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appendix appendix 

EenEen nationaal fonds voor 
economischeeconomische herstructurering 

Dee basisintuïtie achter dit voorstel is simpel. Om tegemoet te komen aan de eisen van risicodi-
versificatiee en rendementsmaximalisatie kan slechts een gering percentage van de 'overwaarde' 
vann pensioenfondsen worden aangemerkt als verplichte bijdrage aan een nationaal fonds voor 
economischee herstructurering (in het vervolg: 'herstructureringsfonds'). Dat fonds dient de 
doelenn van zeggenschap, innovatie en ecologische duurzaamheid (vgl. Minns 1980:145-163). 
Dee hoogte van de jaarlijkse overdracht is afhankelijk van de maturiteit van het pensioenfonds 
enn de omvang van zijn vermogensoverschot. Op grond hiervan kunnen prudentiële bijdragevrije 
drempelss worden ingesteld waarboven een geleidelijk oplopend percentage van de jaarlijkse 
vermogensaanwass - tot een maximum van, zeg, tien procent - moet worden overgedragen aan 
hethet herstructureringsfonds. Bij een gemiddeld rendement van tien procent op een beheerd ver-
mogenn van circa 800 miljard gulden komt dat neer op een jaarlijkse overdracht van maximaal 8 
miljardd gulden.' Deze verplichtingen moeten in de stichtingseisen worden opgenomen. De 
sanctiee is een zwaarder fiscaal regime.2 Het voordeel van deze constructie is dat het bestaande 
systeemm van kapitaalaccumulatie en kapitaalallocatie grotendeels in tact blijf t en er slechts een 
bescheidenn parallel financieringssysteem wordt geïntroduceerd. Daarmee is aan de eerste twee 
eisenn voldaan: er wordt niet getornd aan de eisen van rendementsmaximalisatie en risicodiver-
sificatie,, én er kan over voldoende kasgeld worden beschikt om aan lopende uitkeringsver-
plichtingenn te kunnen voldoen. 

Hett overdrachtspercentage moet enerzijds hoog genoeg zijn om collectief over voldoende 
vermogenn voor economische herstructurering te kunnen beschikken, anderzijds moet het laag 
genoegg zijn om individuele pensioenfondsen als voorheen in staat te stellen aan hun verplich-
tingenn te voldoen. Of de voorgestelde tien procent daaraan voldoet is uiteraard open voor dis-
cussie. . 

Datt de definitie van 'overwaarde' controverses zal oproepen ligt voor de hand, zoals de er-
varingenn met de winstgrondslag van de Zweedse 'werknemersfondsen' alsmede met de bepa-
lingg van de 'overwinsten' als grondslag voor de Nederlandse 'vermogensaanwasdeling' leren 
(Dercksenn 1985). In beide gevallen werd de controverse echter niet veroorzaakt door de afwe-
zigheidd van praktische definities, alswel door een overvloed aan definities. Zo bezien gaat het 
hierr dan ook niet om een nieuwe bron van conflicten, maar om een van de brandpunten van een 
brederr politieke conflict. Een succesvolle pacificatiestrategie kan de kwestie van de definitie 
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vann 'overwaarde' voldoende depolitiseren om haar als een louter 'technische' aangelegenheid te 
kunnenn afdoen. Ik schets zo'n strategie onder het kopje 'haalbaarheid'. 

Datt laat het derde probleem, dat van de hoge kosten die zijn gemoeid met onconventioneel 
portfoliobeheer,, evenwel onverlet. Twee opmerkingen hierbij. Ten eerste zijn er geen gronden 
omm van het herstructureringsfonds dezelfde rendementen te eisen als van pensioenfondsen. 
Dezee rendementseisen zijn namelijk gerelateerd aan lopende en toekomstige pensioenverplich-
tingen.. Omdat bij de vaststelling van de jaarlijkse afdracht reeds rekening wordt gehouden met 
dee maturiteit van het fonds en de omvang van de overwaarde, is er geen reden om de beleggin-
genn van het herstructureringsfonds onder dezelfde eisen te laten vallen. Het gaat hier immers 
niett om beleggingen die moeten bijdragen aan de fondsopbouw. 

Tenn tweede leert de ervaring met publieke investeringsbanken dat het van tweeen één is; óf 
hett herstructureringsfonds voert een onconventionele investeringspolitiek en scoort lager op 
hett rendementscriterium (Pontarollo 1983), óf het krijgt conventionele rendementseisen opge-
legdd en zal onherroepelijk terugvallen op conventioneel portfoliobeheer (Minns 1980:78-102; 
Eliassonn & Ysander 1983). Dat betekent niet dat iedere rendementseis dus moet worden ge-
schraptt en dat de doelstelling van 'sociale investering' ongeacht de kosten moet zegevieren. 
Publiekee investeringsbanken zonder 'winstopdracht' verworden tot staatsinstrumenten die 
ofwell  de opdracht hebben aan publieke liefdadigheid te doen en onrendabele investeringspro-
jectenn te financieren, ofwel worden gebruikt (misbruikt?) voor de financiering van een defen-
sievee industriepolitiek die haaks staat op de doelstelling van economische herstructurering zelf; 
'backingg losers' in plaats van 'picking winners' (De Jong & Spierenburg 1983; De Grauwe & 
Vann de Velde 1983). 

