 

dossiers te verwachten, waar de zorgvuldigheid van besluitvorming binnen de 

besturen van de participaties beter had gekund (to put it mildly). 

- De vastleggingen van afspraken, notulen, etc. zijn ook niet altijd eenduidig 

allemaal begrijpelijk in een positieve groei-mode stemming van samen veel geld 

verdienen  maar wel minder handig als er bijgestort moet worden (door partners of, 

wat vaker het geval is, door de lender). Omgekeerd is het fenomeen lender liability 

ook bedreigend als de partners worden benadeeld.  

- Het is dus een wijs besluit geen nieuwe participaties aan te gaan, de bestaande af te 

bouwen en de vertegenwoordiging van equity en lender te scheiden. Onaangename 

verrassingen (Black Swans) in dit afbouwproces zijn niet uit te sluiten.  

- Inmiddels staat voor veel van onze klanten het water aan de lippen. Van onze 

klantentop-50 is ruim 50% in default of op de watch list c.q. met R&R betrokkenheid. 

Bijna de gehele USA en Spaanse portefeuille is in distress-achtige sferen.  
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3.83  Vervolgens is aan de orde de vraag hoe te oordelen over de omstandigheid dat 

in juni en december 2012 de Participatie Certificaten Serie 1 en 2 zijn afgelost 

zonder dat SNS Reaal c.s. publiekelijk uitleg heeft gegeven over de 

achtergrond daarvan. Uit de geciteerde bevindingen van de Commissie ENS 

volgt dat  kort gezegd  het aflossen van de Participatie Certificaten een 

onverantwoorde vermindering van het Tier 1-kapitaal tot gevolg had en dat 

Stichting Beheer niet bereid was om, zoals DNB als voorwaarde voor het 

afgeven van een vvgb v

30 miljoen aan core Tier 1-kapitaal in te brengen. 

3.84  Op dit punt is er wel reden om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste 

gang van zaken. SNS Reaal c.s. hebben geen inzicht verschaft in de mate 

waarin en de wijze waarop zij onder ogen hebben gezien dat aflossing van de 

Participatie Certificaten  ten laste van het Tier 1-kapitaal en met 

goedkeuring van DNB  een te rooskleurig beeld zou kunnen scheppen van 

de financiële situatie waarin SNS Reaal c.s. zich bevonden indien het 

werkelijke motief voor het aflossen van de certificaten niet bekend zou zijn. 

SNS Reaal c.s. hebben geen interne stukken (verslagen, notulen en dergelijke) 

overgelegd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke afweging zij 

op dit punt hebben gemaakt. In de publieke mededelingen van SNS Reaal c.s., 

zoals het tussentijds financieel verslag van 16 augustus 2012 (zie 2.71) is wel 

op te maken dat de aflossing van de eerste tranche van de certificaten de Tier 

1 ratio negatief heeft beïnvloed, maar gesteld noch gebleken is dat SNS Reaal 

of SNS Bank indertijd publiekelijk duidelijk heeft gemaakt waarom SNS Bank 

zich gedwongen zag tot aflossing van de eerste, en later de tweede, tranche 

van de Participatie Certificaten. Niet duidelijk is of SNS Reaal c.s. hebben 

overwogen om publiekelijk kenbaar te maken dat SNS Bank zich als gevolg 

van de bij de uitgifte van de certificaten jegens particuliere spaarders 

gewekte verwachtingen, verplicht achtte de Participatie Certificaten af te 

lossen, en waarom SNS Reaal c.s. er niet voor gekozen heeft dit achterliggende 

motief publiek te maken. Ook is niet duidelijk of SNS Reaal c.s. zich 

gerealiseerd hebben dat de wijze waarop zij de aflossingen bekend heeft 

gemaakt de buitenwereld in de waan kon doen verkeren dat de aflossing 

vrijwillig plaatsvond en dus een signaal was van financiële stabiliteit van SNS 

Reaal c.s. Het feit dat reeds ten tijde van de aflossing van de eerste tranche in 

juni 2012 van die stabiliteit geen sprake meer was volgt uit de hierboven 

geciteerde bevindingen van de Commissie ENS dat SNS Reaal c.s. wisten dat 

DNB slechts met grote tegenzin en onder de  uiteindelijk niet vervulde 

vervanging van het uitgekeerde kapitaal, de vvgb voor aflossing van de eerste 

tranche had afgegeven. 

3.85  Voorts roept de gang van zaken de vraag op vanaf welk moment SNS Bank 

en/of SNS Reaal zich realiseerden dat SNS Bank, als gevolg van de bij de 

uitgifte van de certificaten in 2002 en 2003, of nadien, gewekte 
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verwachtingen, feitelijk of rechtens  op straffe van schadeclaims 

gehouden was tot aflossing van de Certificaten aanstonds na het verstrijken 

van de termijn van 10 jaar na de uitgifte daarvan. SNS Reaal c.s. hebben 

daarover niets gesteld. Het rapport van de Commissie ENS houdt 

dienaangaande het volgende in: 

(a) uit een interne risicoanalyse en planning van DNB van 15 juni 2010 

bleek dat "aan de horizon (...) de aflossing van de 

participatiecertificaten [dreigde] (...) als een aankomend probleem" 

(pagina 65/66); 

(b) SNS Reaal zag eind 2010 "langzamerhand de aflossing van de 

participatiecertificaten in 2012 in zicht komen" (pagina 68); 

(c) op 17 januari 2011 berichtte SNS Reaal aan DNB dat zij "van plan 

was de participatiecertificaten die in 2012 voor aflossing in 

aanmerking zouden komen, binnen afzienbare tijd te vervangen door 

ander kapitaal" (pagina 70); 

(d) DNB maakte begin 2012 aan SNS Reaal duidelijk alleen goedkeuring 

te willen geven voor de aflossing van participatiecertificaten als de 

Stichting Beheer  30 miljoen zou bijdragen ter vervanging van het 

uitgekeerde kapitaal. 

Het lijkt er dus op dat SNS Reaal c.s. zich ruimschoots voor het verstrijken van 

de termijn van 10 jaar realiseerden dat na afloop daarvan aflossing van de 

Participatie Certificaten onontkoombaar was. 

3.86  De vraag wanneer SNS Reaal c.s. zich realiseerden dat zij in 2012 en 2013 de 

Participatie Certificaten zouden moeten aflossen, is in het bijzonder van 

belang omdat het voor de hand ligt  zoals DNB uiteindelijk op 4 december 

2012 concludeerde  dat het bestaan van een aflossingsverplichting 

ondanks de toepasselijke voorwaarden van de certificaten  niet 

verenigbaar is met de kwalificatie van de certificaten als Tier 1 kapitaal. 

