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Struikroverij

De rente op spaarrekeningen
is gezakt tot minder dan een
procent. Sparen levert al
langer weinig op, maar de

huidige tarieven zijn wel erg laag. Al-
leen al de inflatie is hoger dan een
procent, dus het geld dat op de bank
staat, daalt in waarde sneller dan de
opbrengst van de rente.

Deze bittere conclusie wordt voor
spaarzame, meer vermogende Neder-
landers nóg pijnlijker. Zij betalen over
hun spaartegoed een vermogensrende-
mentsheffing, oftewel de spaartaks.
Deze belasting is 1,2 procent. De spaar-
der krijgt letterlijk minder rente dan
de belasting die moet worden betaald.
Met sparen word je armer, is het de-
vies.

Al lang ligt de spaartaks onder vuur
omdat de heffing onredelijk is gewor-
den. Dat realiseert het kabinet zich
ook en minister Dijsselbloem heeft al
gezegd te kijken naar een alternatief.
De huidige lage rentetarieven moeten
een extra aansporing zijn voor de mi-
nister om haast te maken met dat
alternatief. Op de komende derde
dinsdag in september mag van de mi-
nister iets worden verwacht. Want een
belasting die hoger is dan de inkom-
sten, is onfatsoenlijk; dat is namelijk
gedrag dat bij een struikrover past,
niet bij een overheid. 

Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig
nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige
staatkundige partij, kerkelijke richting of 
belangengemeenschap, uitsluitend in dienst
van ’s lands belang.

Artikel 3 der Statuten.
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AMSTERDAM • De vast-

goedtak van de genationa-

liseerde SNS Bank hangt

een claim van ruim hon-

derd miljoen euro boven

het hoofd. Aanleiding

vormt een miljoenendeal

waar voormalig SNS-

directeur Buck Groenhof,

inmiddels fraudeverdach-

te, een jaar voor zijn ar-

restatie zijn handteke-

ning onder zette.

De bewuste deal, die
draaide om de financiering
van het bekende winkelcen-
trum The Wall van vast-

goedman
Roger Lips,
klapte toen
de fiscale op-
sporings-
dienst FIOD
een onder-
zoek startte

naar mogelijke fraude door
Groenhof. SNS wilde de
overeenkomst die Groenhof
met Lips had gesloten plot-
seling niet meer nakomen. 

Lips houdt de in ’Proper-
tize’ omgedoopte vastgoed-
tak van SNS verantwoorde-
lijk voor de ondergang van
zijn vastgoedconcern, blijkt
uit een dagvaarding in het
bezit van deze krant. 

De naar Dubai uitgewe-
ken Lips claimt in eerste in-
stantie 5 miljoen euro van
de voormalige vastgoedtak
van SNS. Maar daarnaast
eist de 51-jarige vastgoed-

man ook een schadevergoe-
ding voor de ondergang van
zijn bedrijf. „De precieze
schade zijn de advocaten
nog aan het berekenen,
maar het gaat om minstens
honderd miljoen”, aldus
Lips aan de telefoon vanuit
Dubai. Aangezien Properti-
ze in handen is van de Staat,
dreigt de belastingbetaler
hiervoor op te draaien.

De voormalige multimil-
jonair Roger Lips was veruit
de grootste klant van SNS.
In totaal had de vastgoedtak
van de bank hem 380 mil-
joen euro aan krediet ver-
strekt, onder meer voor The
Wall, het langgerekte win-
kelcentrum langs de A2 bij
Utrecht. 

Crisis
Het vastgoedconcern van

Lips raakte vijf jaar geleden
in zwaar weer door de cri-
sis. The Wall, met een finan-
ciering van 140 miljoen euro
het grootste project voor zo-
wel SNS als Lips, kampte
met forse leegstand. Daar-

Staatsbank wacht
miljoenenclaim

Vastgoedman Roger Lips slijpt de messen
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daan heeft, is verkeerd.” 
Bij SNS ging na de over-

eenkomst het gerucht dat
Lips Groenhof met steek-
penningen had verleid tot
het aangaan van de deal met
The Wall. Hij zou Groenhof
via een vennootschap op
Curaçao een koffer contant
geld hebben gegeven. Lips
ontkent het gerucht met
klem. „Ik heb nooit iemand
omgekocht. En Groenhof
heeft mij nooit zoiets voor-
gesteld, nooit.” Ook Groen-
hofs advocaat laat weten dat
hij nooit is omgekocht. 