Dee ervaringen met de Nationale Investeringsbank (NIB) en de Nederlandse Herstructure-
ringsmaatschappijj  (NEHEM) zijn illustratief. In 1945 opgericht als onderdeel van de Neder-
landsee wederopbouwinspanning was het voornaamste oogmerk van de NIB het verstrekken 
vann lange termijn-financiering aan grote en middelgrote ondernemingen in industriële groeisec-
torenn (De Jong & Spierenburg 1983:63-66; De Liagre Böhl 1985; De Jong 1999). Daarvoor be-
schiktee de NIB over een drietal financieringsinstrumenten: (i) financiering uit eigen middelen en 
opp eigen risico; (ii) financiering met overheidsgarantie; en (iii ) administratief beheer van gelden 
diee de overheid uit hoofde van werkgelegenheidsbehoud had geoormerkt voor specifieke secto-
ren.. Lag in de jaren vijfti g en zestig het zwaartepunt bij het eerste financieringsinstrument -
voorall  in de chemische en metallurgische sector -, vanaf het midden van de jaren zeventig komt 
dee nadruk in toenemde mate te liggen bij activiteiten onder staatsregie. Dit hing samen met de 
structurelee verslechtering van de economische situatie van een groot aantal regionaal gelokali-
seerdee assemblage-industrieën in de scheepsbouw, de leerverwerkende sector en de textielsec-
tor. . 

Dee NEHEM dateert uit 1972 en had als doel de verbetering van de regionale financieel-eco-
nomischee structuur. Door de toenmalige minister van Economische Zaken - Langman - voor-
zienn als een onafhankelijke ontwikkelingsmaatschappij met eigen financiële middelen, verwerd 
dee NEHEM gedurende het wetgevingstraject tot een organisatie die zich moest beperken tot 
onderzoek,, advisering en bemiddeling. Omdat het de NEHEM aan eigen middelen ontbrak en 
zijj  voor haar regionale en sectorale ontwikkelingsprogramma's moest putten uit hetzelfde bud-
gett waaruit de 'reddingsacties' van de NIB werden betaald, drukte de werkloosheidsnood ook 
hierr de meer offensieve doeleinden naar de marge. Gedurende de jaren zeventig stagneerde de 
geldstroomm voor de sectorale herstructureringsprogramma's van de NEHEM en nam de om-
vangg van de financiële steun voor faillerende ondernemingen gestaag toe. Daardoor kwam de 
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NEHEMM nauwelijks toe aan haar eigenlijke taken en raakte zij vooral betrokken bij steunver-
leningg aan individuele ondernemingen (De Jong & Spierenburg 1983:66-67, 72-75, 81-90). In 
dee nasleep van de parlementaire RSV-enquete waren politieke ambities op het vlak van indus-
triepolitiekk jarenlang verdacht. Als gevolg daarvan verschoof in de jaren tachtig en negentig ook 
hethet brandpunt van de NEHEM-activiteiten van regionale economische herstructurering naar 
verbeteringg van de bedrijfsvoering en projectmanagement. In de loop der jaren spitste zich dat 
toee op vier deelterreinen: managementadvies en de integratie van milieu- en arbo-zorgsyste-
rnen;rnen; projectmanagement in Oost-Europa en in mediterrane landen; het opzetten van ketenbe-
heersystemenn in de agrarische en voedselverwerkende sectoren; en het opzetten van kennis-
overdrachtsystemenn tussen bedrijfsleven en overheid. Sinds 1 januari 1998 zijn deze activitei-
tenn ondergebracht in vier verzelfstandigde organisatie-adviesbureau's die op commerciële 
grondslagg opereren (zie Nehem KMC 1999). 

Watt deze (en soortgelijke) geschiedenissen leren is, ten eerste, dat investeringsfondsen en 
-bankenn zoveel mogelijk moeten worden gevrijwaard van directe staatsinterventie, en ten 
tweedee dat er geen intrinsieke redenen zijn aan te wijzen voor de mislukking van de sectorale 
enn regionale structuurprogramma's van de NEHEM.3 Voor de rendementseisen waaraan het 
herstructureringsfondss moet voldoen levert dat de volgende vuistregel op: 

dezedeze moeten tegelijk hoog genoeg zijn om het fonds ten minste kostendekkend te maken 
enen zo te vrijwaren van staatsmanipulatie en laag genoeg om de drempel naar financie-
ringring voor startende ondernemers, 'doorgroeiers' en gevestigde ondernemingen met 
experimenteleexperimentele voornemens aanmerkelijk te verlagen. 

Hierbijj  zij aangetekend dat het voornaamste financiële struikelblok op de weg naar econo-
mischh wasdom niet een gebrek aan startkapitaal is, alswel aan kapitaal voor de 'doorgroei'. 
Voorr de rentabiliteitseisen die het fonds aan zijn debiteuren stelt volgt daaruit dat deze niet 
eenss zozeer lager moeten zijn, maar juist anders moeten worden 'verpakt'. Zoals investerings-
bankenn hun grootste cliënten ('corporate clients') een keur van op maat gesneden financie-
ringspakkettenn bieden, die op zulke verschillende dimensies als rente, aflossingsfrequentie en 
looptijdd kunnen variëren, zo zou ook het herstructureringsfonds financiering op de maat van 
'doorgroeiers'' kunnen verstrekken door bijvoorbeeld niet in te zetten op rente-inkomsten maar 
opp vermogensaanwas, of intelligente combinaties van beide. 