Daarmee is voorts de vraag aan de orde of SNS Reaal c.s. eerder dan bij het 

persbericht van 5 december 2012 (zie 3.76 sub a) duidelijk had moeten 

maken dat de Participatie Certificaten geen (reëel) bestanddeel van het Tier 1 

kapitaal vormden. Het standpunt van SNS Reaal c.s. dat de certificaten tot het 

besluit van DNB van 4 december 2012 zonder meer behoorden tot het Tier 1 

kapitaal, gaat voorbij aan de betekenis die het beleggend publiek en de 

buitenwereld in het algemeen konden hechten aan mededelingen van SNS 

Reaal c.s. omtrent haar Tier 1 kapitaal. 

3.87  In het verlengde van het bovenstaande ligt de vraag welke afwegingen SNS 

Reaal c.s., in het bijzonder met betrekking tot het informeren van de 

buitenwereld, hebben gemaakt toen bleek dat Stichting Beheer niet bereid 
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gekomen.  

Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik zie het ook anders. Wellicht wist DNB al eind 

november/begin december 2012 dat SNS Reaal genationaliseerd zou worden, alleen 

wisten wij het nog niet. Er heeft een behoorlijke draai plaatsgevonden bij DNB met 

betrekking tot de tweede t

te helpen, want DNB kon eigenlijk geen vvgb afgeven. Dat heeft DNB eigenlijk met 

voorwaarde. Na de ervaring met de eerste tranche wist DNB natuurlijk dat een 

dergelijk voorschrift nooit ingevuld zou kunnen worden. Er moest dus iets anders 

Dat neemt niet weg dat het bijzonder blijft dat bij de 

met genoemde voorwaarde werd verleend en in dit proces, en zelfs in de vvgb zelf, 

DNB aangaf dat de vvgb niet gold voor de tweede en derde tranche. Kortom, nog geen 

zes maanden daarna volgt de draai. Overigens in de brief van KPMG van 29 november 

2012 met betrekking tot de continuïteit maakt zij hierover een specifieke opmerking; 

wat nou als de vvgb niet wordt verkregen. Dus ook KPMG gaat ervan uit dat een vvgb 

nodig is. Voor mijzelf geldt overigens dat aflossing conform de prospectus iets heel 

anders is dan een schadevergoeding. De schadevergoeding liep de facto via KIFID, 

waarbij veel onderzoek is verricht door NautaDutilh en De Brauw Blackstone 

Westbroek. Daarbij speelde het element van eigen schuld, waarover de rechter gaat. 

Het al dan niet aflossen was nog steeds ter volledige discretie van SNS Bank. 

Bovendien waren de kapitaalimpact en de behandeling van aflossing en 

schadevergoeding anders. Immers, aflossen is simpelweg aflossing van een tier 1-

instrument, i.e. reductie van een tier 1-instrument, terwijl schadevergoeding via de 

winst- en verliesrekening zou lopen en daarmee een aftrekpost van het core tier 1-

-

instrumenten meer waren niet volgen en daarvoor noemde ik bewust in mijn 

inleiding al dat ik mij afvraag wat DNB op dat moment wist en wat zij konden doen 

gegeven wat zij wisten en wij niet. Dit is mijn interpretatie. Ongetwijfeld is dit een 

discussiepunt geweest bij de jaarafsluiting 2012, maar daar was ik zelf niet bij. 

U houdt mij voor dat ik aangaf dat er juridisch gezien sprake was van discretie met 

waarin is opgenomen dat 

er geen andere mogelijkheid was dan aflossen en DNB dit kennelijk ook van oordeel 

was.  

Dus werd de discretie ingevuld door te besluiten om af te lossen. Dat is nog niet 

langer als tier 1-vermogen kwalificeerden kwam natuurlijk op bij de tweede tranche 

aar bij de eerste tranche is dit punt niet aan de orde geweest.  

U houdt mij voor dat er geen bezwaar is aangetekend tegen het besluit van DNB van 

4 december 2012 en dit preludeerde op hoe tegen de derde tranche werd aangekeken. 

U geeft aan dat wij het kennelijk niet eens waren met het besluit maar dit niet heeft 

geleid tot het instellen van bezwaar.  
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nodig bij SNS Bank. Lamp en ik hebben uiteindelijk besloten om via SNS Asset 

Management en Reaal Schade, meer dan dat DNB vroeg, EUR 63.3 miljoen aan 

kapitaal in te brengen bij SNS Bank. Vervolgens zijn wij naar DNB teruggegaan en 

hebben we gezegd dat het op deze manier is opgelost. Toen heeft DNB het voorschrift 

laten varen en eigenlijk is mijn stelling dat ik op 19 maart 2012 al wist dat dit zou 

gebeuren, alleen dat kon DNB toen niet opschrijven.  

U houdt mij voor dat er een discussie plaatsvindt om de Stichting over te halen om 

EUR 30 miljoen aan core tier 1-vermogen in te brengen. U geeft aan dat hierover ook 

een briefwisseling heeft plaatsgevonden en dat op dat moment niet duidelijk was dat 

DNB ervan uit ging dat niet aan de voorwaarde kon worden voldaan. 

DNB misschien niet, maar wij wel. DNB wilde zelf nog een poging wagen door met Jan 

Overmeer en Mick den Boogaert, twee van de bestuurders van de Stichting, te 

spreken. Ik heb DNB van tevoren verteld dat ze dat kon doen, maar het niets zou 

opleveren. Wij vonden het van belang te laten zien dat we pogingen ondernamen om 

alsnog aanvullend kapitaal aan te trekken. Het antwoord van de Stichting was 

eigenlijk dat zij mogelijk alles wat zij had wilde inzetten, maar alleen voor een 

totaaloplossing. 

(...) 

U geeft aan dat mijn e-mail van 15 juni 2012 is gericht aan Jan Overmeer en daarin 

miljoen van de Stichting er gewoon moet komen. Zoals gezegd, zij waren not amused. 

Zij gaven zelfs aan dat dan de participatiecertificaten niet gecalled mogen worden. 

Dat zou rampzalig zijn. Ik weet niet hoe hard DNB het gaat spelen, maar ik kom er 

afdronk is dat het nog helemaal niet zo duidelijk was dat de toestemming van DNB er 

zou komen. 

Ik begrijp dat U deze e-mail nu zo leest. Ik denk dat de feitelijkheid van toen was, ook 

als wordt teruggegaan naar de notitie van het gesprek van 19 maart 2012, dat DNB 

alles op alles wilde zetten om de Stichting te overtuigen. Inmiddels wist zij toen dat 

wist op 19 maart 2012 vrijwel zeker dat zij de voorwaarde zou laten varen. DNB 

heeft ons niet tegengehouden om het bericht de markt in te sturen. DNB zou dan op 

28 juni 2012, terwijl wij aan het aflossen waren, tegen al die klanten moeten zeggen 

dat het geld moest worden teruggestort omdat niet aan de voorwaarde was voldaan. 

om haar te overtuigen, maar dat het uiteindelijk niet is gelukt. 

