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HYPOTHEKEN

‘Bestuur Rabo moet hypotheekrente-‘Bestuur Rabo moet hypotheekrente-
uitspraken Bert Bruggink corrigeren’

Amsterdam 
Financieel 
bestuurder 
Bert Bruggink 
van Rabobank 
heeft ‘volstrekt 
verkeerde infor-
matie’ gegeven 
door te zeggen 
dat de hypo-
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dat de hypo-
theekrente flink zal stijgen. Dit 
zei hoogleraar financiële mark-
ten Arnoud Boot (foto) woensdag 
in een gesprek met BNR Nieuws-
radio. ‘Het bestuur van Rabobank 
moet dit corrigeren. Dit moet van 
tafel’, aldus Boot.

Bruggink, tevens verantwoor-
delijk voor het risicomanagement 
van Rabobank, zei afgelopen 
maandag in een interview met 
het FD te verwachten dat de hypo-
theekrente in de komende jaren 

zal stijgen. Vanwege de hogere ka-
pitaaleisen zullen banken hun ba-
lans ontlasten door delen van hun 
enorme hypotheekportefeuilles 
te verkopen aan institutionele be-
leggers. Dat zal uiteindelijk leiden 
tot hogere hypotheekrentes, stelt 
Bruggink. Niet alleen de bank 
moet er dan namelijk aan verdie-
nen, maar ook de beleggers.

Boot zegt in het gesprek met 
BNR dat ‘het verhaal heel anders 
is’. Volgens hem liggen de mar-
ges op hypotheken juist al hoog. 
‘Rabobank maakt winst door de 
hypotheken. Daar doen ze geen 
afstand van’, aldus de hoogleraar, 
die tevens lid is van de Bankraad, 
een adviesorgaan van de Neder-
landsche Bank. Verder wijst hij er 
op dat de basisrente alleen maar 
verder daalt. ‘De hypotheekrente 
zal dan ook niet stijgen.’ fd
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De Amerikaanse 
index voor groei 
in de dienstensec-
tor, is gestegen 
van 56.5 naar 
56.7 — meer dan 
verwacht.

WOEKERPOLISSEN

‘ING wacht € 2,5 ‘ING wacht € 2,5 
mrd aan claims’
Amsterdam ING wordt net als 
verzekeraar NN aansprakelijk 
gesteld voor schade die mensen 
opliepen door verzwegen hoge 
kosten op woekerpolissen. De 
bank kan ruim € 2,5 mrd aan 
claims tegemoet zien, zegt Pieter 
Lijesen van de Stichting Woeker-
polisproces. ‘ING is tussenper-
soon geweest bij de verkoop van 
de polissen, voornamelijk via zijn 
voorganger De Postbank’, zegt 
hij. ‘Als adviseur is ING feitelijk 
aansprakelijk.’ De bank is de eer-
ste tussenpersoon die aanspra-
kelijk wordt gesteld, tot nu toe 
richtten de claims zich op de ver-
zekeraars zelf. ‘Het verplaatst zich 
nu naar de banken’, zegt Lijesen. 
Hij verwacht dat op termijn ook 
ABN Amro en SNS aansprakelijk 
gesteld zullen worden vanwege 
hun rol als tussenpersoon. fd
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