Een inhoudelijke beoordeling van het kabinetsvoorstel voor een nationale ontwikkelingsbank
Nederland is het enige land zonder een nationale ontwikkelingsbank. Deze week publiceerde het
kabinet het voornemen om die achterstand in te halen. Dat is een grote stap vooruit, nu komt het aan
op uitwerking.
Qua doel sluit het kabinetsvoorstel nauw aan bij het NFEO rapport van Oliver Wyman en De
Brauw: aanpak van versnippering; discipline tot additionaliteit aan de markt; opwaardering van
instrumentarium projectfinanciering, ondernemingsfinanciering en exportfinanciering onder één
dak; betere benutting van Europese middelen. Afwijkend is dat kostenbesparing geen doel is van het
kabinetsvoorstel.
Qua uitwerking blijft het voorstel achter door de omvang van Nederland’s nieuwe nationale
ontwikkelingsbank te beperken tot 2,5 miljard. Er is geen land met zo’n kleine nationale
ontwikkelingsbank. In de persconferentie gaf het kabinet aan open te staan voor een grotere schaal
(door aantrekken van vreemd vermogen) en na te streven dat BNG, FMO en NWB in de nieuwe
instelling opgaan. Anders moeten er miljarden aan extra middelen bij, en gaat het langer duren om
een professionele financiële instelling van de grond af op te bouwen.
Op deze laatste punten zijn de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen (inclusief
VVD en PvdA) ambitieuzer. Bij de formatie van een nieuw kabinet moet de uitwerking goed
worden geregeld om de beoogde aansluiting bij omringende landen snel te kunnen realiseren.
De onderstaande tabellen geven een beoordeling wat betreft doel (Tabel 1) en uitwerking (Tabel 2)
van hervorming. In Tabel 3 wordt dit vervolgens afgezet tegen verkiezingsprogramma’s.
Context
In juni 2016 presenteerden Oliver Wyman consultancy en De Brauw Blackstone Westbroek een
rapport over de oprichting van een Nederlandse Financieringsinstelling voor Economische
Ontwikkeling (NFEO). Dat was een pro bono bijdrage om een inhoudelijke discussie over dit
onderwerp los te trekken. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door de ministers
Dijsselbloem, Kamp en Ploumen alsmede door VNO-NCW voorzitter De Boer. Daarmee markeerde
het kabinet deze inhoudelijke bijdrage op prijs te stellen. Eerder, in 2015, richtte Jeroen Kremers in
opdracht van de ministers Dijsselbloem en Kamp het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) op
en adviseerde hij dit door te ontwikkelen tot een nationale ontwikkelingsbank zoals bijvoorbeeld
KfW in Duitsland. Daarvoor leverde het NFEO rapport een mogelijke uitwerking.
Het kabinet omarmde in de Miljoenennota 2017 het belang van een betere organisatie op dit vlak,
constateerde dat andere landen een nationale ontwikkelingsbank hebben, en kondigde aan een

voorstel te zullen uitwerken voor institutionele hervorming in Nederland. Sindsdien hebben de
meeste politieke partijen in hun programma voor de Tweede Kamer verkiezingen aangekondigd ook
in ons land een nationale ontwikkelingsbank te zullen oprichten.
Tabel 1: Doel van hervorming
Conform het advies van NIA in 2015 en de uitwerking van Oliver Wyman/De Brauw in 2016
beoogt het kabinet een structurele aanpak van de versnippering waar Nederland mee kampt. De
ambitie is een slagvaardige nationale ontwikkelingsbank op te richten zoals andere landen die
kennen, met drie terreinen verenigd onder één dak (financiering maatschappelijke transities,
ondernemings-financiering, exportfinanciering). Echter kostenbesparing is geen doelstelling, de
bestaande instellingen (BNG, FMO en NWB) blijven vooralsnog buiten schot.

Tabel 2: Uitwerking van hervorming
De voorgestelde aanpak zal op het terrein van ondernemingsfinanciering een verbetering zijn, en op
beperkte schaal co-financiering uit EU-middelen beter mogelijk maken. Echter om grootschalig cofinanciering vanuit EU-middelen en private beleggers los te maken zal de financiële slagkracht
groter moeten zijn dan voorgesteld. Daartoe lijkt het kabinet conform persconferentie bereid
(toegang tot aantrekken vreemd vermogen). Vervolgens komt het aan op vormgeving van een

professionele financiële instelling. Dat lukt niet slechts met samenwerkingsverbanden met FMO en
andere partijen. De hervorming zal verder moeten gaan om expertise in de instelling zelf te
bundelen en financiële slagkracht te mobiliseren. Bestaande instellingen (BNG, FMO, NWB)
worden vooralsnog buiten de hervorming gelaten. Daardoor wordt hun deskundigheid gemist en
worden niet de becijferde miljarden aan kosten- en kapitaalbesparingen gerealiseerd. In de pers zei
het kabinet ernaar te streven dat deze instellingen in de hervorming meedoen.

Tabel 3: Verkiezingsprogramma’s
Volgens verkiezingsprogramma’s wil een breed spectrum politieke partijen (inclusief VVD en
PvdA) deze hervormingsagenda oppakken en verder brengen dan hetgeen door het kabinet al is
ingevuld: structureel aanpakken van versnippering en van financiële verspilling inclusief fusie van
BNG, FMO en NWB; bundeling van expertise en mobilisatie van financiële slagkracht voor
maatschappelijke uitdagingen en nationale investeringsimpuls; internationaal concurrerende
financiering voor innovatie, scale-ups en export; grootschalige mobilisatie van EU- en private cofinanciering.

Een helder ambitieniveau moet worden vastgelegd bij de formatie van het volgende kabinet.
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