Nee, de Stichting was onvermurwbaar. Ik heb DNB herhaaldelijk aangegeven dat dit 

de uitkomst zou zijn.  

U vraagt of ik op het moment van afgifte van het persbericht geen zorg had dat het 

publiek verkeerd was voorgelicht. 
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las erover toen dit in de pers kwam na de nationalisatie. Het is overigens nog maar de 

vraag of uw stelling dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met de 

omstandigheid dat de vordering van SRLEV N.V. op SNS Bank was verpand tot 

zekerheid van de vordering van SNS Bank op Reaal juist is. Zo verklaart KPMG in het 

et bekend. Dit 

had wel onderwerp van gesprek moeten zijn van SR met KPMG. Om die reden heeft 

ook geen bespreking plaatsgevonden, onder andere met DNB, wat de eventuele 

nadrukkelijk aan dat de verpandingsakte niet persé invloed heeft op de berekening 

van de solvabiliteit. De wijze van behandeling van de verpanding had onderwerp van 

bespreking tussen DNB en SNS Reaal moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. KPMG 

merkt op dat als gevolg van een veranderend normenkader van de toezichthouder het 

ook niet evident is of, en in welke mate, door de jaren heen, een mogelijke aftrek van 

de verpande liquide middelen had moeten plaatsvinden voor de berekening van de 

solvabiliteit op het niveau van SRLE

heeft een interpretatiemogelijkheid ter zake van de prudentiële filters en betrekt ook 

de omstandigheden van het geval in haar oordeel. In zoverre is geen sprake van 

ue op (klein-)dochterniveau van SNS Reaal en 

Reaal en het had sowieso geen effect op de solvabiliteit op Groepsniveau noch op het 

niveau van verzekeringsgroep Reaal. Dit lijkt ook een misverstand in de beschikking 

van de Ondernemingskamer die in haar conclusies spreekt over de solvabiliteit van 

betekent dat de solvabiliteit van Reaal EUR 700 miljoen lager was dan voorafgaand 

ortage van de Minister aan de 

Tweede Kamer met betrekking tot het onderzoek naar het saldocompensatiestelsel 

verzekeringsgroep Reaal en het financieel conglomeraat SNS Reaal gold dat het 

tegoed van SRLEV bij SNS Bank en de schuld van Reaal aan SNS Bank in de 

geconsolideerde cijfers tegen elkaar wegvallen (worden gesaldeerd). Hierdoor is in 

die geconsolideerde cijfers de verpanding van het tegoed van SRLEV niet relevant; er 

wordt immers slechts gerekend met het gesaldeerde bedrag. Daarom is een correctie 

van de solvabiliteit op het niveau van Reaal onderscheidenlijk SNS Reaal niet aan de 

publicaties over de solvabiliteit van Reaal geen rekening heeft gehouden met de 

omstandigheid dat de vordering van SRLEV N.V. op SNS Bank was verpand aan SNS 

Bank tot zekerheid van de vordering van SNS Bank op Reaal, kan dus geconcludeerd 

worden dat dit de facto op het niveau van Reaal door de saldering wel gebeurd is. En 

dat was ook het geval op SNS Reaal niveau. Slechts op SRLEV-niveau was er niet 

gesaldeerd. De Ondernemingskamer lijkt zich dus op een feitelijk onjuiste 

veronderstelling te baseren in haar overweging.  

U houdt mij voor dat de solvabiliteit van SRLEV (gelet op de percentages en rekening 

houdend met de verpanding) lager was dan in de jaarrekeningen werd weergegeven. 

Daarbij geeft u aan dat het juist is dat dit voor SRLEV-niveau geldt en niet voor het 

niveau daarboven, maar dat dit onverlet laat dat er iets niet klopt.  
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(ii) De State Securities zijn uitgegeven in een periode van extreme turbulentie in de 

financiële markten. In die omstandigheden is, in elk geval wat betreft de State 

Securities, afgeweken van de toepasselijke DNB regels voor Core Tier 1 

securities in het kader van het prudentiële toezicht. Voornamelijk het ontbreken 

van het verliesabsorberende karakter van de State Securities en het de facto 

uithollen van het permanente karakter van de State Securities door vanaf 2011 

harde aflossingsverplichtingen te introduceren, zijn significante afwijkingen 

van de toentertijd geldende regels. Voor de Core Tier 1 securities uitgegeven 

aan de Stichting Beheer SNS Reaal golden andere contractuele voorwaarden en 

criteria, waardoor deze dichter aanleunden tegen de criteria die voortvloeiden 

uit de toentertijd geldende regelgeving om te kunnen kwalificeren als Core Tier 

1 securities. 

(iii)  De State Securities voldeden niet aan de IAS 32 standaarden om deze als 

eigenvermogeninstrument te presenteren in de jaarrekeningen van SNS Reaal. 

Dit houdt verband met: 

(a) de gelijkwaardige presentatie van de State Securities als eigen vermogen 

tezamen met de aan de Stichting Beheer SNS Reaal uitgegeven 

instrumenten terwijl beide instrumenten afwijkende voorwaarden kenden; 

en 

(b) 

welke definitie veronderstelt dat vreemd vermogen instrumenten die als 

eigen vermogen instrument dienen te kwalificeren een verplicht 

aflossingsmechanisme dienen te kennen. 

(iv) Wat het in punt (iii)(b) genoemde criterium is er in de loop der jaren sprake van 

een verschuiving in de feiten en omstandigheden. Dat geldt met name voor de 

jaren 2011 en volgende, vanwege de aflossingsverplichtingen die ten aanzien 

van de State Securities door SNS Reaal dienden te worden aanvaard in het 

kader van het staatsteuntoezicht door de Europese Commissie. Vanaf 2011 is 

rustende aflossingsverplichtingen als bedoeld in de desbetreffende IAS 32 

criteria. 

(v) Cumulatief houdt dit in dat de State Securities noch als CT1 noch als 

eigenvermogeninstrument in de zin van IAS 32 hadden mogen worden 

verantwoord over de boekjaren 2008 t/m 2012. 

(vi) Er is daarbij discussie mogelijk of, over de boekjaren 2011 en 2012, vanwege de 

verplichte aflossing van de State Securities, toch aan één van de belangrijke 

voorwaarden voor kwalificatie als eigen vermogen op grond van IAS 32 werd 

voldaan. Echter, vanwege het feit dat aan een andere voorwaarde (namelijk het 

pari passu criterium) niet werd voldaan, moet ook voor deze boekjaren 2011 en 

2012 de conclusie gelden dat de State Securities niet als 
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Stichting gezegd dat dit was waaraan zij moesten voldoen. Volgens mij was mijn 

), op dat moment 

de voorzitter van de Stichting. Ik heb toen tegen hem gezegd dat hij niet bij mij moest 

zijn en aangegeven dat ik een boodschap kreeg, kapitaal moest hebben, de Stichting 

het graag wilde storten, dit het formaat was en het anders niet ging werken. Een 

andere optie was aandelen kopen. Hij heeft toen gezegd dat de Stichting dan wel in 

discussie ging met DNB.  Dat was wat mij betreft de kwalificatie als tier 1. Wat betreft 

het eigen vermogen, ik begrijp de achtergrond van de vraag, maar het is nog steeds 

wel pari passu met gewone aandelen.  