Bemiddeling,Bemiddeling, beoordeling en verstrekking 
Ditt stelt twee 'infrastructurele' problemen; de derde en vierde kwestie. Ten eerste het pro-
bleemm van kredietbeoordeling: hoe de kredietwaardigheid van potentiële debiteuren vast te 
stellen?? En ten tweede het probleem van kredietbemiddeling: hoe potentiële investeringspro-
jectenn te identificeren en met het fonds in contact te brengen? De moeilijkheid is dat de doel-
groepp rendabele projecten zijn die evenwel niet voor financiering via het reguliere systeem van 
kapitaalallocatiee in aanmerking komen. Dat impliceert niet alleen dat het herstructurerings-
fondss moet werken met afwijkende rentabiliteitscriteria, maar ook dat geen gebruik kan worden 
gemaaktt van het bestaande kantorennet van commerciële banken. 

Driee oplossingen zijn voor deze problemen denkbaar. De meest voor de hand liggende is sa-
menwerkingg met bestaande financiële instellingen die op grond van een andere eigendomsstruc-
tuurr of een expliciet ideële doelstelling afwijkende rentabiliteitscriteria hanteren. Spaarbanken, 
coöperatievee banken en staatsbanken hebben van oudsher een belangrijke rol gespeeld bij vor-
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menn van specialistische kredietverstrekking die om een scala van redenen niet aantrekkelijk wa-
renn voor het commerciële bankbedrijf. Nog altijd vervullen dit soort instellingen in regio's als 
Emilia-Romagnaa (in Italië) en Baden-Württemberg (in Duitsland) een spilfunctie in de meso-
enn micro-corporatistische webben die de coöperatieve competitie in deze regio's schragen (vgl. 
Cookee & Morgan 1998). De rol van deze instituten staat echter onder toenemende internatio-
nalee concurrentiedruk, met name in Nederland maar ook in bijvoorbeeld Duitsland (vgl. NRC 
HandelsbladHandelsblad 9 juli 1999). Fusies en overnames creëren financiële conglomeraten die het gehele 
spectrumm van financiële dienstverlening bestrijken en specialistische instituten onderwerpen 
aann dezelfde rendementseisen als voor de meer reguliere commerciële activiteiten geldt. In Ne-
derlandd heeft dat geleid tot een toenemende verwatering van functionele onderscheidingen tus-
senn verschillende financiële activiteiten en een verschraling van het bancaire landschap die in 
kringenn van bankbestuurders wordt bejubeld als de 'universele bank'. Anderzijds zijn ideëele 
initiatievenn als de Triodosbank vooralsnog te kleinschalig om de twee infrastructurele proble-
menn te kunnen oplossen. 

Dee tweede oplossing is de benodigde expertise stomweg inkopen. Dit kan op twee manieren. 
Tenn eerste door een eigen kredietbeoordelingsafdeling en een eigen netwerk voor kredietbemid-
delingg te werven. Dit heeft twee nadelen. Primo, dat personeel moet worden 'losgeweekt' bij 
dee concurrentie, wat aanmerkelijke salariskosten met zich mee kan brengen. En secundo dat 
daarmeee niet automatisch het cruciale 'sociale kapitaal' van de nieuwe medewerkers is verwor-
ven;; wanneer individuele netwerken de voornaamste afzetkanalen zijn, zijn de passieve sabo-
tagemogelijkhedenn groot. De vereiste loyaliteit kan niet met geld alleen worden gekocht; zij 
hangtt evenzeer samen met het prestige van de nieuwe werkgever. Leerzaam in dit verband is de 
ervaringg van Rabobank International in de Londonse City. Anders dan de concurrenten ING 
(Barings)) en ABN AMRO (Rothschild) heeft de Rabobank niet gekozen voor overname maar 
voorr het opzetten van een eigen 'merchant bank'. Ondanks een miljoeneninvestering (in bo-
nussen,, 'goodwill' en salarissen) is Rabobank International er om genoemde redenen niet in 
geslaagdd een voet aan de grond te krijgen en heeft zij uiteindelijk een stap terug moeten doen 
{Volkskrant{Volkskrant 18 juni 1999). Het is evident dat deze factoren minder zwaar wegen in een context 
vann lokale en regionale investeringsprojecten dan in de context van internationaal commercieel 
bankieren.. De verschillen in bijbehorende competenties en netwerken zijn daarvoor te groot. 
Datt laat evenwel onverlet dat ook in het eerste geval met dit soort effecten rekening moet wor-
denn gehouden. 

Enn ten tweede door een reeds bestaande instelling met expertise op dit gebied over te nemen. 
Hierr is het gevaar dat de overgenomen instelling een paard van Troje blijkt en de overname de 
factofacto neerkomt op extern beheer volgens conventionele beleggingstechnieken. Dat is om twee 
redenenn ongewenst. Ten eerste omdat dit geen garantie biedt voor een adequate oplossing van 
hett bemiddelingsprobleem. Deskundigen die afkomstig zijn uit het commerciële bankbedrijf 
hebbenn evenmin zicht op de potentiële debiteur die het herstructeringsfonds wil bedienen. En 
tenn tweede omdat de ervaringen van pensioenfondsen met extern beheer leren dat financiële in-
stellingenn het beheer alleen dan concurrerend kunnen overnemen wanneer het wordt ingepast in 
hett beheer van de overige vermogensstromen. Dat noopt tot conventioneel vermogensbeheer 
enn mondt uit in beleggingen in de grootste beursfondsen. Bovendien sluit ook dit het sabotage-
gevaarr niet uit, zoals uit de jarenlange verliescijfers van ING Barings kan worden afgelezen. 

