
Minister Dijsselbloemwordt door bestuurders
en commissarissen vaak omschreven als
activist. ‘Een goede titel’, aldus deminister

Bij deVVDdragen zehemophanden
vanwege zijn striktebegrotingsdiscipline
enhardeopstelling inEuropa richting
Griekenlanden Italië. Als vakminister
wordthij geroemdomzijndossierken-
nis.Maar zijn activistischebemoeienis
met staatsdeelnemingenenmetde
financiële sector en zijn compromisloze
aanpak van topbeloningen roepener-
gernis op indie sector.Dandoethij zijn
geuzennaamRode Ingenieur eer aan.

JeroenRenéVictorAntonDijssel-
bloem (Eindhoven, 29maart 1966) be-
gon zijnministerschapprecies vier jaar
geledenmetdeonteigening vande aan-
deelhouders SNSReaal.Wereldberoemd
werdhijmet zijn aanpak vanCyprioti-
scheprobleembanken, zonder publiek
geld voorhun redding zoals debail-out
in jargonwordt genoemd.Aandeelhou-
ders, obligatiehouders en zelfs spaarders
betaaldenerhet gelag.Debail-inwas
een feit.Hij brachtASRenABNAmro
terugnaar debeurs enbotstemetde
laatste over eenbeloningsafspraak. Zijn
bemoeienismetdeopvolging vanGerrit
Zalmals bestuursvoorzitter vanABN
Amro is voorlopig zijn laatstewapenfeit.
Alle redenomdebalansop temaken
over een intense verhoudingmetde
sector, over activisme, over beloningen
enoverABNAmro. ‘Er zijn veelmensen
diewillendat ikABNAmro in staats-
handenhoud.’

VHoekeeku tegendebankensector aan
voordat uministerwerd?
‘Net als heel veelmensen…’

VWewillengraaguwbeeldhoren, niet
dat vanheel veelmensen.
‘Ik denkdatmijnbeeld, zoals bij veel
mensen, er éénwas vaneen sector die
nogwel depretentiehadeen zelfstan-
digeprivate sector te zijn,maar inde
jaren ervoordoorhet ijswas gezakt.Die
had laten ziennietmet deweelde van
zelfstandigheidomtekunnengaan. Er
was eengrote rol voor deoverheidomals
aandeelhouder enalswetgever de regel-
gevingoporde tebrengen.’

VEnhoe is uwbeeldnu?
‘De situatie is zeker veranderd.Neder-
landsebanken zijn volopgeherstructu-
reerd engeherkapitaliseerd. Ze zijn veel
kleiner geworden, nationaler ook.Ook
de cultuur is volop inbeweging.Maar zo-
als altijdmet culturele ontwikkelingen is
erwat “pushback”. Er is een sentiment
alsof bij debankenalleennogmaar
ambtenarenkunnenwerken.’

V Isdat niet zo?
‘Nee. Er is niemanddie vanbankiers…
Nee, dat is nietwaar. Er zijnmensendie
willendat het bankwezendefinitief en
structureel in overheidshandenmoet
komen.Als je de samenleving in gaat, zul
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je verbaasd zijnhoeveelmensendat vin-
den. Inheel veel zaaltjes, heusniet alleen
PvdA-zaaltjes, krijg ikde vraagwaarom ik
ABNAmroniet in staatshandenhoud.’

VHet stond inhet vorige concept
verkiezingsprogrammavandePvdA?
‘Zeker, endaarwas ikhet toenal niet
mee eens.Diewensheeft alles temaken
methet vertrouwen inde sector. Zouhet
niet beter zijndezebank in staatshanden
tehoudenals extrawaarborgdat ze zich
gedragen. Ik zegdan: als je consequent
bent,moet je dehele bankensectornati-
onaliseren.Dat zou vrij uniek zijn inde
westersewereld.’

VTerwijl er inuwzaaltjes ook veelwordt
geklaagdover deoverheid en staats
bedrijven alsNS?
‘Demaatschappelijke trend is veelmeer
dat deoverheid te veel heeft losgelaten,
te veel heeft geprivatiseerd.Dat hoor
jeniet alleen inuithoeken vandeSP,
het geluid is zelfs doorgedrongen tot
deVVD. Is demarktwerkingniet door-
geschoten?Oponderdelen is die vraag
terecht.’

