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Zewaren zichwezenloos geschrokken,
vorig jaar zomer.Opklaarlichtedagkre-
gendeBankNederlandseGemeenten
(BNG), deNederlandseWaterschaps-
bank (NWB) endeFinancieringsmaat-
schappij voorOntwikkelingslanden
(FMO)plotselingdeboodschapdat ze
moestenmeewerkenaanhuneigen
liquidatie. Voorhet nationaal belang
dienden zeop te gaan in eennieuwenati-
onale investeringsinstelling.

Razendenthousiastwarenminister
vanFinanciën JeroenDijsselbloemen
ministerHenkKampvanEconomische
Zaken, toen zehet voorstel op30 juni in
ontvangst namen.Ophunbeider ver-
zoekhadoud-bankier JeroenKremers
uitgezochthoe eenechtnationale in-
vesteringsbankkonwordenopgetuigd.
Omgroteprojecten inNederland van
degrond te trekken voorde energie-
transitie endedigitalisering: langjarige
investeringendie zichniet snel genoeg
terugverdienenomviadekapitaalmarkt
financiering te krijgen.

Methet samenvoegen vandeBNG,
NWBenFMOzou in eenklap eenbalan-
stotaal van ruim€250mrdontstaan en
€3,2mrdaanonbenut kapitaal vrijge-
speeldworden. Aande versnippering van
bestaandefinancieringsregelingenen
lokettenwerd eeneindgemaakt, aldus
Kremers, diehet voorstel samenmet
adviesbureauOliverWymanenadvoca-
tenkantoorDeBrauwBlackstoneWest-
broek schreef.

Kremers, voormalig topambtenaar bij
Financiën,RBS-bankier en IMF-bewind-
voerder, liet er geenmisverstandover
bestaan.Groot denkenendoorpakken,
was zijnboodschap.Hij konhetweten.
In 2015hadhij aandewieg gestaan van
hetNederlands Investeringsagentschap
(NIA) ondermeer omBrusselse inves-
teringsgeldenbinnen teharken.Bij
gebrek aaneigengeld endaadkracht van
de regeringwasdat op eenmislukking
uitgedraaid.

‘Er is zekerwinst te halenbij het
opschonen vanhet aantal instituten
enfinancieringsregelingen voorhet be-
drijfsleven engrotepubliekeprojecten’,
verklaardeDijsselbloemnaafloop van
Kremers’ presentatie.Dat kandoor ze ‘in
elkaar te schuiven’,meendedePvdA-be-

Oud-bankier Jeroen Kremers zag zijn
voorstel voor oprichting van een nationale
investeringsbank het niet halen

windsman. ‘Wekunnenhiermeeaande
slag omeendoorbraak tebereiken.’

OokVVD-ministerKamp toonde zich
hoopvol.Nogdezekabinetsperiode
moest de eerste stap gezetworden.Of de
betrokken instellingenenhunaandeel-
houders ook zouitkekennaardebeoog-
de samenvoeging? ‘Wegaandatmet ze
bespreken.’

Watmeehielpwasdat debedrijfsle-
venlobby vanVNO-NCWtweeweken
daarvoormet een soortgelijk planwas
gekomen:Next Level Investment Fund.
Niet zo gedetailleerd,maarwel net zo
grootschalig. Totmaar liefst €100mrd
moest het fonds vanaf 2017 in acht jaar
zijn aangegroeid.

Het gesprekmetBNG,NWBenFMO
liep echter andersdanKremers ende

bewindslieden zichhadden voorgesteld.
Publiekelijk toondendeNWBenFMO
zichnogbegripvol,maarbij deBNG
gingendehakken inhet zand. Eerdere
pogingenomBNGenNWBte fuseren, in
de jarennegentig al, wisten zij vakkun-
dig te blokkeren.Datmoest nuopnieuw
gebeuren.

Stukjebij beetjewerdhet onzalige
plan vanKremersuitgekleed.Deamb-
telijkewerkgroepwasnogniet aande
slag of het ontving in september een ver-
nietigendepositionpaper vanBNG.Een
nieuwebank is ‘niet nodig’, steldedi-
recteurCarel vanEykelenburg.Kremers
steldedefinanciële voordelen vaneen
fusie veel te rooskleurig voor. Enbesefte
iedereenwel datBNGeen ‘zeer belang-
rijke speler’was voordefinanciering van
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Alle kritiek had de
ambtenaren doen
terugdeinzen. En de
politieke steun bleek
onvoldoende

werduitgekleed
ziekenhuizen, gemeenten enwoning-
bouwcorporaties?