U vraagt of er naar mijn weten door SNS Reaal schriftelijke onderbouwingen zijn 

gemaakt voor deze conclus ) van 28 

november 2008 in dit verband ken.  

We hebben Loef, die ik overigens heel hoog heb zitten en zeker op het gebied van 

IFRS, gevraagd een notitie te schrijven, omdat bij ons ook de discussie werd 

getriggerd hoe dit gekwalificeerd moest worden. De aftekenend accountant, volgens 

mij was dat Kroon op dat moment, heeft gezegd dat het handig was als dat 

gedocumenteerd werd. Loef heeft dat gedaan. Ik ben natuurlijk ook gaan kijken hoe 

ING, Aegon en KBC dat hebben gedaan, die allemaal door andere accountants werden 

vertegenwoordigd. Het was door hen allemaal behandeld als eigen vermogen, deels 

pari passu en deels het feit dat de betaling daarop niet verplicht was en alleen 

getriggerd kon worden door de bank en je ook niet een bifurcation en het convertible 

element daarvan hoefde te doen, omdat dat ook bij de groep zat. [Kern is dat beide 

financieringen in de balans worden gepresenteerd als eigen vermogen aangezien de 

houders van de instrumenten op geen enkele wijze een betaling kunnen verplichten. 

Aflossing kan alleen op verzoek van SNS Reaal en ook uitkeringen zijn afhankelijk 

gemaakt van de dividendbetalingen op gewone aandelen.]. Het element moest anders 

worden losgekoppeld, wat natuurlijk per converteerbare obligatie wordt gedaan. Bij 

deze optie was dat niet het geval, omdat die optie volledig bij de bank was. [In de 

staatsfinanciering is een conversierecht naar gewone aandelen opgenomen. 

Aangezien ook dit naar discretie van SNS Reaal is, geldt dit als een eigen vermogen 

component. Dit recht hoeft daardoor niet afzonderlijk te worden gewaardeerd]  

U vraagt waar de twijfel lag, gelet op het feit dat er kennelijk wel een discussie over is 

gevoerd.  

Ik denk niet dat er twijfel was, maar dat het secuurheid was. Een aantal van deze 

accountants waren ook betrokken bij andere financiële partijen en hebben gezien dat 

dat gedocumenteerd moest worden. Er was dus geen twijfel. Er is gezegd dat het 

gedocumenteerd moest worden. Dat hebben we gedaan. In alle eerlijkheid is er verder 

nooit meer over gesproken.  

U vraagt of Loef vaker een position paper schreef.  

Ik heb in ieder geval wel vaker de input van Loef gekregen. Als u mij zou vragen over 

welke onderwerpen, dan zou ik mijn geheugen moeten opfrissen.  
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2013 af te lossen, betekent niet dat die Core Tier 1 securities een ander kenmerk 

U vraagt of ik IAS32 heb gelezen, ter voorbereiding op dit interview.  

Ja, toen ik uw vraag schriftelijk beantwoordde. Ik heb ervan onthouden dat het 

substance over form is, waarbij substance als aandelenkapitaal, als eigen vermogen, 

wordt gekwalificeerd.  

U vraagt of hier toentertijd een discussie over is gevoerd. 

Nee. Het was een kapitaalversterkingsprogramma vanuit de Staat. Het was juist 

bedoeld om het eigen vermogen te versterken. DNB heeft meteen gezegd dat de Core 

Tier 1 securities van de Staat eigen vermogen was en dat het ook zo zou worden 

behandeld. 

U vraagt of DNB heeft gezegd dat het eigen vermogen was. Daarbij geeft u aan dat u 

onderscheid maakt tussen Core Tier 1 en eigen vermogen. 

Core Tier 1 is voor ons eigen vermogen, de solvabiliteit van de bank. 

U houdt mij voor dat het bedrag aan Core Tier 1 een ander bedrag is dan het bedrag 

dat aan eigen vermogen op de balans staat. 

Ik kan mij niet herinneren dat wij die discussie toen zo hebben gevoerd. Het is ook een 

CFO kwestie. Ik ben niet bij alle discussies met de accountant geweest. De accountant 

heeft dit ook goedgekeurd. Dat geldt ook voor de accountant van ING en van Aegon. 

Misschien is de discussie gevoerd tussen de CFO en het Audit Committee.  

U vraagt of ik de notitie van Monique Loef van 28 november 2008 in dit verband ken.  

Ik heb destijds geen kennis genomen van deze notitie van Monique Loef van 25 

november 2008, die was ook niet aan mij gericht. Naar ik aanneem is dat de notitie 

die u in uw vraag heeft genoemd. Ik heb de notitie nu gelezen in de database. Ik leid 

daaruit af dat in de financiële kolom afstemming is geweest met de accountant over 

de classificatie en dat de accountant daarmee akkoord is gegaan. [De heer Hinssen 

de balans gepresenteerd als eigen vermogen. Aangezien de houders van de 

instrumenten op geen enkele wijze een betaling kunnen verplichten. Aflossing kan 

alleen op verzoek van SNS Reaal en ook uitkeringen zijn afhankelijk gemaakt van de 

aandelen opgenomen. Aangezien ook dit naar discretie van SNS Reaal is, geldt dit als 

f stuurde de notitie op 26 november naar een 

contact gehad met KPMG over de verwerking van de staatsfinanciering. KPMG is het 

U vraagt wie binnen de onderneming bepaalt wat als Core Tier 1 mag worden 

geclassificeerd.  

Het is een initiatief van de onderneming en je hebt toestemming nodig van DNB.  
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van het SNS-concern waar zich zodanige problemen voordeden dat de minister van 

Financiën zich uiteindelijk genoodzaakt achtte tot de Onteigening. De 

Ondernemingskamer acht de problemen van Property Finance, de als gevolg daarvan 

noodzakelijke afwaarderingen van haar portefeuille en de uiteindelijke interventie 

door de Staat in de vorm van de Onteigening (zie ook het persbericht van SNS Reaal 

van 28 januari 2013 (zie 2.82)) voorts van dien aard dat zij SNS Bank en SNS Reaal 

 en daarmee ook de aandeelhouders van SNS Reaal  gelijkelijk aangaan. 