VBijvoorbeeldbij debankensector?
‘Een volledigenationalisatie vande
banken leidt tot hogekosten.Het kan
slimmer. Je kunt de soliditeit vanhet
bankwezenendedienstbaarheid aan
de economie zekerstellenmetwet- en
regelgeving eneen toegewijde toezicht-
houder.’

VWaarbent u trots opals het gaat omde
financiële sector?
‘Debail-in. Bij denationalisatie vanSNS
Reaal zeimijn instinct: het is onlogisch
dat eenoverheid instapt bij eenprivate
instellingmetprivate aandeelhouders.
Inde crisis van2008wasdaarmaar één
argument voor: definanciële stabili-
teit vanhet systeemende economie
beschermen.Maarbij SNSwasdat
argumentniet valide.We liepenechter
tegen juridischebeperkingenopen
hebben toenalleende aandeelhouders
onteigend.’

‘Hetwasme toenduidelijk datwehet
andersmoestenorganiseren. Bij deCy-
priotischebanken speeldehet SNS-argu-
mentnog sterker.Het landhadeenheel
grotebankensectormet veel buitenlands
spaargeld, vaakomfiscale redenen. In
deEurogroep en inde samenlevingwas
het sentiment: “Wegaandit keerniet
metpubliekemiddelen vandeEurope-
sebelastingbetaler private vermogens

‘Trend inhet
maatschappelijk
denken is dat de
overheid te veel
heeft losgelaten’

‘Mijnbemoeienismet
definanciële sector is
volstrekt terecht’

Dijsselbloem: ‘Er zijn veel mensen
die willen dat ik ABNAmro in
staatshanden houd.’ FOTO: PETERBOER

VOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

redden.”De toengekozenoplossing,
waarbij spaarders enobligatiehouders
nietwerdenontzien, heeft het denken
wezenlijk veranderd. Ikweet nogdat er
wel kritiek opwas.DeSP trokmij het
vragenuurtje in: “Die zieligeCypriotische
spaarders”. Toenheb ikbeslotendiedag
vier interviews te gevenener vol voor
te gaan staan. Economisch enpolitiek
wasdit voormij de zindelijke aanpak
voorbanken indeproblemen.Deoude
aanpak, belastinggeld erinpompen,was
niet vol tehouden.’

VBankenmoetenwordenbehandeld als
normalebedrijven?
‘Het gaatmij eromdatde risico’s inde
sector tot aandebail-in onvoldoende
werdenbeprijsd. Zodrahet echt fout
ging,werd er gekekennaardeoverheid.
Er is bijna geenoverheid indewesterse
werelddieniet heeftmoetenbijsprin-
gen. In Ierland, Spanje enNederland is
de staatsschuld explosief toegenomen.’

VDatdeoverheid veel geld indefinanci-
ele sector heeft gestoken is voorpolitici
redenomde sectornogaltijd onder cu-
ratele tehouden.Kamerledenwillendat
anderendanhet bestuurbesluitenover
dehoogte vanhet rendement endedivi-
denduitkering.Maar alswij het somme-
tjemaken, komt vrijwel al het geïnves-
teerdebelastinggeld terug.Op INGen
Aegonhebt udikkewinst gemaakt. Bij
ABNAmro zijndeprognosesniet slecht.
‘Het ismaarwie je aanspreekt: de
minister die zich verantwoordelijk voelt
voor de economischeontwikkelingof de
boekhouder.’

VWatwebedoelen te zeggen is:we zijn
acht jaar verder sindsde crisis.Hoe lang
blijft de sector deboksbal vanpolitici?
‘Mogelijk haaltNederlandhet geld terug,
maarde instabiliteit vandefinanciële
sector heeft enorme schade aande eco-
nomie inNederlandende rest vande
westersewereld aangericht.Het is een
vande factorendiedeopmars vanhet
populisme inEuropahebbengedreven.
Een totale ontwrichting vanhet vertrou-
wen vanmensen, vanpensioenen van
mensen, vanwerkperspectief.’

