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Handelstekort VS
iets lager dan
verwacht in januari
Washington, 10 maart. Het
handelstekort van de Verenigde
Staten is in januari uitgekomen op
59 miljard dollar (45 miljard euro)
en is daarmee iets lager dan ver-
wacht. Een maand eerder bedroeg
het, herziene, tekort 61,5 miljard
dollar. Dat heeft het Amerikaanse
ministerie van Handel gisteren be-
kendgemaakt. De totale waarde
van de Amerikaanse export steeg
met 1,1 procent tot een record van
127 miljard dollar, terwijl de waar-
de van de import met 0,5 procent
afnam tot 186 miljard dollar. Het
politiek gevoelige handelstekort
met China liep op tot 21 miljard
dollar, tegen 19 miljard dollar een
maand eerder. (ANP)

Belangstelling voor
Chrysler Group
Detroit, 10 maart. De Canadese
fabrikant van auto-onderdelen
Magna International is geïnteres-
seerd in de overname van de in fi-
nanciële problemen verkerende
Chrysler Group. Bestuursvoorzit-
ter Frank Stronach van Magna In-
ternational heeft dat gisteren be-
vestigd. De Chrysler Group is door
zijn Duitse eigenaar Daimler-
Chrysler, fabrikant van onder an-
dere Mercedes, te koop gezet.
Magna haalt een kwart van zijn
omzet van DaimlerChrysler. De
Chrysler Group heeft gisteren ove-
rigens nog 500.000 exemplaren
van de types Dodge Durango en
Jeep Liberty teruggeroepen we-
gens tientallen meldingen van
branduitbraken. (AP)

General Motors
weer op winst
Detroit, 10 maart. Autofabri-
kant General Motors zal volgende
week bekend maken dat het voor
het eerst in twee jaar winst heeft
geboekt. Dat liet het bedrijf giste-
ren weten. Over het vierde kwar-
taal verwacht het bedrijf een klei-
ne winst. Volgens General Motors
lijkt daarmee de ingrijpende reor-
ganisatie, waarbij 34.000 banen
zijn geschrapt, zijn vruchten af te
werpen. Over de eerste drie kwar-
talen van vorig jaar leed het bedrijf
nog een verlies van 3 miljard dol-
lar. In 2005 bedroeg het verlies
ruim 10 miljard dollar. (AP)

Banengroei VS valt
licht tegen
Washington, 10 maart. Het
aantal nieuwe banen op de Ameri-
kaanse arbeidsmarkt, exclusief de
agrarische sector, is in februari
met 97.000 toegenomen. Dat heeft
het Amerikaanse ministerie van
Arbeid gisteren bekendgemaakt.
Het is de kleinste toename van het
aantal nieuwe banen in de Vere-
nigde Staten in meer dan twee jaar.
De banengroei valt iets lager uit
dan verwacht. De werkloosheid als
percentage van de beroepsbevol-
king kwam in februari uit op 4,5
procent. Het gemiddelde uurloon
steeg vorige maand met 0,4 pro-
cent tot 17,16 dollar. (ANP)
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Koopzieke Kopers in de Retail
Misschien wel een miljard meer
krijgen dan je zelf als minimum
had gesteld. Kijk, dat is nog eens
een plezierige kennismaking
met private equity.

Verschillende grote private
equityfirma’s als KKR, Blacksto-
ne en Thomas Lee zouden meer
dan 6 miljard dollar willen bie-
den voor Aholddochter US Food-
service, meldde persbureau Reu-
ters gisteren. Ahold zette die di-
visie, die als groothandel voor
restaurants en cateraars niet
goed bij supermarkten past, in
november te koop. Dat was een
zoenoffer aan de activistische
aandeelhouders Centaurus en
Paulson, die willen dat Ahold
ook alle Amerikaanse super-
markten verkoopt.

