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Doordrieoverheidsbankensamen
te voegenkan€3mrdwordenvrij-
gemaakt voor investeringen in in-
novatieengrote(energie)projecten
inbinnen-enbuitenland.Datblijkt
uit een onderzoek van voormalig
RBS-bankierenIMF-bestuurderJe-
roen Kremers, adviesbureauOli-
verWyman en advocatenkantoor
DeBrauw.
Het gaat om een fusie tussen

ontwikkelingsbank FMO, water-
schapsbankNWB,gemeentebank
BNGendefinancieringsregelingen
van de Rijksdienst voor Onderne-
mendNederland (RVO). Deze vier
organisaties financieren diverse
projecten op het gebied van ener-
gie, innovatie enduurzaamheid.
Door niet alleen de balansen

samen te voegen,maar de institu-
tenookopeenslimmeremanier te
organiseren—denk aan alle ver-
schillende IT- en administratie-
systemen die er nu zijn — komt
er op een relatief simpelemanier
geld vrij.

Hetbedragvan€3mrdisslechts
eenbegin, zo stellendeadviseurs.
Als de nieuwe ‘Nederlandse Fi-
nancieringsinstelling voor Eco-
nomischeOntwikkeling’ (NFEO)
ookgaat pratenmetbanken, pen-
sioenfondsen, verzekeraars en de
Europese Investeringsbank, ont-
staat er een investeringspot van
meer dan €100mrd. Dit geld kan
bijvoorbeeldgeïnvesteerdworden
instart-ups, innovatievanhetmid-
den- en kleinbedrijf, buitenland-
sehandel enwindmolenparken.

HetNFEOmoeteenvervolgzijn
op het Nederlands Investerings
Agentschap,datKremersvorig jaar
op verzoek van hetministerie van
EconomischeZakenheeftopgezet.
Met de oprichting van een na-

tionale investeringsbankwil Kre-
mersdeversnipperingvanallerlei
financieringsregelingen aanpak-
ken. Elk instituut heeft nu eigen
potjes,diedoor verschillendepar-
tijen— vanRVO tot adviesbureau

PwC—worden beheerd. Dit leidt
niet alleen tot onduidelijkheid bij
ondernemers,maarookbijpensi-
oenfondsen, die onder grote druk
staan om inNederland te investe-
ren.Zijklagenovertekleineprojec-
ten die erg van elkaar verschillen,
terwijlzebehoeftehebbenaangro-
tere projectenwaarvan de risico’s
gemakkelijker zijn in te schatten.

Ook de Europese Investerings-
bank, die het Juncker-fonds van
€315mrd beheerd, heeft volgens
Kremers behoefte aan één duide-
lijk aanspreekpunt. Door de ver-
snippering is Nederlandminder
succesvol met het binnenhalen
van Europees investeringsgeld.
Landen als Duitsland en Frank-
rijk hebbenwel een nationale in-
vesteringsbank.
De oud-bankier beseft dat het

advies, waarin alle praktische en
juridischestappenwordenbespro-
ken,eendrastischehervormingbe-
tekent waar veel partijen aanmee
moetenwerken. ‘Hetmoeilijkste
isomallekikkers indekruiwagen
tekrijgen.’Maar,beklemtoonthij:
‘Met dit plan kanNederland am-
bitie tonen. Als er voldoende po-
litieke wil is, kan de nationale in-
vesteringsbankbegin2017worden
opgericht.’

Voormalig IMF-bestuurder
Jeroen Kremers: ‘Met dit plan
kan Nederland ambitie tonen.’
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