3.17 Het ligt in de genoemde omstandigheden ook voor de hand  en het tegendeel is 

gesteld noch gebleken  dat het voor de aandeelhouders van SNS Reaal niet kenbaar 

was in welke mate het gevoerde beleid met betrekking tot Property Finance werd 

bepaald door het bestuur van SNS Reaal en in welke mate door het bestuur van SNS 

Bank. Dit onderscheid wordt door SNS Reaal en SNS Bank in hun verweer ook niet 

gemaakt en lijkt ook indertijd niet daadwerkelijk te hebben bestaan. Zo heeft SNS 

Reaal op 24 september 2009 het vertrek van Menkveld als directievoorzitter van 

Property Finance aangekondigd, stelt SNS Reaal in 2009 te hebben besloten tot 

bevriezing en afbouw van de portefeuille van Property Finance, houdt het persbericht 

van 9 november 2010 (zie 2.61) in dat SNS Reaal heeft besloten Property Finance te 

herpositioneren, houdt het jaarverslag van SNS Reaal over 2011 in dat SNS Reaal 

twee strategische keuzes heeft gemaakt met betrekking tot Property Finance (zie 

2.65), stelt SNS Reaal dat zij eind 2012 heeft besloten tot een wijziging van de 

strategie van SNS Bank en van Property Finance en heeft SNS Reaal uiteindelijk, toen 

de problemen van Property Finance een bedreiging vormden voor de continuïteit van 

het concern als geheel, naar eigen zeggen verschillende potentiële oplossingen 

ontwikkeld en besproken met DNB en het ministerie van Financiën. 

3.18 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer zou het, in het licht van dit alles, 

gekunsteld zijn een zodanig onderscheid te maken tussen het beleid en de gang van 

zaken van SNS Reaal en het beleid en de gang van zaken van SNS Bank ten aanzien 

van Property Finance, dat het beleid van SNS Reaal wel onderzocht zou kunnen 

worden en dat van SNS Bank niet. Aan de doeleinden van het enquêterecht  hier in 

het bijzonder het verkrijgen van openheid van zaken  zou zonder goede reden 

ernstig afbreuk worden gedaan indien in het onderhavige geval VEB c.s. en Stichting 

Beheer slechts bevoegd zouden zijn een enquête te verzoeken naar SNS Reaal en niet 

tevens naar SNS Bank. 

3.19 Tegenover dit alles is de omstandigheid dat SNS Bank en Property Finance 

onderhevig waren aan een ander toezichtrechtelijk regime dan SNS Reaal en 

beschikten over een eigen bankvergunning, niet van voldoende gewicht om een 

concernenquête naar SNS Reaal en SNS Bank ontoelaatbaar te achten. De 

omstandigheid dat VEB in haar bezwarenbrief van 21 februari 2013 geen 

onderscheid heeft gemaakt tussen SNS Reaal en SNS Bank staat, in die hierboven 

genoemde omstandigheden  evenmin in de weg aan het gelasten van een 

concernenquête. 
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3.70 Voor zover VEB c.s. hebben aangevoerd dat het prospectus van de beursgang van 

SNS Reaal misleidend was omdat de overname van Property Finance haaks zou staan 

op de toen beschreven strategie, strandt dat bezwaar op hetgeen hierboven in 3.27 is 

overwogen. 

3.71 VEB c.s. heeft met betrekking tot de informatieverschaffing aan het publiek 

voorts  kort samengevat  het volgende naar voren gebracht.  

Van Keulen heeft tijdens de algemene vergadering van 9 mei 2007 gezegd dat het 

risico en risicoprofiel van Property Finance heel dicht bij de normale particuliere 

huizenmarkt aanliggen; 

In het jaarverslag 2006 en in het jaarverslag 2007 staat ten onrechte dat risk 

management onafhankelijk (van de commerciële activiteiten) is georganiseerd en in 

het jaarverslag 2007 staat wel dat kredietaanvragen worden getoetst aan 

acceptatienormen en beleidsregels, maar niet dat in veel gevallen kredieten worden 

verstrekt terwijl aan deze normen niet is voldaan; 

In het jaarverslag 2008 staat ten onrechte dat de bijzondere waardeverminderingen 

zijn gebaseerd op een diepgaande analyse van de portefeuille en dat de bestaande 

portefeuille post voor post is beoordeeld, terwijl niet aannemelijk is dat die 

plaatsgevonden; 

Tijdens de algemene vergadering van 16 april 2008 hebben Van Keulen en Latenstein 

misleidend positieve mededelingen gedaan over de risicobeheersing ten aanzien van 

Property Finance; 

In het jaarverslag 2008 staat ten onrechte dat de beheersingssystemen van Property 

Finance inmiddels zijn aangepast op de omstandigheid dat de onroerend goed 

markten in binnen- -R-

pas in de loop van 2009 vormgegeven; 

Na de splitsing van de portefeuille in core en non-core, werd het core deel 

gepresenteerd als te behouden, maar in werkelijkheid werd ook dit deel aanstonds 

afgebouwd; 

SNS Reaal heeft verzwegen dat de verliezen van Property Finance niet slechts waren 

toe te schrijven aan neergaande vastgoedmarkten maar ook aan onzorgvuldige 

kredietverstrekking; 

Terwijl intern in de loop van 2012 materiële onzekerheid bestond over het vermogen 

van SNS Bank om zelfstandig aan de kapitaaleisen te kunnen voldoen, verzweeg SNS 

Reaal dat tijdens de investor day van 15 november 2012 en loste zij, zonder enige 

toelichting, in december 2012 de tweede tranche van de Participatie Certificaten af. 

3.72 SNS Reaal c.s. hebben gesteld dat SNS Reaal de markt steeds adequaat en naar 

waarheid heeft geïnformeerd over Property Finance. 
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instelling om dat niet te disclosen. Dat rechtmatige belang wordt ook weergegeven in 

het memo van Menken. De overwegingen die daarin staan hebben we destijds ook 

meegenomen. Daar komt bij dat het in discussies met MinFin en de Europese 

Commissie helder was dat het een aflossingsinspanningsverplichting betrof. In uw 

vragen komt aan de orde dat het ging om een commitment, waarbij u zich afvraagt 

waarom er dan geen verplichting is tot terugbetalen. Het was een 

aflossingsverplichting. Er werd alles gedaan wat mogelijk was om te kunnen aflossen. 

Het was in die zin ook niet duidelijk, niet voor MinFin, noch voor de Europese 

Commissie, wat zij nog meer zouden kunnen doen als dat niet zou lukken. De term 

commitment werd dus opgenomen en zo werd er ook in het Engels aan gerefereerd. 

Maar het was voor iedereen helder dat het een aflossingsverplichting was en SNS 

Reaal er alles aan deed om dat te bewerkstelligen.  

U houdt mij voor dat in de begeleidende brief staat van de hernotificatie van 9 

commitment. 