Dee derde oplossing, tenslotte, is ingewikkeld maar heeft als voordeel dat zij alleen al van-
wegee haar afwijkende organisatorische structuur minder snel ten prooi valt aan de intellectuele 
enn institutionele dominantie van de commerciële beleggingsindustrie. Het model van de NE-
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HEMM volgend komt deze oplossing neer op een organisatorische scheiding van taken en be-
voegdhedenn tussen centraal fonds en decentrale bemiddeling, beoordeling en verstrekking. Als 
uitdrukkingg van haar bemiddelende rol tussen fonds en aanvrager zou de organisatie hiervan 
eenn aparte stichtingsstatus kunnen krijgen. Deze stichting combineert een sectorale met een 
regionalee opzet en besteedt het onderzoek naar de mogelijkheden voor financiële versterking 
vann de regionale en/of sectorale economische structuur uit aan lokale onderzoekscommissies. 
Dezee zijn samengesteld uit branchevertegenwoordigers, lokale ambtenaren, wetenschappers en 
vertegenwoordigerss uit vakbondsafdelingen. Deze commissies helpen (aspirant) ondernemers 
bijj  het opstellen van een kredietaanvraag die vervolgens centraal door het fonds wordt beoor-
deeldd op rentabiliteit in brede zin. 

Dee voordelen van dit model zijn drieërlei. Ten eerste staat het arbeidsdeling toe tussen het 
decentralee en het centrale niveau. Decentraal vindt de formulering van inhoudelijke herstructu-
reringsstrategieënn plaats, terwijl centraal de rentabiliteit in brede zin wordt bewaakt. Deze in-
stitutionelee scheiding van economische en financiële criteria maakt bovendien de mogelijke 
conflictenn tussen beide zichtbaar, wat een eerste stap is op de weg naar geherformuleerde ri-
sico-- en rendementsconcepten. Ten tweede brengt het een duaal bestuursmodel met zich mee, 
watt representatie van relevante belangen aan zowel de sociaal-economische als de financiële 
kantt mogelijk maakt. Anders dan het bestuur van de NIB dat wordt bepaald door de voor-
naamstee aandeelhouders (tot eind 1998 de staat (50,3 procent), de commerciële banken en in-
stitutionelee beleggers), was het stichtingsbestuur van de NEHEM tripartiet georganiseerd. 
Daarmeee werd uitdrukking gegeven aan het maatschappelijke belang van economische herstruc-
tureringg en werd tevens gezorgd voor het brede maatschappelijke draagvlak dat benodigd is 
voorr economische moderniseringsprogramma's. Zo'n opzet zou ook hier kunnen worden ge-
volgd,, met dien verstande dat voor overheidsvertegenwoordigers geen plaats is. Concreet bete-
kentt dat vertegenwoordigers van de voornaamste financiers - dat wil zeggen: centrale werkge-
vers-- en werknemersrepresentanten - in het bestuur van het centrale fonds, en representanten 
vann de belangrijkste maatschappelijke groeperingen in het bestuur van de intermediaire stich-
ting.. Het derde voordeel is dat hiermee de ondersteuning van ondernemingen kan worden uit-
gebreidd met niet-financiële vormen van steun. Vergeleken met investeringsbanken waarvan de 
expertisee toch vooral op het gebied van financiële en bedrijfseconomische overwegingen ligt, 
reiktt de bemiddelende rol van de stichting en haar commissies veel verder. Naast financiële 
steunn kan het dan gaan om projectbegeleiding, de ontwikkeling van nieuwe productstrategieën, 
hethet opzetten van samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen in dezelfde sector of 
regio,, het opzetten van scholingsprojecten, standaardisatieprogramma's en keurmerken, et ce-
tera. . 

