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Amsterdam, 3 juni 2022 –  Het boek ‘Worst Bank Scenario’ onthult de grootste bankenfraude ooit. 
Mr. drs. Hester Bais, advocaat financieel recht en econoom, ontdekte deze fraude tijdens haar tien 
jaar durende onderzoek naar bankbalansen, wetswijzigingen en de juridische aspecten van 
rentederivaten, contracten en rapportagesystemen. Bais beschrijft hoe deze fraude in Nederland 
gestalte heeft gekregen door het maskeren van de immense liquiditeitstekorten – in totaal € 200 
miljard – bij ING, Rabobank en staatsbanken ABN AMRO en de Volksbank (v/h SNS). Ze toont aan 
dat de Staat en toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) onderdeel zijn van deze ontluisterende netwerkcorruptie. Verder laat zij zien wat de echte 
reden is van de uitpuilende balans van de Europese Centrale Bank (ECB). Het verhaal van Hester Bais 
is opgetekend door Wink Sabée. 
 
De kredietcrisis van 2008 is nog steeds niet opgelost. Banken, de veroorzakers van de kredietcrisis, zijn 
op dezelfde voet verder gegaan. Een in 2008 heimelijk doorgevoerd Koninklijk Besluit – al in gang gezet 
voordat de kredietcrisis uitbrak – redde de banken en legde de rekening neer bij burgers, het mkb en 
(semi)publieke instellingen in de zorg, het onderwijs en de woningbouw. Verder spelen 
pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn een bedenkelijke rol in het verhullen van deze 
fraude en het in stand houden van de bonussen en topsalarissen van bankiers. De Europese Unie 
neemt het stokje nu over, waardoor de volgende rekening van deze bankenfraude op het bord komt 
van toekomstige generaties, de jongeren van nu.  
 
Het eerste wat de banken deden na het onwettig genomen Koninklijk Besluit was het doorvoeren van 
een liquiditeitsopslag van 1 procent voor alle klanten die een lening hadden afgesloten op basis van 
een variabele rente. Dit terwijl de marktrente daalde. De werkelijke reden van de liquiditeitsopslag 
waren de hogere kosten van het door deze wetswijziging mogelijk gemaakte nieuwe verdienmodel van 
de banken.  
 
De lage rente, die naar beneden was gemanipuleerd door de ECB zodat banken in staat waren tegen 
lage kosten liquiditeit te verkrijgen, had nog meer consequenties. Zo werden het mkb en semipublieke 
instellingen geconfronteerd met de door banken verzwegen werking van rentederivaten. Naarmate de 
rente daalde, steeg de negatieve waarde van hun – door de banken opgedrongen – afgesloten 
renteswaps met extra liquiditeitsopslagen, extra buitencontractuele aflossingen en extra 
onderpandeisen tot gevolg. Hierdoor hebben het mkb en de zorg, het onderwijs en de woningbouw 
een enorme schade geleden. De gevolgen voor de reële economie zijn nooit in kaart gebracht. 
 
Het boek beschrijft in essentie de situatie bij ING, maar richt zich ook op Rabobank, ABN AMRO en de 
Volksbank (v/h SNS). Met name de niet toegelichte, met terugwerkende kracht doorgevoerde 
balanscorrecties spelen een belangrijke rol in het ontsluiten van deze fraude. Zo voerde ING in de 
jaarrekening van 2016 over het boekjaar 2014 een balanscorrectie door van maar liefst € 186 miljard, 
zonder hier enige ruchtbaarheid aan te geven. Verder onthult Bais dat het ‘gat’ in de balans dat 
zichtbaar werd bij de nationalisatie van bank-verzekeraar SNS/Reaal in 2013 geen € 700 miljoen 
bedraagt, maar € 7,6 miljard hoger blijkt te zijn. De opgenomen dagboeken van Hester Bais in het boek 
laten vooral zien hoe zij jarenlang aan de bel trok bij het ministerie van Financiën, DNB, de AFM en 
andere instanties zoals de FIOD. Zij vond daar geen gehoor. Om deze reden schreef zij dit boek.  
 
Vergelijkbare liquiditeitstekorten van banken bestonden ook in andere (Europese) landen. Het boek is 
daarmee een weldadige voedingsbron voor journalisten. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

• Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met Wink Sabée: 
06-412 84 847. 

• Op de website bankenfraude.nl is meer informatie beschikbaar en zijn enkele 
voorbeeldpagina’s van het boek te bekijken. 

• Beeldmateriaal van cover en auteursfoto’s in hoge resolutie en/of een recensie-exemplaar 
kunt u aanvragen via wink@sabais.nl 

• Bij publicatie van een artikel over ‘Worst Bank Scenario’ stellen wij het toesturen van een kopie 
van het artikel bijzonder op prijs: wink@sabais.nl of naar SaBAIS B.V., Frederik van 
Blankenheymstraat 14, 3817 AG  Amersfoort 
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