V Isdeopmars vanhet populisme
niet eerderhet gevolg vanmondialise-
ring, vrijhandel, nieuwe technologie en
vreemdelingenangst?
‘Het is primair debankensector. Al ben
ikwel vatbaar vooruweerdere argument
dat debankensectorniet in isolement is
gegroeid,maar in eenmaatschappelijke

‘Ik verwachtdat er veel gaat
bewegen. Er gaangeen com-
plete banken verhuizen,maar
er komt eenherschikking van
activiteiten.Dieworden ver-
spreidovermeerdere steden.
Er komtniet éénnieuweCity.
Amsterdamspeelt daarbij
zeker een rol.’

‘Wij voerengesprekkenmet
zeer bekende instellingen.
Somsgaat het omhet cluste-
renomdat ze al eenactiviteit
hier hebben. Soms isdeover-
weginghetfiscale klimaat.’

‘Bijna altijd is Schiphol een
pluspunt.Het sluitstuk inhun
besluitvorming is dekwaliteit
vande toezichthouder endat
is doorslaggevend.DNBheeft
eengoedenaambij deAmeri-
kanen. Enhet bonusregime?
Voordeze instellingengeldt
hetEuropese regimemet een
plafond van100%.’

Brexit Banken

contextwaarin iedereenheeft geprofi-
teerd vandegroei vandeze sector.’

VUspreekt overhet belang van vertrou-
wen.Gooit deTweedeKamerniet bij
voortduringolie ophet vuurdoorhet
voeden vanhetmaatschappelijkwan-
trouwen tegendefinanciële sector om
stemmen tewinnen?
‘DeKamer concentreert zich terecht op
dingendieniet goedgaan. Ikben voor
die vraag vatbaarder als deproblemen
echt zijnweggewerkt.Maar als ik in een
Kamerdebat over rentederivatenofwoe-
kerpolissen zit, verwacht ikniet dat er
eengenuanceerd verhaal komtdathet
de schuld vande consument zelfwas.’

Inde afgelopen vier jaar bemoeideDijs-
selbloemzich actiefmetdefinanciële
sector, als bewindsmanenals aandeel-
houder. Commissarissenbij ondermeer
SNSReaal, ABNAmro, deAFM,NSen
ProRail zijnniet blijmet zijn interven-
ties. Een enkele keer durven zij zich
publiekelijk uit te spreken, zoals Peter
Wakkie (ABNAmro),Michiel Boersma
(ProRail) enFransCremers (NS).

VUwordt omschrevenals eenactivist.
‘Dat lijktmeeengoede titel.’

VNederlandkenthet stakeholdermodel,
waarin commissarissendebelangen van
alle belanghebbendenwegenenaan-
deelhouders een vandie stakeholders
zijn.Deoverheidheeft ookbewust de
NLFI (NLFinancial Investments) tussen
depolitiek ende staatsbankengeplaatst
omdiedeelnemingengeen speelbal te
laten zijn vanpolitieke sentimenten.U
fietst daar doorheen.
‘Mijnbemoeienis is volstrekt terecht.
De samenlevinghecht eengrootmaat-
schappelijk belang aandit aandeel-
houderschap. Ener is het financiële

‘Ik vindhet
ingewikkeld om
bij de banken
passief naar het
plafond te kijken’ Leesverderoppagina4 ➺
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belang vandebelastingbetaler. Ik vind
het ingewikkeldmevoor te stellendat
deoverheidhetwelbelangrijk vindtom
aandelen inbankenof andere staatsbe-
drijven tehebbenener vervolgens vol-
strektpassiefnaarhetplafond temoeten
kijken. Indenota staatsdeelnemingen-
beleidhebbenwepreciesomschreven
waaronze verantwoordelijkheid ligt als
aandeelhouder: bij de strategie, grote in-
vesteringsbeslissingen,hetnormrende-
ment, bij benoemingenenbeloningen.

VDaarhebtu tochcommissarissen
voor.Diewordenallemaaldoorugoed
gekeurd.
‘Toen ikaantrad,warenernogveel over-
heidscommissarissen.DoorWouterBos
benoemd. Ikheber vrij snel afscheid van
genomen,omdat zij toch ineendubbele
loyaliteit kunnenkomen. Strikt genomen
moet eenbestuurderof commissaris van
eenbedrijf altijdhetbedrijfsbelang,de
continuïteit vooropstellen. Stel dat een
ministerdaar iets anders vanvindt.Een
vandeaspectendie ikbelegdwil zien in
de raadvancommissarissen ishetmaat-
schappelijkbelang.Daaromzittenwij
erinals aandeelhouder.’