Dee drie oplossingen sluiten elkaar uiteraard niet uit. Worden de doelstellingen van het her-
structureringsfondss breed geformuleerd en lopen ze van economische deconcentratie, decentra-
lisatie,, innovatie en versterking van regionale economische structuren tot aan 'vergroening' van 
dee productie en de introductie van nieuwe productieconcepten, dan valt er veel voor te zeggen 
omm deze doelen niet met elkaar te laten concurreren maar op centraal niveau periodiek voor ie-
derr bestedingsdoel een vast bedrag te reserveren en de organisatie van de verstrekking aan te 
passenn aan de bestedingsdoelen.4 De beoordeling van kredietaanvragen door grote en middel-
grotee ondernemingen voor experimenten met duurzame productiemethoden bijvoorbeeld, of ter 
financieringg van de herinrichting van bestaande productieprocessen, kan het beste volgens de 
eerstee of de tweede oplossing worden ingericht. Is de financiering echter onderdeel van een sec-
toraall  of regionaal moderniseringsprogramma dan past eerder de derde oplossing. Grofweg 
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geldtt dat de organisatie van bemiddeling, beoordeling en verstrekking afhangt van de mate 
waarinn eigen initiatief van het fonds in het spel is. Toegepast op de zojuist gegeven voorbeel-
denn betekent dat voor het eerste voorbeeld dat kan worden volstaan met min of meer conven-
tionelee beoordelingscriteria. Het initiatief ligt immers aan de kant van de aanvrager waardoor de 
verstrekkerr zich kan beperken tot controle op hoofdlijnen. Dat geldt niet voor het tweede 
voorbeeld.. Daar ligt het initiatief aan de kant van het fonds (de stichting). Individuele steun-
aanvragenn in het kader van regionale herstructureringsprogramma's zullen daardoor ook het 
bestee op een lager (regionaal en/of sectoraal) niveau kunnen worden beoordeeld en begeleid. Op 
centraall  niveau moet in dat geval worden volstaan met beoordeling van het programma als ge-
heell  op de afgezwakte rentabiliteitscriteria die het fonds voor al zijn investeringen hanteert. 
Hett is duidelijk dat de kosten van het tweede verstrekkingsmodel een veelvoud zijn van die 
vann het eerste. Om dat geen struikelblok te laten zijn voor de financiering van projecten van de 
tweedee soort moet de jaarlijkse afrekening weer het gehele fonds betreffen en niet per beste-
dingsdoell  plaatsvinden. 

Haalbaarheid Haalbaarheid 
Hett lastigste probleem is uiteraard dat van de haalbaarheid ervan. Er kunnen vier actoren wor-
denn aangewezen wier belangen in het geding zijn: werkgevers, de pensioenfondsen zelf, de con-
tribuantenn en gepensioneerden en, tot slot, financiële belangen, met name die van commerciële 
banken.. Hoewel ik pensioengelden steeds als 'uitgesteld loon' heb aangeduid is dat niet onom-
streden.. Met name als het gaat om gelden die worden beheerd door ondernemingspensioen-
fondsenn bestaat verschil van mening over wie zeggenschap heeft over de besteding van de 
eventuelee overwaarde. In beginsel zijn er vier bestedingsmogelijkheden. Ten eerste de lopende 
premieverplichtingenn van de werkgever, de zogenaamde 'premie-holiday'; ten tweede verbete-
ringg van de pensioenregeling; ten derde de financiering van vervroegde uittredingsregelingen of 
zogenaamdee prepensioenen; en ten vierde de versterking van de vermogenspositie van de on-
derneming. . 

Dee afgelopen jaren is in een aantal gevallen (Nedlloyd, Unilever) gekozen voor een combina-
tiee van de tweede en de laatste besteding. Dit heeft tot felle protesten van de kant van de ge-
pensioneerdenn geleid, die bij het fondsbestuur echter geen gehoor vonden, ook niet na dreiging 
mett juridische actie. Opmerkelijk in dit verband is de rechterlijke uitspraak over de 'claim' van 
werknemerss van Bensdorp op de overwaarde van het ondernemingspensioenfonds van Unile-
ver,, waar Bensdorp deel van uitmaakte. Bij overname door een Frans concern in 1994 werden 
dee pensioentegoeden van de werknemers van Bensdorp ondergebracht in een apart fonds. De 
overdrachtt betrof echter uitsluitend de tegoeden, niet de overwaarde die met die tegoeden was 
opgebouwd.. De werknemers claimden deze overwaarde als hun rechtmatig eigendom. In een 
verrassendee uitspraak stelde de Hoge Raad Unilever in het gelijk. De overwaarde is eigendom 
vann het fonds, niet van een der deelnemende partijen. In de praktijk betekent dit dat de onder-
nemingg meer recht kan doen gelden op de overwaarde dan werknemers of gepensioneerden, 
zoalss blijkt uit de overboeking in 1993 van 200 miljoen gulden van het ondernemingspensioen-
fondss aan Unilever (De Kam & Nypels 1995:193-194). 

Dee frequente keuze voor het eerste bestedingsdoel vormt een tweede kanttekening bij de 
aanduidingg van pensioengelden als 'uitgesteld loon'. KLM, NS, Hoogovens, Elsevier zijn 
voorbeeldenn van ondernemingen die de laatste jaren geen of weinig pensioenpremie hebben 
hoevenn storten in het pensioenfonds. De bedragen die daarmee zijn gemoeid zijn - zoals gezegd 
-- omvangrijk en het voordeel voor de onderneming navenant. Niet alleen betreft het hier ver-
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mogensaanwass die (mede) - door de afwezigheid van belastingverplichtingen - publiek gefi-
nancierdd is, wat de centrale overheid potentiële medezeggenschap geeft over de besteding van 
diee winsten. Bovendien gaat het om aanwas die alleen in het geval van ondernemingsfondsen 
directt ten gunste van de deelnemende onderneming komt. Bij bedrijfspensioenfondsen is de 
relatiee tussen fonds en deelnemende ondernemingen minder direct, waardoor het fondsbestuur 
zeldenn voor 'premie-holidays' kiest en al helemaal niet voor versterking van de vermogenspo-
sitiee van de deelnemende ondernemingen. Doordat de zeggenschap over bedrijfspensioenfond-
senn aan werkgeverskant gespreid is over honderden, duizenden en soms tienduizenden bedrij-
venn en bedrijfjes prevaleren over het algemeen eerder de belangen van werknemers en gepen-
sioneerden.55 Daarbij moet worden aangetekend dat de beleggingsstrategie van de bedrijfspeni-
soenfondsenn over het algemeen risicomijdender is dan die van ondernemingspensioenfondsen, 
waardoorr de overwaarde veelal ook lager uitvalt. Op zijn beurt heeft dit te maken met de 
prominenteree plaats van stabiele premies voor de werkgevers als strategische doelstelling. On-
dernemingspensioenfondsenn kennen daarentegen een belangrijkere plaats toe aan de doelstelling 
vann zo laag mogelijke premies en stellen daar hun, veel risicovollere, beleggingsstrategie op in.6 

