Den Haag donderdag 30 juni 2016,
PERSBERICHT
NFEO: nieuwe Nederlandse investeringsbank voor economische groei en banen
Integrale aanpak van de energietransitie, uitvoering van de “digitale agenda”, betere financiering voor
MKB en innovatieve start- en scale-ups, bundeling van financiering voor internationale investeringen
en export. Door organisaties samen te laten gaan in de Nederlandse Financieringsinstelling voor
Economische Ontwikkeling (NFEO) kan voor hetzelfde belastinggeld veel meer worden bereikt.
Dit staat in een rapport van het internationale consultancy-bureau Oliver Wyman en van De Brauw
Blackstone Westbroek geïnitieerd door Jeroen Kremers dat vandaag aan de Ministers Dijsselbloem en
Kamp en VNO-NCW voorzitter De Boer wordt aangeboden.
Jeroen Kremers: “Wij lopen in Europa achter door versnippering van financiële instrumenten voor het
bedrijfsleven. Wij lopen achter bij het halen van klimaatdoelstellingen en bij de energietransitie.
Nederland is het enige land zonder nationale investeringsbank. Door één organisatie in te richten
komt er meer slagkracht, kan beter worden geprofiteerd van Europese middelen, en kunnen we beter
samenwerken met nationale investeringsbanken in bijvoorbeeld Duitsland”.
Door NWB, BNG, FMO en de financieringsregelingen van RVO onder één dak te brengen kan een
nieuwe investeringsbank, de Nederlandse Financieringsinstelling voor Economische Ontwikkeling
(NFEO), worden gecreëerd. Dit maakt een eind aan versnippering en dicht hiaten in het huidige
aanbod. Door kostenbesparing en een geconsolideerde balans kan volgens Oliver Wyman ongeveer
€ 3 miljard kapitaal worden vrijgemaakt. Bovendien kan een deel van de jaarlijkse energiesubsidies
aan het kapitaal worden toegevoegd om deze middelen effectief te benutten. Al met al kan met die
kapitaalbuffer door NFEO zelf voor tientallen miljarden euro aan extra financiering worden verstrekt.
Ted Rudholm (Oliver Wyman): “Samen met cofinanciering door banken, pensioenfondsen en
verzekeraars en de EIB wordt een forse investeringsimpuls mogelijk van € 100 miljard of meer voor
duurzame economische groei, banen en de energietransitie van Nederland. Dit sluit aan op het
onlangs gelanceerde investeringsprogramma NL Next Level van VNO-NCW en de andere
ondernemersorganisaties, echter zonder dat extra overheidsmiddelen nodig zijn.”
NFEO gaat ten opzichte van de markt een aanvullende rol spelen: inspringen daar waar de markt zijn
werk (nog) niet alleen kan doen. Dit moet steeds weer worden bijgesteld. Zodra de markt zijn werk
doet, treedt NFEO terug en verlegt de koers naar gebieden waar dit dan nog niet gebeurt. NFEO
wordt geen onderdeel van een ministerie, maar een op afstand geplaatste professionele financiële
instelling voor uitvoering van overheidsbeleid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met commerciële
financiële instellingen. Zij vormen doorgaans het gezicht naar de klant.
NFEO gaat financiering (kredieten, garanties, participaties) leveren op drie werkterreinen, te weten
voor MKB en Innovatie, voor Energie en Klimaat, en voor Internationale Investeringen en Export door
het Nederlandse bedrijfsleven.
De zes voordelen van NFEO op rij:
1. Aanpakken van fragmentatie: betere coördinatie van activiteiten en benutten van synergie
tussen de drie werkterreinen om voor groei, werkgelegenheid en energietransitie beter
resultaat te boeken.
2. Bundeling van expertise: versnipperde kennis wordt samengebracht en versterkt om niet
alleen bedrijven maar ook decentrale overheden professioneel te ondersteunen;
sleutelfuncties zoals risk management worden op een hoger plan gebracht.
3. Meer impact: flexibele inzet van een breed scala financieringsinstrumenten daar waar dat het
meest effectief is om marktfalen te ondervangen en waar mogelijk nieuwe markten te creëren.

4. Zuinig omgaan met belastinggeld: door schaalvoordelen in organisatie en funding wordt
jaarlijks € 120 miljoen bespaard en door balansvoordelen worden miljarden kapitaal
vrijgespeeld; daarnaast kan een deel van de miljarden die jaarlijks uit de Rijksbegroting naar
energiesubsidies gaan worden benut als kapitaalbuffer voor grootschalige NFEO financiering.
5. Beter bestuur en meer transparantie: bundeling van het gefragmenteerde instrumentarium
biedt ruimte voor professionele uitvoering op afstand van het beleid; een overtuigende
governance ziet er permanent op toe dat NFEO zich beperkt tot uitsluitend het ondervangen
en oplossen van marktfalen en daarbij marktpartijen niet in de weg zit.
6. Katalyseren van EU middelen: verbeterde toegang tot EU- en internationale gelden door een
helder nationaal aanspreekpunt; tevens regierol ter ondersteuning van de
investeringsopgaven in de metropoolregio’s en van de activiteiten van de regionale
ontwikkelmaatschappijen.
Door bestaande instellingen onder één dak te brengen kan NFEO snel operationeel zijn. Volgens het
onderzoek kan een beleidsbrief van het kabinet eind september, gevolgd door groen licht van de
Tweede Kamer in het najaar, er de basis voor zijn dat NFEO begin 2017 op de rails staat. De verdere
integratie inclusief alle benodigde toestemmingen van DNB en EU kan in het jaar erna zijn afgerond.
De dienstverlening aan bestaande klanten inclusief decentrale overheden en waterschappen blijft
tenminste gelijk en op onderdelen worden de prijs en kwaliteit ervan verbeterd.
Met deze hervorming haalt Nederland zijn achterstand in. De voorgestelde hervorming is geen half
werk. Het is de moeite waard het meteen goed te doen. Dat biedt inspiratie voor de betrokken
beleidsmakers en instellingen. En zo wordt zuinig omgegaan met belastinggeld.
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Over Oliver Wyman
Oliver Wyman is een toonaangevende internationale management consultancy met 3700 werknemers
in 26 landen. Oliver Wyman combineert diepe sectorkennis met een bijzondere expertise in strategie,
operations, risk management en organisatie advies en adviseert commerciële organisaties, overheden
en toezichthouders over de gehele wereld. Oliver Wyman is al twee decennia actief in Nederland en
heeft sinds 2013 een kantoor in Amsterdam.
Over De Brauw Blackstone Westbroek
De Brauw Blackstone Westbroek is een internationaal advocatenkantoor dat meer dan 70% van de
multinationals in Nederland adviseert. De Brauw geeft juridisch advies bij het zoeken naar
oplossingen in complexe transacties, procedures en compliancevraagstukken voor ondernemingen en
financiële instellingen. Bij De Brauw werken circa 650 werknemers in Amsterdam, Brussel, Frankfurt,
London, New York, Parijs, Shanghai en Singapore.
Over Jeroen Kremers
Jeroen Kremers is voormalig topambtenaar van het Ministerie van Financiën, voormalig bestuurder
van het IMF en oud-bankier bij ABN AMRO en RBS. Bij Financiën voerde hij het twin peaks model in
voor financieel toezicht door AFM en DNB, en was hij een stuwende kracht achter structurele
hervormingen voor betere marktwerking in de Nederlandse economie.

