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Stellingen n
behorendee bij het proefschrift
Bankenn en industriefinanciering in de 19e eeuw
Dee relatie tussen Mees en Stork
Vann den Bergh gaat naar Engeland
van n

Lindaa van Goor

Universiteitt van Amsterdam, 20 december 2000

1.. Door de financiële begeleiding van nijverheidsondernemingen in de 19e eeuw
leverdenn banken een bijdrage aan de vermindering van onzekerheid over het
gedragg van de betrokken ondernemers en aan de vermindering van een
informatieprobleemm bij kapitaalverschaffers over de verwachte rendementen;
dezee onzekerheid en het informatieprobleem zouden anders het aantrekken van
vermogenn te duur of zelfs geheel onmogelijk zou hebben gemaakt (conclusie
vann dit proefschrift).

2.. Het Stork concern zou anno 2000 niet hebben bestaan zonder de ingrepen van
Meess in het financierings- en investeringsgedrag van de ondernemers Stork in
dee 19c eeuw (hoofdstuk 5).

3.. Van den Bergh is zijn externe financiering niet in Engeland gaan zoeken
vanwegee gebrekkigefinancieringsfaciliteitenin Nederland, doch veeleer
vanwegee de mogelijke verzilvering van goodwill in Engeland (hoofdstuk 6).

4.. De toegevoegde waarde van banken ligt in hun vermogen onzekerheid
(unexpectedd losses) te verminderen, meer dan in hun vermogen tot
risicoverminderingrisicovermindering (expected losses).

5.. De suggestie om niet-monetaire straffen in te voeren voor individuele leden van
dee Raad van Bestuur voor het onvoldoende beheersen van operationeel risico
herintroduceertt de door Marten Mees bepleite persoonlijke aansprakelijkheid
vann een bankier, die anders "moet concurreren met den prikkel van
eigenbelang"" en zal worden verleid tot speculatie (zie pag. 121).

6.. Het spreekwoord "Schoenmaker blijf bij je leest" gaat ook op voor het vak
financiering.. Banken moeten daarom toezicht houden op industriële debiteuren,
vanwegee "een gebrek aan alle industrieelen eigen, dat zij bij de rechtmatige
overtuigingg van hun eigen kracht en van de deugdelijkheid der zaken, die zij
doen,, geen helder begrip hebben van de grens die er bestaat in het vastleggen
vann hun geld" (citaat Marlen Mees, zie pag. 168)

7.. Het vastleggen van normen in definanciëlesector in het laatste decennium,
bijv.. in de Integriteitsnotaen in diverse Gedragscodes, markeert een ommekeer
inn het normbesef van de sector als geheel en de beurs in het bijzonder (zie pag
109,, De Nieuwe Financier, 1918).

8.. Fair Value Accounting door banken zal een beter beeld geven van het totale
risicoo dat banken dagelijks lopen dan de traditionele vorm van accounting (par.
5.1.33 en 6.1.3), doch ook dusdanig ongewenste vertrouwenseffecten teweeg
brengenn dat de waarde van FVA twijfelachtig wordt.

9.. Het mededingingstoezicht op het bedrijfsleven in het algemeen en op banken in
hett bijzonder dwingt de betrokken ondernemers welhaast tot afspraken om hun
onderr volmaakte concurrentie tot stand gekomen prijzen en voorwaarden
dusdanigg te doen afwijken dat de ondernemers niet kunnen worden beticht van
opp elkaar afgestemde gedragingen.

10.. De financiële waarde van de opleidingsmogelijkheden voor een aio maakt een
afrondingg van de promotie binnen de duur van het aio-contract niet incentive
compatible. .
11.. Gezien de prestaties van de Nederlandse marathonzwemmers in internationale
wedstrijdenn en de wens van Prins Willem Alexander om Nederland te
promotenn als land van water-beheersers, moet de zwemmarathon worden
opgenomenn in het olympische programma.
12.. Zingen in een koor bevordert de harmonie.