In april 2013 werd Lips
persoonlijk failliet ver-
klaard. Sinds vorig jaar

wordt hij door
zijn curatoren
beschuldigd van
faillissements-
fraude. Er ligt
overigens nog
geen aanklacht.

De puinhoop
bij de vastgoedtak van SNS
was zó groot, dat SNS Bank
twee jaar geleden ten onder
dreigde te gaan. Daarom be-
sloot de Staat op 1 februari
2013 de bank voor 4,8 mil-
jard euro te nationaliseren.
Op de vastgoedtak is 2,8 mil-
jard euro afgeschreven.
Eind 2013 is de vastgoedfi-
nancier losgeknipt van SNS
Reaal en omgedoopt in Pro-
pertize. 

Een woordvoerder van
Propertize meldde gisteren
dat het bedrijf de dagvaar-
ding bestudeert en voorlo-
pig geen commentaar geeft. 

door draaide het winkelcen-
trum uit op een nachtmer-
rie. 

In mei 2012 sloot Lips

naar eigen zeggen een „re-

delijk onconventionele”

overeenkomst met de toen-

malige interim SNS-top-

man Buck Groenhof. Lips

had privé meegetekend

voor de financiering van

The Wall. Doordat The Wall

faliekant mislukte, dreigde

Lips privé 50 miljoen euro

te moeten ophoesten. SNS

zou de 50 miljoen euro

kwijtschelden. In ruil daar-

voor werd SNS eigenaar

van The Wall.

Volgens Lips hield SNS

zich vervolgens niet aan de
gemaakte afspraken, waar-
door zijn concern omviel.

Nog geen twee maanden
na het sluiten van de over-
eenkomst startte de fiscale
opsporingsdienst FIOD een
onderzoek naar mogelijke
fraude door Groenhof. Hij
zou vrienden en kennissen
via SNS hebben ingehuurd
en daar zelf een fortuin aan
hebben overgehouden. 

Lips vermoedt dat SNS
zich niet aan de overeen-
komst met hem heeft ge-
houden omdat deze door de
dan als verdachte aange-
merkte Buck Groenhof was
gesloten. „Ze hebben bij
SNS waarschijnlijk gedacht:
Alles wat Buck Groenhof ge-

’Ongebruikelijke 
overeenkomst’

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM • De Russen

hebben Zuid-Amerikaan-

se bloemenexporteurs

zoals Colombia en Ecu-

ador gemeld dat zij net

als de EU ook onder de

boycot kunnen vallen, als

ze hun bloemen via Ne-

derland of een ander EU-

land blijven exporteren.

Daarmee lijken de Russen
de positie van Nederland als
spil in de internationale
bloemenhandel te onder-
mijnen. Er gaat voor zo’n
200 miljoen euro aan snij-

bloemen jaarlijks naar Rus-
land, dat voor veel expor-
teurs een belangrijke afzet-
markt is.

Tien jaar geleden zorgde
trips – een insect dat vooral
komkommers op het menu
heeft staan – al eens voor
het stilleggen van de bloe-
menimport door Rusland.
Volgens de Russen zou ook
nu een insect de aanleiding
voor de boycot zijn.

Politiek spel
Land- en tuinbouw orga-

nisatie LTO vermoedt een
politiek spel. „De standaard
van onze snijbloemen is ge-
woon erg hoog.” 

Het ministerie van Econo-
mische Zaken zegt dat zo-
wel zijzelf als de Nederland-
se ambassade in Moskou
nog niet op de hoogte zijn
gebracht door de Russen.
Bij exporteurs en bloemen-
veiling Flora Holland tastte
men gisteren nog in het
duister naar de status van
de Russische dreigementen.

De Nederlandse bloe-

menhandel heeft juist een

erg goed eerste halfjaar

achter de rug. De export

kwam ruim 3% hoger uit

dan een jaar geleden, op 3,1

miljard euro. Vooral met

snijbloemen worden goede

zaken gedaan. 

Zuid-Amerikaanse exporteurs ook getroffen
VERVOLG
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