Hett is duidelijk dat hier goede argumenten aan kunnen worden ontleend om de zeggenschap 
overr de besteding van de overwaarde vaster in handen te geven van overkoepelende werkne-
mers-- en werkgeversorganisaties. Ten eerste omdat de overwaarde 'publiek eigendom' is, en 
tenn tweede omdat de zeggenschap van de onderneming over de besteding van de overwaarde 
vann het 'eigen' pensioenfonds de facto uitmondt in een fiscale bevoordeling van het grootbe-
drijff  boven de middelgrote en de kleine onderneming. Het derde argument tegen mogelijke op-
positiee van de kant van het grootbedrij f doet een beroep op het gemeenschappelijke belang dat 
iss gemoeid met een vitale, innovatieve economische basisstructuur. Het individuele onderne-
mingsbelangg maakt daar uitdrukkelijk deel van uit. Om dat zichtbaar te maken moet het groot-
bedrijff  worden betrokken bij het opzetten van regionale productienetwerken. Bovendien dient 
eenn deel van de beschikbare gelden tevens toegankelijk te zijn voor het grootbedrijf. Gedacht 
kann dan worden aan de gelden die zijn bestemd voor experimenten met duurzame productie en 
integraall  ketenbeheer, maar ook aan de gelden die zijn bestemd voor de introductie van nieuwe 
productieconceptenn of het opzetten van 'democratische dialogen'. Om een te grote aanslag van 
hett grootbedrijf op fondsgelden te voorkomen, kan gekozen worden voor een combinatie van 
fondsbijdragee en zelffinanciering ('matching') die varieert met de omzet, winst en/of eigen 
vermogenn van de onderneming. In geen geval mogen individuele grootbedrijven direct toegang 
hebbenn tot het fondsbestuur waar de percentuele allocatie van middelen over de verschillende 
doeleindenn plaatsvindt. Het bestuur van het fonds moet dus worden geworven uit centrale 
werkgevers-- en werknemerskoepels, waarbij de overheid moet staan op een gelijke representa-
tiee van grootbedrijf (VNO/NCW) en midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Naa het voorgaande is het misschien wat vreemd om het belang van pensioenfondsen afzon-
derlijkk te bespreken. De transparantie van een pensioenfonds hangt echter in belangrijke mate 
aff  van de eenduidigheid van de belangen van de deelnemers. Volgens deze regel vallen de belan-
genn van onderneming en pensioenfonds eerder samen in het geval van ondernemingspensioen-
fondsenn dan in het geval van bedrijfspensioenfondsen. Of omgekeerd, naarmate de band tussen 
fondss en deelnemers minder hecht is, zal het fonds zichzelf eerder als een zelfstandige actor 
mett een zelfstandig belang begrijpen. Het is gemakkelijk in te zien hoe een dergelijke redenering 
uitmondtt in een pleidooi voor autonoom fondsbeheer door commerciële fondsmanagers op af-
stand.. De privatisering van ABP in 1996 is een duidelijk uitvloeisel van dit type argumentatie. 
Hett probleem is nu dat wettelijke eisen ten aanzien van de besteding van een deel van de 
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overwaardee van pensioenfondsen onherroepelijk zullen worden gezien als een terugkeer op 
neoliberalee schreden. Wat dat betreft heeft de Nederlandse overheid een 'gouden' kans voorbij 
latenn gaan door privatisering van ABP en de verruiming van de investeringslimieten niet te rui-
lenn tegen striktere eisen ten aanzien van binnenlandse beleggingen.7 Nu rest haar slechts de in-
gangg via gederfde belastinginkomsten. Zeker nu van de zijde van belastingplichtige verzeke-
raarsraars fel wordt geageerd tegen de 'concurrentievervalsing' die de belastingvrije stichtingstatus 
pensioenfondsenn biedt (De Kam & Nypels 1995:200-206), zou de centrale overheid zich ech-
terr uitdrukkelijk achter de pensioenfondsen kunnen scharen en in ruil voor deze stellingname, 
mett een beroep op de fiscale 'voorkeursbehandeling', nieuwe regelgeving gericht op economi-
schee modernisering en herstructurering kunnen afdwingen. 

