
F
C Volendam, het ‘andere Oranje’, wordt ook wel de Heen en Weer-ploeg 
genoemd. De voetbalclub in de eerste divisie heeft een reputatie opgebouwd 
om met een zekere regelmaat te degraderen en dan weer te promoveren. Ze 
hebben er zelfs een speciale boot voor, de botter Heen en Weer, die uitvaart 
als er weer eens een keer promotie is afgedwongen.

Er is nog een ‘ander Oranje’ en dat is ING. Geen botter, maar een enorm tankschip dat 
de afgelopen jaren flink slagzij heeft gemaakt en met een andere kapitein, Jan Hom-
men, aan het roer probeert de economische stormen te doorstaan. Hommen is een 
merkwaardige stuurman. Bij Philips kon hij geen CEO worden en stapte daarom op. 
Nu hij via de raad van commissarissen van de ING Groep toch nog CEO van een beurs-
genoteerd fonds is geworden, namelijk ING zelf, lijkt het erop dat hij radicaal wil afre-
kenen met vastgoed. Hij heeft blijkbaar zijn vastgoedlesje bij Philips geleerd, onge-
twijfeld door de koude douche van wat nu bekend staat als de vastgoedfraudezaak. 
Een zaak die, wat het toezicht van de Philips-leiding betreft, geen schoonheidsprijs 
verdient. In ieder geval liet Hommen al direct na zijn aantreden bij ING intern weten 
dat de hele onroerendgoeddivisie in de verkoop kon, desnoods in onderdelen.
Hommen is inmiddels aardig op weg om ING Real Estate een kopje kleiner te maken, 
maar helemaal consequent gebeurt dat niet. Eerst werden Development en Finance 
onder de bank geplaatst en Investment Management onder de verzekeringstak. Als je 
toch wilt opsplitsen, opschonen en verkopen is dat een logische keus. Jammer alleen 
dat de samengevoegde waarde van ING Real Estate, de brand, daarmee wordt opgeof-
ferd. 
Maar bij de presentatie van de jaarcijfers 2009 werd het laatste weer ongedaan gemaakt 
en blijkt ING REIM nu ook onder de bank te vallen. Een beetje een heen-en-weersitu-
atie waar je behoorlijk zeeziek van kan worden als je toevallig als medewerker op dat 
deel van het schip vertoeft.
Zeeziek werd ik ook opnieuw van de jaarcijfers van ING. Daar waar andere banken 
netjes bij elkaar zetten wat hun vastgoeddivisies doen, ben je bij ING uren bezig om te 
achterhalen wat er precies speelt. Wat er is afgewaardeerd ten koste van wie en wat? 
En of er toch nog ergens winst wordt behaald? Zelfs een megaverandering als het 
opnieuw onder de bank plaatsen van ING REIM, was behoorlijk weggestopt, namelijk 
onder het afscheidsbericht van George Jautze. 
Het is heel triest te constateren hoe een enorm groot en imposant bedrijf als ING Real 

Estate binnen een hele kort tijd kopje onder gaat. Een bedrijf dat jarenlang voor de 
aandeelhouders fantastische boekwinsten én reële winsten liet zien, maar nu wordt 
afgestraft omdat er moet worden afgewaardeerd. Natuurlijk zijn er bij ING REIM – dus 
onder verantwoordelijkheid van Jautze, maar vooral door het eigenzinnige investe-
ringsbeleid van de Australiër David Blight – enorme risicovolle beleggingen gedaan, 
die niet hadden mogen gebeuren. Maar dat is met de kennis van nu!
Toch moet Hommen maar eens naar de laatste langjarige cijfers van de IPD kijken. Die 
geven onbetwistbaar aan dat commercieel vastgoed nog altijd een solide en volwassen 
langetermijnbeleggingsasset is, waarvan je er niet genoeg kunt hebben, mits goed 
gemanaged en met kennis en expertise begeleid. Gezien het grote personele verloop 
bij ING Real Estate – zowel bij Finance, Investment Management en Development – 
komen die kennis en expertise flink onder druk te staan. Het vertrek van Menno Maas 
en Jautze wijst daarop, maar de namen van de vele anderen die zijn vertrokken, kan 
iedereen zelf gemakkelijk invullen. En er volgen er nog meer, hoor ik in de wandel-
gangen.
Wie het indrukwekkende boek De Prooi heeft gelezen, weet dat bij banken zeer trivi-
ale afwegingen leiden tot achteraf ingrijpende verkeerde beslissingen. Dat een trau-
matische ervaring met vastgoed bij een ander bedrijf – Philips – een drijfveer is om 
vastgoed bij ING in het strafhoekje te plaatsen, sluit hierbij naadloos aan, zou je kun-
nen zeggen. Of zou het toch vooral paniekvoetbal zijn bij de raad van bestuur van 
ING? Ik denk het niet. Hommen maakt niet de indruk iemand te zijn die zich laat lei-
den door paniek. Het moet een bewuste keus zijn, al dan niet met heen-en-weerge-
drag, om ING Real Estate ten onder te laten gaan. ING Real Estate zal dus hetzelfde lot 
krijgen dat FC Haarlem heeft getroffen en waarschijnlijk nog een aantal andere 
betaalde clubs in de directe toekomst. Afwaardering, afslanking, opheffing, faillisse-
ment, beurstraject of doorverkoop. Kortom, worstelen en niet bovenkomen.
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