Ik denk dat dat een juridische interpretatie daarvan is. Het was absoluut duidelijk dat 

het een inspanningsverplichting was en dat de commitment lag in het niets nalaten 

om die aflossingsverplichting te kunnen bewerkstelligen. Er was echter ook een 

situatie denkbaar waarin dat niet mogelijk zou zijn.  

kan aflossen, want het is niet helder wat er dan zou gebeuren. Als je het in de context 

plaatst van de andere Europese banken die staatsteun hebben gekregen, en de 

commitments daar, dan is er volgens mij geen enkele partij die door de Europese 

Commissie omver is getrokken. Het belangrijkste was dat in de gesprekken met 

MinFin en de Europese Commissie absoluut helder was dat SNS Reaal er alles aan 

deed, dat er geen heilige huisjes waren, dat er geen enkele mogelijkheid onbenut bleef 

om de Staat te kunnen aflossen.  

U houdt mij voor dat dat niet ter discussie staat, maar dat het om de informatie aan 

het beleggend publiek gaat. 

Toch is het van belang, omdat de Europese Commissie vanuit een politieke invalshoek 

denk dat u de commitment interpreteert als een juridische commitment die bij niet-

vervullen tot allerhande consequenties kan leiden en dat was nadrukkelijk niet in lijn 

met hoe dat destijds is besproken.  

U vraagt mij dat, gelet op de tweetrapsmechanisme in de hernotificatie, er toch 

verplichtingen bestaan om iets te doen als je niet voldoet aan bepaalde 

Laat ik een voorbeeld geven: je moet het schadebedrijf verkopen. Dat lukt niet omdat 

niemand interesse heeft. Dan komt er een Divestiture Trustee van de Europese 

Commissie die gaat proberen het te verkopen. Die gaat alle partijen benaderen die je 









































































Onderzoeksverslag SNS Reaal c.s. enquête 465 

verantwoord in de jaarrekening. Verwachte verliezen op grond van huidige of 

toekomstige marktomstandigheden, zoals dalende vastgoedprijzen, werden 

aangemerkt als expected loss  en konden, ongeacht hoe waarschijnlijk deze waren, 

onder IAS 39 niet leiden (of geboekt worden) tot een bijzondere 

waardevermindering. Daarmee was de omvang van de (op grond van IAS 39) 

voorgeschreven bijzondere waardeverminderingen van Property Finance voor ieder 

boekjaar bij het beleggend publiek bekend. In 8.10.150 concluderen onderzoekers 

dan ook dat zij geen reden hebben om aan te nemen dat SNS Reaal c.s. gedurende de 

onderzoeksperiode niet in overeenstemming met de daarvoor toenmalige geldende 

IAS 39 standaard heeft gerapporteerd.125

Daarnaast heeft SNS Reaal c.s. gedurende de onderzoeksperiode weldegelijk 

mededelingen gedaan over mogelijke toekomstige bijzondere 

boekjaren 2008 t/m 2011 staat hierover het volgende: 

Jaarverslag 2008 

Jaarverslag 2009 

 druk en onzekerheid op zowel de nationale als 

internationale vastgoedmarkt. Daarmee verwachten we ook dat de bijzondere 

waardeverminderingen op particuliere hypotheken en vastgoedfinanciering op een 

betrekkelijk hoog niveau b

Jaarverslag 2010 

Voor 2011 voorzien wij een forse daling van de bijzondere waardeverminderingen en 

Voor 2011 verwachten wij aanhoudende moeilijke omstandigheden in de meeste 

vastgoedmarkten waar P

Jaarverslag 2011 

125 Onderzoekers wijzen er op dat de toenmalige IAS 39-standaard afwijkt van de huidige IFRS 9-standaard. In de thans geldende leer 
-
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vastgoedkredieten nemen 

Property Finance actief is, blijven de marktomstandigheden moeilijk

Voorts is tijdens de Algemene Vergadering van aandeelhouders van SNS Reaal van 14 

april 2010, het volgende genotuleerd: 

(onderzoekers: Latenstein) merkt op dat om die reden de Raad van Bestuur van 

SNS REAAL ook duidelijk heeft gezegd dat zij verwacht dat de afboekingen van rond de 

EUR 400 miljoen, die SNS REAAL in 2009 heeft gedaan, voor de komende jaren, nog wel 

en: 

(onderzoekers Lamp) merkt op dat is gezegd dat de afboekingen voor SNS 

Property Finance op een relatief hoog niveau zullen blijven en dat dat voornamelijk 

In de Algemene Vergadering van SNS Reaal van 20 april 2011 heeft Latenstein op 

vragen van de VEB het volgende geantwoord: 

voor 2011. Als ik dat formeel interpreteer, zitten we op de helft of nog lager dan de helft. 

Volgens de analisten  er zit wel een outlyer bij, maar als je er even doorheen kijkt - zie 

je de consensus op EUR 300 mln.  EUR 400 mln. aan afboekingen in 2011 ten opzichte 

van EUR 790 mln

Zoals in 8.10.169 vermeld, is blijkens de notulen van de Algemene Vergadering van 

aandeelhouders van SNS Reaal van 25 april 2012 naar aanleiding van vragen over 

mogelijke toekomstige afschrijvingen bij Property Finance (overigens wederom van 

de VEB zelf), gezegd dat deze in de richting van 1 miljard euro gaan en dat dat ook 

gepubliceerd en in het publieke domein is. In het antwoord aan de VEB wordt daarbij 

vermeld dat de core Tier 1 ratio onder 

afboeken wat we uiteindelijk in een dergelijk scenario verwachten ( )

Op grond van bovenstaande concluderen onderzoekers dat de mening van de VEB, 

zoals verwoord in het commentaar op het concept verslag, dat de belangrijkste 

omstandigheid die niet bij het beleggend publiek bekend was, zijnde de omvang van 

de noodzakelijke afboekingen op de portefeuille van Property Finance, niet 

standhoudt. 
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Deel IV - Nabeschouwing 
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Lijst met namen 

Naam Functie(s)

Backx, E.J.J. Risk Manager SNS Property Finance (01-04-2006 tot 1-03-2007) 

Adjunct directeur Risk Management SNS Property Finance (01-03-

2007 tot 01-02-2012) 

Bedrijfshoofd Risk Management Beleid & Taxaties SNS Bank (01-

02-2012 tot 01-02-2013) 

Barkey Wolf, A. Notaris Houthoff   

Bendermacher, J.P.M. Hoofd Concern Audit (01-10-2011 tot 01-10-2013) 

Berg, K. Secretaris van de vennootschap SNS Reaal (06-2010 tot 08- 2013) 

Bijl, C.J. van der Voorzitter Directie SNS Property Finance (02-10-2009 tot 01-01-

2011) 

Boers, E.J.G.V. Directeur Group Finance SNS Reaal (2007  2009) 

