
Bank loost buitenlandse particulier wegens kosten en compliance

ABNAmrozegtduizenden
klantendewachtaan

BANK STRATEGIE

15.000
De groep die elders moet gaan
bankieren vertegenwoordigt
circa 10% van alle buitenlandse
particuliere klanten van ABN Amro.

IvoBökkerink enWouterKeuning
Amsterdam

ABNAmro gaat zo’n 15.000 particuliere
klanten vande bankwegsturen.Het gaat
omklantendiepermanentbuitenEuropa
wonen,onderwiebijvoorbeeldNederland-
se pensionado’s. De groep, verdeeld over
ongeveerhonderdlanden,maaktzo’n10%
uitvanallebuitenlandseparticuliereklan-
ten vanABNAmro.

Vanafeindnovemberkrijgendezeklan-
teneenbriefmethetverzoekhunbankza-
kenbijABNAmrotebeëindigen,zobeves-
tigt debankna vragen vanhet FD.

Het isvoorheteerst in langetijddateen
inNederland actieve bank in één klap af-
scheidneemtvanzoveelparticuliereklan-
ten. Eerder kondigden Deutsche Bank,
RBSenVanLanschotwel al aan zakelijke
klantendedeuruit te doen.

RobindeJongh,bijdebankverantwoor-
delijkvoorhetdossier, zegtdater tweere-
denenzijnvoorhetbesluit.Teneerstepast
dat volgens hem in de strategie van ABN
Amro omop het vlak van consumenten-
bankierenvooraleenNederlandseenEu-
ropesebank tewillen zijn.

Daarnaast speelt toegenomenwet- en
regelgeving een rol. ‘Het wordt steeds
complexer en kost steedsmeer energie
om aan alle regels te voldoen’, aldus De
Jongh. ‘Datbetekentdatdezegroepklan-
ten voor ons steedsmeer risicomet zich
meebrengt en extra kosten. Dat past niet
in onze strategie, aangezienwij juist een
bankmet een gematigd risicoprofiel wil-

len zijn.’ De bank lijdt volgens De Jongh
geen verlies op de groep. ‘Ik denkdat het
eenmarginaalwinstgevendeactiviteit is.’
De klanten die ABNAmro kwijt wil—

daar horen expat-werknemers niet bij—
krijgenzesmaandende tijdomeenalter-
natief te zoeken. Ongeveer een kwart van
henisNederlands,sommigenzijndecen-
nia langklantgeweest.Watergebeurtmet
klanten dieweigeren, verschilt per klant.
De Jongh: ‘Ik kan daar in zijn algemeen-
heid niets over zeggen.Wij zullen steeds
proberen in overleg en contact te blijven
metdeklantenwevertrouweneropdatwe
ersamenuitzullenkomen.’Hijerkentdat
insommigegevallendatnietmogelijkzal
zijn. ‘Klantenmet een hypotheekmogen
weniet eenzijdig opzeggen.’

Hoewel dedesbetreffendeklantenpas
eind dezemaand per brief worden geïn-
formeerd, is een enkele klant al door zijn
of haar accountmanager op de hoogte
gesteld.VoorLeoBossaers, al vijftien jaar
woonachtig op de Filippijnen en almeer
dandertig jaar klant, viel diemededeling
rauwopzijndaktijdenseenmailwisseling

over eenandere kwestie.
Na een zeer summiere uitleg over de

aanstaande veranderingen schrijft zijn
accountmanager: ‘U zult over een aantal
maandenhiervanschriftelijkopdehoog-
tewordengesteld.Hetkomteropneerdat
uuwrekeningenbijonszultmoetenslui-
ten.Geengoednieuwsderhalve,maarhet
moet tochgebrachtworden.Wanneerdit
proces exact gestart wordt, is op ditmo-
mentnogniet bekend.’

Bossaers, die op zijn rekening bij ABN
Amro ‘kleine pensioenbijdragen van vier
verschillendepensioenverzekeringen’ont-
vangt, is ‘ergontdaan’, laathijpermailwe-
ten. Hij vreest in de nieuwe situatiemet
dusdanigekostentewordenopgescheept
dat er van zijn pensioen niet veel meer
overblijft. ‘Ikbegrijpmetdebestewil van
dewereldniethoemenzijnklantenopdie
manier kan lozen.’

ABNAmro isniet de eerste bank inNe-
derlanddieeengroepklantenvraagttever-
trekken, al gaat dit zelden omparticulie-
ren.Momenteel iszowelhetBritseRBSals
Van Lanschot bezig zakelijke klanten in
Nederlandaf testoten.RBStrektzichgro-
tendeels terug uit Nederland, terwijl Van
Lanschot zichwil concentreren op rijke
particulieren.

Beide ingrepenhebbentotonvredege-
leid.Maardie onvrede valt inhetniet ver-
gelekenmet deophef dieDeutscheBank
enkele jaren geleden veroorzaakte, toen
debank18.000Nederlandsemkb’ersper
briefsommeerdebinneneenhalfjaareen
anderebank te zoeken.
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