VUbenoemtalle commissarissen.Neem
ABNAmro.Ubentuittredendaandeel
houder.Debankheeft ookandereaan
deelhouders enkenthet structuurregime
waarbij commissarissende regieheb
ben.Waarombemoeitu zich tochzona
drukkelijkmetdeopvolging vanZalm?
‘Ik zie geen redenwaaromikals groot-
aandeelhouder zouzeggen: “Thema’s
alsbenoemingen laat ikhelemaalover
aanhetbedrijf. Succes. Ik ziehetwel.”
Zo langwijmeerdan30%hebben, is er
versterkte zeggenschapgeregeld.Bij ABN
Amroheeftde raadvancommissarissen
conformdeafsprakenhet initiatief voor
deopvolginggenomen. Ikbengeïnfor-
meerd. Ze zijnmeerderekerenbijme

langsgeweest.Uiteindelijkkwamereen
voordracht. Ikhebgezegd:prima.De
verhalen indekrantenoverdeopvol-
gingbevatten veel onjuistheden. Ikheb
overwogen jullie te vertellenhoehet is
gegaan.Maardatkan iknietdoen.Het
gaatoverpersonen.’

VBij commissarissenvanstaatsbedrijven
bestaathet gevoeldat zemetdezeminis
ter overbodig zijn.
‘Ikprobeerhetnuchter tebenaderen.
Naaraanleiding vanberichten inde
mediahebbenweeendinergehouden
metde voorzitters van radenvancom-
missarissenvanstaatsbedrijven.Over
omgangsvormen.Deanalysewas:die
kritiek is tochhet verhaal vandevorige
generatie commissarissen.Mijwordtook
verwetendat ikoud-politici en topamb-
tenarenopsleutelplaatsenzetbij staats-
deelnemingen.Kees vanDijkhuizen (de
opvolger vanGerrit ZalmbijABNAmro)
is al elf jaarwegbij ditministerie.Wim
Kuijken (voormalig topambtenaarop
diverseministeries) zat al vóórmijn tijd
inde raadvancommissarissenbijDNB.
MennoSnel (ex-Financiën)bij deWater-
schapsbank is gewoonvoortgekomenuit
eennetteprocedure.Oud-politicusPaul
Rosenmöllerbij AFM, idem.Roger van
BoxtelbijNSwaseenvoordracht vande
raadvancommissarissen.Datwasniet
mijnkeuze,maarwel eenprimakeuze.
Hij is ookal tien jaarweguitDenHaag.’

VToch leeft dat sentiment sterk.
‘Ikweethet. Ikhadgraagpsychologiege-
studeerdals ik erde tijd voorhadgehad.
Ik ziehet verhaal steeds terugkomen.Het
is oudzeer vanoud-commissarissen. Ik
maakgewoongebruik vandebevoegd-
hedendie ikals aandeelhouderheb. In
volledigeopenheidmetde instelling.
Somszijnwehetoneens.Dankomenze
hier aandeze tafel enkomenweeruit.’

VSomswordtde spanningzichtbaar.
PeterWakkie stapteopals commissaris
bij ABNAmroomdatueenafspraakover

Dijsselbloem: ‘Als je tot de elite
behoort, heb je grote verantwoorde-
lijkheden.’ FOTO: PETERBOERVOORHETFD

eensalarisverhogingvaneen tonvoorde
topnietnakwam.
‘DebeloningbijABNAmro isniet goed
gegaan.DathebbenZalmen ikniet goed
gemanaged.Het isblijvenstekenophet
punt:wehebbeneenafspraak. Ikheb
duidelijk gemaakt:weetdat ik ergmee-
voelmethetmaatschappelijkonbegrip.
Hetdebatoverbeloningen isnadieaf-
spraakgeradicaliseerd.Bij ABNwerden
opdatmomentookmensenmetduizen-
denontslagen.Hetpersoneel zat opde
nullijn.Endandie tonverhoging voor
de raadvanbestuur. Jekunt er formeel
wel rechtophebben,maarmoreel ishet
onverkoopbaar.’