CFO SNS Retail Bank (2009  2011) 

Directie SNS Property Finance (01-11-2011 tot 22-03-2012) 

Directie SNS Bank/Voorzitter SNS Retail Bank (02-02-2012 tot 09-

09-2013) 

Bos, C.H. van den Raad van Bestuur SNS Reaal (01-07-2006 tot 21-08-2008)  

Directie SNS Bank (01-07-2006 tot 21-08-2008) 

Bosscha, J. Investor Relations Manager SNS Reaal  

Bouma, J.L.  Voorzitter Raad van Commissarissen SNS Reaal (18-12-1990 tot 

16-04-2008)  

Dijk, J.J. van Voorzitter/CFO Directie SNS Property Finance (01-04-2008 tot 

26-06-2013) 

Directie SNS Bank (12-2010 tot 2012) 

Dijsselbloem, J.R.V.A. Minister van Financiën (05-12-2012 tot 26-10-2017) 

Erkens, F.J. Directeur Holland Integrity Group  

Groenhof, B.K.J. Directieadviseur SNS Property Finance (01-07-2009 tot 27-10-

2011) 

Chief Restructuring Officer/Directie SNS Property Finance (27-10-

2011 tot 01-01-2013) 

Haarlem, J. van Medewerker SNS Property Finance (2007  2012) 

Heeswijk, J.V.M. van Raad van Commissarissen SNS Reaal (18-12-1990 tot 16-04-2008)
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Hinssen, M.W.J. Raad van Bestuur SNS Reaal (01-01-1999 tot 15-09-2011) 

Hoed, J. den Raad van Commissarissen SNS Reaal (01-07-2003 tot 09-05-2007)

Insinger, C.M. Raad van Commissarissen SNS Reaal (15-04-2009 tot 09-06-2016)

Kar, H.M. van de Raad van Commissarissen SNS Reaal (20-05-1997 tot 20-04-2011) 

(waarnemend voorzitter en vice-voorzitter vanaf 16-04-2008 tot 

15-04-2009) 

Keulen, S. van Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal (26-11-2002 tot 15-04-

2009 

Korf, D. Accountant KPMG  

Kortmann, S.C.J.J. Raad van Commissarissen SNS Reaal (18-12-1990 tot 07-10-2010)

Kraats, R.J. van de Raad van Commissarissen SNS Reaal (12-10-2006 tot 01-11-2013) 

Kroeze, H.K.  Directie SNS Bank (01-10-2005 tot 01-01-2012) 

Kroon, S.J. Accountant KPMG 

Kromheer, I. Directeur Compliance SNS Reaal 

Lagerweij, J.E.  Raad van Commissarissen SNS Reaal (12-10-2006 tot 01-11-2013)

Lamp, F.K.V.  CFO Raad van Bestuur SNS Reaal (15-04-2009 tot 01-02-2013) 

Latenstein van Voorst, R.R. CFO Raad van Bestuur SNS Reaal (26-11-2002 tot 04 -2009)  

Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal (04-2009 tot 01-02-2013)  

Melick, A.T.J. van Directeur Corporate Strategy (10-2008  2011) 

CFRO SNS Retail Bank (2012  2014) 

Menkveld, M. Voorzitter directie SNS Property Finance  (04-12-2006 tot 24-09-

2009) 

Menken, A.  Adjunct-directeur Juridische Zaken en Hoofd ondernemingsrecht 

SNS Reaal (04-2006 tot 01-2008) 

Directeur Juridische Zaken (01-2008 tot 07-2015) 

Mondt, J.C.J. Directeur Finance en Control SNS Retail Bank (09-2006 tot 10-

2009) 

Directeur Bedrijfsbureau & Control SNS Property Finance (non-

core organisatie) (10-2009 tot 22-03-2012) 

Directie SNS Property Finance (22-03-2012 tot 10-10-2017) 

Muller, H. Raad van Commissarissen SNS Reaal (20-05-1997 tot 20-04-2011)

Nijhuis, J.A. Raad van Commissarissen SNS Reaal (15-04-2009 tot 30-09-2015) 

Nijssen, J. Raad van Commissarissen SNS Reaal (15-09-2011 tot 30-09-2015)
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Okhuijsen, D.J.  Raad van Bestuur SNS Reaal (03-12-2009 tot 30-05-2016) 

Oudejans, J.  Accountant KPMG 

Overbeek, R.  Directie SNS Property Finance (01-04-2007 tot 01-01-2011) 

Overmars, P.S. Vice-voorzitter Raad van Commissarissen SNS Reaal (07-10-2010 

tot 01-11-2013) 

Overmeer, J.M. (Vice-)voorzitter Stichting Beheer SNS Reaal (08-2006 tot op 

heden) 

Poppe, P. Hoofd Group Risk Management (2004  2013) 

Rijn, A.W. van Algemeen directeur Business Unit International SNS Property 

Finance (2005  2007) 

Directie SNS Property Finance (01-04-2007 tot 01-06-2009) 

Seckel, M.  Adviseur Krediet Commissie 

Smit, T.  Hoofd Concern Audit (2006 tot 01-02-2011) 

Steenpoorte, W.H.  Directie Reaal (2006  2008) 

Voorzitter directie Reaal (2008  2011) 

Raad van Bestuur SNS Reaal (15-09-2011 tot 31-07-2015)  

Straub, M.E. Director Corporate Strategy (2001  2007) 

Directie SNS Bank (05-02-2007 tot 01-06-2009) 

Tiessen, T.G. CFO Zwitserleven (04-04-2008 tot 01-07-2009) 

Directeur/CFO Group Finance SNS Reaal (01-07-2009 tot 01-07-

2014) 

Toering, B.  

Tuijl, O. van 

Directeur Financial Markets SNS Reaal 

Investment banker J.P. Morgan  

Vader, R. Partner Transaction Services KPMG  

Verhagen, H.W.P.M.A. Raad van Commissarissen SNS Reaal (12-06-2008 tot 01-11-2013)

Verweij, G.C.J. Lid Adviescommissie Vastgoed  

Visscher, J. Directie SNS Property Finance (01-09-2002 tot 01-04-2008) 

Westenbrink, J. Plaatsvervangend Hoofd Concern Audit SNS Reaal (2007  2015)  

Wijngaarden, L.J. Raad van Commissarissen SNS Reaal (15-04-2009 tot 30-09-2015)

Wit, P.A.M. de Accountant KPMG  

Zwartendijk, R. Voorzitter Raad van Commissarissen SNS Reaal (15-04-2009 tot 

01-02-2013) 
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Lijst met afkortingen en definities  

ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. 

AEX Amsterdam Exchange Index 

AFM Autoriteit Financiële Markten 

ALCO Asset & Liability Comité 

Allen & Overy Allen & Overy LLP 

ALM 

AO/IC 

Asset-liability management 

Administratieve Organisatie en Interne Controle 

AXA Nederland AXA Nederland B.V. 