Hett derde belang is dat van contribuanten en gepensioneerden. In feite gaat het hier om twee 
deelbelangenn die lang niet altijd samenvallen, zoals het voorbeeld van de juridische strijd om de 
bestedingg van de overwaarde van Nedlloyd en Unilever leert. Een zo groot mogelijke beste-
dingsvrijheidd nu impliceert een zo laag mogelijk premie, terwijl een zo groot mogelijke beste-
dingsvrijheidd straks juist een hoge(re) premie vereist. Bij de kwestie van de besteding van de 
overwaardee komt dit belangenconflict pregnant aan de oppervlakte. Tegenover lagere premies 
off  de verbetering van de verzekeringsvoorwaarden van de contribuanten staat het belang van 
zekerheidd van de gepensioneerden. De enige wijze waarop dit belangenconflict ten minste deels 
kann worden weggenomen is door er op te wijzen dat iedere deelnemer gedurende de loop van 
zijnn bestaan beide perspectieven zal innemen. Door de belangenformulering uit het hier en nu 
tee tillen en deelnemers te stimuleren een perspectief in te nemen dat de gehele levenstijd be-
slaat,, kunnen de preferenties voor lage premies nu en hoge uitkeringen later beter met elkaar 
wordenn verzoend. De Nederlandse wetgever onderkent de solidariteit die inherent is aan het 
'contractt der generaties' dat fondsgewijze vermogensaccumulatie de facto is, door de sociale 
partnerss die de bestuurszetels bezetten op te roepen de belangen van alle betrokkenen te be-
hartigenn (Lutjens 1997). 

Hett perspectief van de gehele levenstijd impliceert echter niet alleen de incorporatie van de 
belangenn van alle betrokkenen - zowel gepensioneerden als contribuanten -, maar evenzeer van 
allee relevante belangen van alle betrokkenen. De deelnemer is niet alleen een contribuant die 
contractuelee aanspraken kan maken op een x-bedrag dat vanaf moment y beschikbaar komt, 
maarr is tevens werknemer, consument, familielid, buurtbewoner, burger, et cetera. Uit hoofde 
vann deze verschillende functies en rollen heeft hij belangen die verder reiken dan de hoogte van 
dee premie en de kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden. Hij hecht evenzeer aan een eco-
nomischee structuur die ondernemingen in staat stelt op duurzame wijze in zijn (complexe) be-
hoeftenn te voorzien en in die van zijn gezins- en familieleden, vrienden, kennissen, buurtbewo-
ners,, plaatsgenoten en medeburgers.8 Om dat te kunnen is dan ook meer nodig dan een beleg-
gingsstrategiee die uitsluitend is gericht op rendementsmaximalisatie en risicodiversificatie (vgl. 
Barberr & Ghilarducci 1992:308-309). Het herstructureringsfonds probeert deze 'andere' be-
hoeftenn te dekken zonder aan de legitimiteit van de preferenties voor zekerheid en een vol-
doendee rendement te willen tornen. Bovendien zal de oproep aan werknemers en gepensio-
neerdenn om een bredere invulling aan de eigen belangen te geven alleen dan overtuigen wanneer 
datt bredere belang op een of andere wijze zijn institutionele beslag krijgt. Door pensioenfond-
senn wettelijk te verplichten een deel van de overwaarde te reserveren voor de financiering van 
projectenn die de 'infrastructuur' van de Nederlandse economie op langere termijn ten goede 
komenn - zoals hier wordt gedaan -, wordt uitdrukking gegeven aan het sociale feit van intra- en 
intergenerationelee afhankelijkheid en de morele 'verbondenheid' die dat met zich brengt. 
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Hett vierde belang, tenslotte, is dat van de commerciële financiële sector. Dat dit geen fictieve 
belangentegenstellingg is bleek reeds uit de boven gememoreerde klacht van commerciële verze-
keraarss over de fiscale voorkeursbehandeling van pensioenfondsen die in toenemende mate 
branche-overschrijdendee diensten aanbieden. Door pensioenfondsen te verplichten een deel 
vann hun overwaarde door te sluizen naar een herstructureringsfonds sanctioneert de overheid 
inn zekere zin deze branchevervaging en dwingt zij pensioenfondsen indirect het kerndomein 
vann het bankwezen - zakelijke dienstverlening - te betreden. Aan de andere kant is de krediet-
verstrekkingg door het herstructureringsfonds gebonden aan rendementscriteria die investerin-
genn mogelijk maken die met conventionele criteria niet worden waargenomen. In zoverre kan 
duss niet van concurrentievervalsing sprake zijn. De vele voorzorgsmaatregelen rond de oprich-
tingg van de NIB Ieren echter dat dit formele argument ontoereikend is om de bezwaren van de 
comerciëlee banken weg te nemen. In de statuten van de NIB is om die reden de passus opge-
nomenn dat het haar niet is toegestaan om te concurreren met het bankbedrijf. Om daar op toe 
tee zien werden de aandelen verdeeld tussen staat, banken en institutionele beleggers, die ge-
drieënn de raad van bestuur en de raad van commissarissen bemensden (De Jong & Spierenburg 
1983:63-64).. Soortgelijke protesten konden worden vernomen bij de voorgenomen fusie van de 
Postgiroo en de Rijkspostspaarbank tot Postbank, die met vrijwel dezelfde middelen werden 
gepacificeerdd (Veluwenkamp 1981; 1986:33ff, 55-56). Omdat het herstructureringsfonds een 
faciliteitt is die moet breken met conventionele rendementseisen zijn deze middelen onbruik-
baar.. De effectiviteit ervan staat of valt niet alleen met een zo groot mogelijke afstand tot de 
centralee overheid, maar ook tot professionele vermogensbeheerders. Deelname van de com-
merciëlee financiële sector aan de vermogenstructuur en/of zeggenschapsstructuur van het her-
structureringsfondss is om die reden ongewenst. Daarmee vervalt echter de mogelijkheid om de 
bezwarenn van de financiële sector weg te nemen en haar hindermacht onschadelijk te maken. 
Derhalvee rest de overheid zo op het oog weinig anders dan tegen de bezwaren van de financiële 
sectorsector in vast te houden aan de bovenstaande argumenten voor de afgedwongen financiering 
vann economische herstructurering. 