Al snel sprongookdeVereniging
vanNederlandseGemeenten (VNG) in
debres voorBNG.Begindit jaar klom
financieel specialist Jan vanderLei in
depenomtewaarschuwen voorhetna-
derendonheil. Kremers toverde volgens
hemgeld ‘uit dehogehoed’ en joegde
gemeente opkosten.DeHaagse ambte-
narenmoesten snel tot ‘inkeer’ komen.
‘Eennieuwefinancieringsinstelling is
prima,maar zonderBNG.’

DeNWBgingpubliekelijkniet zo fel
tekeer,maarmaakte zichwel zorgen.Het
publieke investeringsniveau inNeder-
landwas inderdaad te laag, vondMenno
Snel, die in september als directeurwas
aangetreden.Maar eengrandioos ‘teken-
tafelplan’wasniet de oplossing.

‘Het bouwen vaneendergelijke kathe-
draal is veel te complex en tijdrovend,
zeker als jewilt dat denieuwe instelling
snel van start kangaan’,waarschuwde
Snel bij zijnuitstekende contactenbij zo-
wel Financiënals EZ.Degedachtedat je
sowieso goedeworst kreeg als je dedrie
instellingen ‘in eengehaktmolen stopte’
klopteniet.

OokSnel vreesdedebenadeling van
klanten.BNGenNWBzijndebelangrijk-
stefinanciers vanwoningbouwcorpora-
ties en zijndus elkaars concurrent. Een
fusie zoueen ‘monopolistische situatie’
creëren, aldus Snel. ‘Bij gebrek aanon-
derlinge concurrentie gaande renteta-
rievenomhoog.’

Datwas gek,want dewoningbouwcor-
poratieshaddenaanKremers juist laten
wetendat zij zijn planwel zagen zitten.
Aedes ‘staat positief tegenover het voor-
stel’, schreefKremers op zijnwebsite.
Desgevraagdblijken zehunmening te
hebbenaangepast. ‘MetBNGenNWB
hebbenwoningcorporatiesmeerdereop-
ties voorfinanciering’, zo klinkt het nu.

Kremers gaf zichnogniet gewonnen.
DeVNG trok volgenshem ‘onjuiste
conclusies’ en zette gemeenten ‘ophet
verkeerdebeen’, zo schreef hij in een
reactie.Maarhet pleit bleek al beslecht.
Alle kritiekhaddeambtenarendoen
terugdeinzen. Endepolitieke steun voor
eenongewisse sprong voorwaarts bleek
onvoldoende.Het grootseplanwasuit-
gekleed.
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Nederlands Investerings Agentschap

De nationale investe-
ringsbank die Je-
roen Kremers voor
ogen heeft, is het

vervolg op het Nederlands
Investerings Agentschap
(NIA), dat Kremers in 2015
op verzoek van het ministe-
rie van Economische Zaken
en Financiën heeft opgezet.

Deze organisatie draagt
investeringsprojecten voor
bij het zogeheten Europese
Juncker-fonds, de Brusselse
pot met ruim €300mrd voor

investeringen in structurele
economische groei.

Maar het NIA is een tande-
loze tijger, blijkt uit de laatste
brief van EZ-minister Henk
Kamp aan de Tweede Kamer.
Het agentschap kan partijen
bij elkaar brengen, maar
beschikt niet over risicodra-
gend kapitaal om te partici-
peren en kan ook geen ga-
ranties of borgstellingen
verstrekken. ‘Dit staat de
snelle realisatie van investe-
ringsprojecten en private

financiering in de weg’, stelde
Kamp in oktober 2016.

Een eerdere inventarisatie
heeft een lijst met zeventig
potentiële investeringspro-
jecten van €50mln tot
€100mln opgeleverd. Aan
de realisatie van deze projec-
ten wordt nog steeds ge-
werkt, zo blijkt uit navraag bij
EZ. ‘De verwachting is dat
binnen twee jaar mogelijk de
helft hiervan door demarkt
gefinancierd kan worden’,
aldus een woordvoerder.
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