
Factsheet toekomstplannen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL 

ABN AMRO 

Gaat de overheid ABN AMRO snel verkopen? 

Nee, hiervoor wordt de tijd genomen. In augustus 2013 maakte het kabinet bekend op termijn de 

aandelen van ABN AMRO te verkopen. Over ongeveer een jaar beoordeelt de overheid of ABN AMRO 

klaar is voor een beursgang en of de sector stabiel genoeg is. De bank bereidt zich voor.  

Wanneer is de bankensector stabiel?  

Stabiel betekent dat de banken hun basisfuncties goed kunnen vervullen. Ze zijn goed bestand tegen 

toekomstige schokken. Nationaal en internationaal is een hervormingsprogramma gestart om de 

financiële sector te stabiliseren. De effecten van deze maatregelen worden op de voet gevolgd. De 

overheid kijkt daarnaast ook naar de ontwikkelingen op de markten voor bankaandelen, 

bankobligaties en interbancaire leningen. Volgend jaar bekijkt de overheid samen met De 

Nederlandsche Bank (DNB) of de sector voldoende stabiel is voor een verkoop van ABN AMRO.  

Waarom is het over een jaar wel een goed moment om ABN AMRO te verkopen?  

Daarover is vooraf geen zekerheid te geven. Op dat moment wordt gekeken of de stabiliteit van de 

financiële sector voldoende is. Verder moet de bank klaar zijn voor verkoop en er moet voldoende 

interesse zijn voor de aandelen van de bank. 

Waarom houdt de overheid niet een deel van ABN AMRO? 

Blijvend staataandeelhouderschap beperkt de concurrentie in de sector. Het is ook niet van belang 

voor de uitvoering van de beleidsvisie van het kabinet op de bankensector. ABN AMRO gaat ook niet 

in een keer naar de beurs. Dit zal in delen gaan. Het gehele aandelenpakket is te groot om in een 

keer te verkopen.  

Waarom een beursgang en geen coöperatie of verkoop aan pensioenfondsen? 

Beursgang is op dit moment de meest reële mogelijkheid voor ABN AMRO om weer op de markt te 

komen. Hiervoor is een brede belangstelling bij beleggers. Er hebben zich geen partijen gemeld voor 

een onderhandse verkoop. Als zich toch kandidaten melden met een aantrekkelijk plan, dan wordt 

hier goed naar gekeken.  

ABN AMRO omvormen naar een coöperatie heeft een aantal nadelen. Zo is de interne organisatie 

hier nu niet voor geschikt. Ook zijn er waarschijnlijk te weinig klanten geïnteresseerd om certificaten 

te kopen. Dat maakt de opbrengst van een verkoop van ABN AMRO op deze manier laag. Bovendien 

kost het uitgeven van ledencertificaten jaren. 

Heeft de overheid in 2008 teveel betaald voor ABN AMRO (en komt het daarom niet meer 

terug)? 

Dat is achteraf lastig vast te stellen. Er is een prijs betaald voor het borgen van de stabiliteit van het 

financieel stelsel. Met de verkoop van de bank wordt geprobeerd zo veel als mogelijk van het 

geïnvesteerde geld terug te verdienen. Door de gewijzigde economische omstandigheden moet er 

rekening mee worden gehouden dat het niet allemaal terugverdiend wordt. 



Hoe zorgt de overheid ervoor dat ABN AMRO niet weer opgekocht wordt? 

Er komt een stichting die ABN AMRO beschermt tegen een onwenselijke overname zodra de Staat 

geen beslissende stem meer heeft. De stichting heeft als doel de continuïteit, zelfstandigheid en 

identiteit van ABN AMRO te borgen. 

ASR 

Waarom is ASR sneller klaar voor verkoop dan ABN AMRO? 

De problemen bij ASR waren minder groot. ASR heeft ook meer tijd gehad om zich voor te bereiden 

op een verkoop.  

Waarom maakt de overheid bij ASR geen keuze tussen onderhandse verkoop of beursgang? 

Voor ASR zijn het allebei goede verkoopopties. Door beide opties open te houden, is er ruimte voor 

een zo goed mogelijke verkoop. 

Waarom ASR niet samenvoegen met SNS REAAL? 

Dat is een mogelijkheid. Eerst moet de Europese Commissie een uitspraak doen over het 

herstructureringsplan van SNS REAAL.  

Waarom geen beschermingsconstructies om een overname van ASR te voorkomen? 

Die zouden daar geen doel dienen. Het is niet nodig voor de verzekeringsmarkt dat ASR zelfstandig 

blijft bestaan. ASR kan zelfstandig verder, maar ook in een combinatie met een andere verzekeraar. 

SNS REAAL 

Wanneer wordt SNS REAAL verkocht? 

SNS REAAL kan als geheel of in delen worden verkocht als:  

• het bedrijf er klaar voor is; 

• de financiële sector stabiel is; 

• de markt interesse heeft voor SNS REAAL.  

Eerst moet de Europese Commissie een uitspraak doen over het herstructureringsplan van SNS 

REAAL. Dat is op 19 augustus 2013 ingediend bij de Europese Commissie. 

Wat gebeurt er met de bank en verzekeraar na splitsing? 

Het is in het belang van de consument dat er naast de drie grote Nederlandse banken (ABN AMRO, 

Rabobank en ING Bank) een vierde concurrent is. Op de verzekeringsmarkt is voldoende 

concurrentie. Een extra speler is minder van belang. Het plan is om SNS Bank dus als aparte bank te 

behouden. 

Wordt SNS REAAL samengevoegd met ASR? 

Dat is een mogelijkheid die de overheid gaat beoordelen. Eerst moet de Europese Commissie een 

uitspraak doen over het herstructureringsplan.  

Waarom moet de Europese Commissie de splitsing van SNS REAAL goedkeuren? 

De Staat heeft veel kapitaal in SNS REAAL gestopt om deze te redden. Dat is staatsteun en daarvoor 

moet de Europese Commissie goedkeuring geven.  



Wat als de Europese Commissie de splitsing van SNS REAAL niet goedkeurt? 

De overheid gaat ervan uit dat er overeenstemming komt met de Europese Commissie. 

SNS REAAL wil prijsleider in Nederland worden. Ondersteunt de overheid dat streven? 

SNS REAAL mag haar positie als staatsdeelneming niet gebruiken om voordeel te hebben op de 

concurrentie. Hier zal de Europese Commissie scherp op letten.  

Wat gebeurt er met de vastgoedactiviteiten van SNS REAAL? 

De vastgoedtak van SNS REAAL (Property Finance) wordt ondergebracht in een apart onderdeel met 

de Staat als aandeelhouder. Doel van dat onderdeel is de leningen af te wikkelen. Dat zal nog zeker 

enkele jaren duren. 