Mogelijkk dat hier de verklaring schuilt voor het feit dat het meest geslaagde voorbeeld van 
fondsgewijzee herstructurering in het autoritaire Singapore kan worden gevonden (Asher 1993: 
155-158).. Staatsdwang hoeft echter niet het laatste woord te zijn. De les van de Postbank is 
datt het verzet van de financiële sector niet homogeen is. De belangen van commerciële han-
delsbankenn enerzijds en die van instellingen met wortels in de landbouwkredietverlening {in 
casucasu de op coöperatieve leest geschoeide Rabobanken) en Spaarbanken anderzijds lopen niet 
altijdd parallel. Vroeg in het wetswijzigingsproces dat moest uitmonden in de Postbank schaar-
denn de Rabobanken zich nog achter het gezamenlijke standpunt van de financiële instellingen 
datdat de structuur van de financiële sector in Nederland geen aanleiding gaf voor een publieke 
taakk in deze. Meer in het bijzonder was het verzet gericht tegen de uitbreiding van het finan-
ciëlee dienstenpakket van de nieuwe instelling met kredietverstrekking aan de zakelijke markt 
(Veluwenkampp 1986:35). Verder gekomen in het wetswijzigingsproces bleek de tegenstand ge-
reduceerdd tot de Nederlandse Bankiersvereniging, waarvan de handelsbanken wel maar de Ra-
bobankenn en Spaarbanken geen lid zijn. Tegenover het ongewijzigde standpunt van de han-
delsbankenn plaatsten de Rabobanken bij monde van de voorzitter van de raad van beheer van 
dee Rabobank, Mertens, de opvatting dat voortbestaan van Postgiro en Rijkspostspaarbank 
gewenstt was en dat derhalve spoedig tot fusie en opheffing van alle bestaande wettelijke re-
strictiess op het takenpakket diende te worden overgegaan, maar dat daar tegenover de gel ij k-
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tijdigee opheffing van alle bestaande voorrechten en gunsten moest staan, met name op fiscaal 
gebied. . 

Vann belang is hier niet dat daarmee de aanzet werd gegeven tot de uiteindelijke privatisiering 
vann de Postbank, maar dat bij een juiste verwoording van de doelstellingen van een eventueel 
herstructureringsfondss de belangen van financiële instellingen uiteen kunnen lopen, wat de 
strategischee handelingsruimte van de overheid vergroot en het dwingende karakter van haar in-
terventiee kan verkleinen. Bovendien is de constatering van belang dat deze diversiteit aan be-
langenn direct kan worden herleid tot de rijke verscheidenheid aan rechtsvormen, eigendomsver-
houdingenn en daarvan afgeleide verschillen in de balanssamenstelling die het Nederlandse 
bankwezenn (nog, maar in afnemende mate) kent. Daaruit volgt dat overheden er goed aan doen 
bijj  het bewaken van de mededinging binnen de financiële sector tevens de veelal historisch ge-
groeidee diversiteit aan eigendomsstructuren als criterium te hanteren en niet alleen te kijken 
naarr marktaandeel in deelmarkten. 
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Voetnoten: : 

11 Vergelijk in dit verband de 6,5 miljard gulden 'overwaarde' die pensioenfondsen in 1998 naar 
schattingg hebben doorgesluisd aan de moederondernemingen (NRC Handelsblad 13 augustus 
1999a;; 13 augustus 1999b). 

22 In Nederland hebben pensioenfondsen de stichtingstatus uit hoofde waarvan zij zijn vrijgesteld 
vann belastingverplichtingen. 

33 Wat eveneens blijkt uit voorbeelden van succesvolle structuurprogramma's (zie Cooke & 
Morgann 1998). 

44 Om de rigiditeiten van budgettering ex ante tegen te gaan, kan centraal een systeem van pe-
riodiekee evaluatie van de fondsverdeling worden geïntroduceerd. De commissie die hierover 
beslistt moet breed zijn samengesteld om te waarborgen dat de uitkomst ervan is gebaseerd op 
eenn weging van zoveel mogelijk relevante belangen en zoveel mogelijk relevante kennis. 

55 NRC Handelsblad 13 februari 1997. 

66 Menno Tamminga tijdens privé-gesprek 1 december 1999. 

77 In Canada bijvoorbeeld is verruiming van de restricties op buitenlandse investeringen door 
pensioenfondsenn betaald met de verplichting om meer te investeren in het midden- en klein-
bedrijff  in Canada (Davis 1995:98). 

88 Zie Bader (1987:111) voor een soortgelijke strategie om de kloof tussen 'plichten' en 'be-
langen'' te overbruggen. 

242 2 