VMag je terugkomenopeenafspraak
omdathetmaatschappelijkklimaat is
veranderd?
‘Ikbenniet teruggekomenopafspraken.
Andershadikneegezegdtegendie tonsa-
larisverhoging. Ikbenderechtsopvolger
vanmijnvoorgangers.Uiteindelijkkan
ikhetniet tegenhouden.Datzijnzij toen
gaanuitleggenals: ikzouhetconamore
verdedigen.Maar ikhebbijherhaling
gezegd:“Weetdatdezestormgaat
komen.” Ikbendaarvoornogspeciaal
naarABNinAmsterdamgegaanomte

proberendit tevermijden.Tevergeefs.’

Depolitiekeenmaatschappelijke storm
was voordeministerwel aanleidingom
hetbesluit overdebeursgangvanABN
Amrouit te stellen.Daaropbeslootde
topvanABNAmroaf te zien vande ton.

VHogebeloningen lijkenvoorueen rode
lap.Bij SNSReaal eisteu zelfsuitgekeer
de vertrekvergoedingen terugenzetteu
commissarissenonderdruk.Nederland
isookeenbuitenbeentje inEuropaals
het gaatomdehoogte vandevariabele
beloning.
‘Ikhebergeenprobleemmeedat je aan
hethoofd vaneengroteorganisatie goed
verdient.Maardebeloningsverschillen
zijnnietmeer te verdedigen. Ineengrote
organisatiewaar je gewoon indienst
bent,moet jeniet alleenkijkennaarwat
elderswordt verdiend.Menverhoudt
zichnietmeermetdemensenonder in
deorganisatie. Inmijnopvatting zijn
bedrijvenvormenvangemeenschap.Die
helediscussie vanvolk versuseliteheeft
hiermee temaken. Ikhebniets tegen
elites.Maarde vraag is: hoe verhoudenze
zich totde samenleving.Voelenze zich
verantwoordelijkofkijkenzealleennaar
huneigenprerogatievenennaardecol-
lega’s indeCity. Juist als je totdeelitebe-
hoort, heb je grote verantwoordelijkheid
voordemensendieonder jewerken.’

VBentueenmoraalridder?
‘Er zit zeker eenmorelekant aan.Maar
ookeenklassiekePvdA-kant:hoehou-
denwedeboelbij elkaar.Dat is eenver-
antwoordelijkheid voordehele elite. Ik
voerwel eensgesprekkenmetbankiers
enandere ceo’soverhetpopulisme.
Danzie je inhunogen:dat is tocheen
zaak voorpolitici.Maarals je vertrouwen
wilt terugwinnen,moet je eenpositie
innemen inhetmaatschappelijkdebat.
Bankiers zijnonder tafel gekropen,
begrijpelijk vanwegede storm.Maar er
komteenmomentdat ze erweeronder
vandaanmoeten.’

VOokmeteengematigdebeloningvan7
tonkrijgjegeengelijkvandegewoneman.
‘Hetbegint ermeedatmensen inde top
zich realiserendathetwaanzinnig veel
geld is.Het is 21xmodaal.’

VZietu zichzelf indefinanciële sector
werken?
‘Zegnooitnooit.Maarhet isnietmijn
eerstepassie.Bovendienben ik voorstan-
der vaneenafkoelingsperiode van twee
jaar,waarin ikdus zekerniet indefinan-
ciële sector zalwerken.’

VTot slot.DecommissieDijsselbloem
oordeelde in2008datdepolitiek zich te
veel bemoeidemethetonderwijs.
‘Dat isdepopulaire samenvatting.De
kernwasdatdepolitiekmoetwetenwaar
haar taak ligt. Inde jarennegentigwaser
eeneindelozebemoeienis vandepolitiek
metdidactiekenpedagogiek.Daarmoet
deoverheid zichnietmeebemoeien.’

VUbentniet bangdat een commis
sie straks concludeert dat depolitiek
zich sindsdekredietcrisis te veelmetde
financiële sector heeft bemoeid?
‘Voordie commissie zal ik graag
verschijnen.’
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