BART BAsel Rating Tool 

BCG 

beschikking 

Boston Consulting Group 

De beschikking van de Ondernemingskamer van 26 juli 2018, 

zaaknummer 200.159.002/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2018:2651. 

BNP Bruto Nationaal Product 

Bouwfonds N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 

BPF Bouwfonds Property Finance 

Bpr Besluit prudentiële regels Wft  

CDD Customer Due Diligence 

CDS  Credit Default Swap 

CEO Chief Executive Officer 

CFO Chief Financial Officer 

CFRO Chief Financial & Risk Officer 

CKC College van Kredietcommissarissen  

Clifford Chance Clifford Chance LLP 

CMBS Commercial Mortgage-Backed Securities 

Commissie ENS Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal 

COSO-model Raamwerk voor het beoordelen en inrichten van een 

beheersingsorganisatie 

CP Condition precedent 

CR SPF Comité Risicobeleid SNS Property Finance 

CRO Chief Risk Officer of Chief Restructuring Officer  

CVC CVC Capital Partners 

DBV Nederland DBV Holding N.V.

De Brauw De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu 

DNB De Nederlandsche Bank N.V.
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EBA European Banking Authority 

EBN EBN Banco de Negocios, S.A. 

ECB Europese Centrale Bank 

EL 

EY 

Expected Loss 

EY (Ernst & Young) Global Limited  

FD Het Financieele Dagblad 

fico financieel conglomeraat 

FIOD Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst 

FKC Financial Key Control 

FMJP Financiële meerjaren prognose 

Goldman Sachs Goldman Sachs Group, Inc. 

GPA Grosse Pointe Development 

HIG Holland Integrity Group Holding B.V. 

Houthoff Houthoff Coöperatief U.A.  

IAS International Accounting Standards 

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process 

ICF In Control Framework  

ICV In Control Verklaring 

IFRS International Financial Reporting Standards 

Joosen Professor E.P.M. Joosen, Regulatory Counsel Financial Services 

J.P. Morgan J.P. Morgan Asset Management 

KC Krediet Commissie 

KGI Koersgevoelige informatie 

KiC Projectgroep Kom in Control 

Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

KPMG KPMG N.V. dan wel KPMG International Limited 

KYC Know Your Customer 

LGD Loss given default 

LOI Letter of Intent tussen SNS REAAL en ABN AMRO voor de overname van 

Bouwfonds Property Finance van 30 juli 2006 

LOR Letter of Representation 

LTC Loan to Cost 

LTV Loan to Value 

MC Management Committee 

MinFin Ministerie van Financiën 

MKB Midden- en kleinbedrijf 

Monitoring Report  Het monitoring report van 24 maart 2011 
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MS SQL Microsoft SQL Server, een relationeel databasebeheersysteem 

NautaDutilh NautaDutilh N.V. 

NFR Non financial risk 

NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars 

onteigening onteigening van de vermogensbestanddelen van SNS en door SNS 

uitgegeven effecten door het besluit van de minister van Financiën van 1 

februari 2013 

OOE One Obligor Exposure 

onderzoekers onderzoekscommissie Enquête SNS Reaal c.s.  

OP Operationeel Plan 

PD Probability of default 

PDU Procom Desarollos Urbanos S.A. 

PPC Participatiecertificaten uitgegeven door SNS Bank 

PwC PricewaterhouseCoopers 

R&R Restructuring & Recovery  

raadsheer-commissaris De raadsheer-commissaris van de Ondernemingskamer van het 

Gerechtshof Amsterdam 

RAROC Risk-adjusted Return on Capital 

RBS Nederland Royal Bank of Scotland Nederland 

RCM Risk Control Matrix 

REO Real Estate Owned 

Rili Richtlijnen van Property Finance waarin nader afgesproken en gefiatteerd 

beleid wordt vastgelegd 

S&P S&P 500-index 

SF&D De afdeling Structured Finance & Distribution binnen SNS Property 

Finance 

sifi Systemically important financial institution 

SNS Bank 

SNS Reaal  

SNS Reaal c.s.  

SNS Bank N.V. (nu de Volksbank N.V.)  

SNS REAAL N.V. (nu SRH N.V.) 

SNS Reaal en de Volksbank 

SNS Property Finance SNS Property Finance B.V. 

SREP Supervisory Review & Evaluation Process 

SRLEV 

Staat 

Stichting Beheer 

SRLEV N.V. 

Staat der Nederlanden  

Stichting Beheer SNS REAAL  

State Securities De door SNS REAAL aan de Staat uitgegeven securities 

VEB Vereniging van Effectenbezitters 
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VEB c.s. De Vereniging van Effectenbezitters die, aldus het inleidende 

verzoekschrift van 6 november 2014, op het moment van het indienen van 

het verzoek voormalig houders van onteigende SNS Reaal effecten 

vertegenwoordigde, alsmede zeven individuele onteigende 

aandeelhouders die ca. 1,3% van het geplaatste kapitaal hielden 

Vivat VIVAT N.V. 

V.O.V. Vrije Onderhandse Verkoopwaarde 

Wft Wet op het financieel toezicht 

Winterthur NL Winterthur Verzekeringen Holding B.V. 
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Lijst met bijlagen  

1. Interviewverslagen.  

2. Steekproef kredietdossiers.  

3.

4. Advies van prof. dr. E.P.M. Joosen van 11 maart 2020 betreffende State Securities.  

5. Reactie van SNS Reaal c.s. van 8 april 2021 op hoofdstuk 8.8 van het concept 

onderzoeksverslag van 15 januari 2021 en het advies State Securities van prof. dr. E.P.M. 

Joosen van 11 maart 2020. 

6. Reactie van de heer M.W.J. Hinssen van 7 april 2021 op hoofdstuk 8.8 van het concept 

onderzoeksverslag van 15 januari 2021 en het advies State Securities van prof. dr. E.P.M. 

Joosen van 11 maart 2020. 

7. Reactie van KPMG van 30 maart 2021 op hoofdstuk 8.8 van het concept onderzoeksverslag 

van 15 januari 2021 en het advies State Securities van prof. dr. E.P.M. Joosen van 11 maart 

2020, vergezeld van een opinie van prof. dr. C. Camfferman RA van 26 maart 2021 

betreffende State Securities.  

8. Brief van prof. dr. E.P.M. Joosen van 12 mei 2021 betreffende feedback op door SNS Reaal 

c.s., de heer M.W.J. Hinssen en KPMG gegeven inbreng met betrekking tot State Securities.   

9. Memo van prof. dr. E.P.M. Joosen van 7 december 2020 betreffende Aard van de 

Commitments.  

10. Advies van prof. dr. E.P.M. Joosen van 9 maart 2020 betreffende Voorziening Leningen.  