In de VS koopt en verkoopt
private equity al lang met grote
regelmaat supermarkten. Deze
hebben een stabiele kasstroom
waar schuldenlasten makkelijk
van betaald kunnen worden. Zo
kocht Ahold in 1996 haar Ameri-
kaanse keten Stop&Shop van

K K R.
Nu is Europa aan de beurt. Pri-

vate equity kocht al kleinere ke-
tens zoals de Spaanse dochters
van Ahold. Maar het wordt tijd
voor grote vissen. Zoals Sainsbu-
ry, de nummer 2 in Groot-Brit-
tannië. Een consortium bereidt
een bod voor. Mogelijke prijs: 15
miljard euro. De partijen zijn
CVC, Blackstone, Texas Pacific.
Én KKR.

KKR zou ook interesse hebben
getoond voor het Franse Carre-
four, na Wal-Mart het grootste
detailhandelsbedrijf van de we-
reld. President-commissaris Jean
Luc Vandevelde werd deze week
ontslagen, omdat hij een ver-
koop zou hebben voorbereid met
een investeringsmaatschappij.
De familie Halley, de grootste
aandeelhouder, was daar niet blij
mee. Pikant is dat wel. Juist voor
de familie Halley beheerde Van-
develde een paar jaar geleden een
deel van het vermogen met zijn
Change Capital. Daarmee haakte
hij op het laatste moment af bij

het winnende bod op Vendex
KBB. Van wie ook alweer? Van
K K R.

Met de verkoop van vastgoed
verdiende KKR en zijn bondge-
noten het leeuwendeel van de
aankoopsom terug. Dat willen de
private equityfirma’s ook bij
Sainsbury doen. Net als twee
nieuwe grootaandeelhouders,
die zich deze week bleken te heb-
ben ingekocht, dat van Carrefour
vragen. Geschatte opbrengst: 15
tot 20 miljard euro.

En laat verkoop van vastgoed
nou ook precies een van de eisen
van de twee hedgefondsen bij
Ahold zijn.

Door de Aholdtop te charme-
ren met een lekkere deal voor US
Foodservice , kan KKR na de
champagne nog eens vriendelijk
informeren of ook niet over de
supermarkten kan worden ge-
sproken. Want als je Carrefour
kunt betalen, hoef je over Ahold
niet lang te piekeren.

Daa n va n Le nt

CIA kijkt via achterdeur mee bij banken

Amerikaanse protesten tegen de Patriot Act. Met die wet brachten de VS wereldwijd banken onder hun gezag. ( Fo t o ’s Bloomberg en AFP)

Monetaire autoriteiten zwegen vier jaar lang tegenover Tweede Kamer
Banken, ook Nederlandse,
werken mee met Amerikaanse
geheime diensten. Over
privacyschending, boetes en
de lange arm van de VS.
„Montesquieu is overboord
gegooid.”

Privacybeschermer haalt uit naar DNB
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Ingezonden mededeling

Investeerder KKR
aast op Boots
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 10 maart. Het
Amerikaanse private equityfonds
Kohlberg Kravis Roberts heeft de
Britse drogisterijketen Alliance
Boots laten weten een bod op het
bedrijf te overwegen. Daarbij heeft
bestuurslid Stefano Pessina van
Alliance Boots zich bij KKR aange-
sloten.

Het bestuur van Alliance Boots
heeft gisteren bevestigd te zijn be-
naderd door KKR. Maar van een
definitief bod is nog geen sprake,
zo liet het concern gisteren in een
persbericht weten. Op de Londen-
se beurs steeg de koers van het aan-
deel Alliance Boots met 14 procent
naar 1,68 euro.

Alliance Boots is vorig jaar ont-
staan na de fusie tussen drogiste-
rijketen Boots en medicijnen-
groothandel Unichem. Die fusie
was onder meer ingegeven door
problemen bij Boots, als gevolg
van de toegenomen concurrentie
van supermarktketens als Tesco en
Asda.

Alliance Boots heeft een omzet
van circa 14 miljard Britse pond

(10 miljard euro). Het concern be-
zit 3.000 drogisterijen in onder
meer Groot-Brittannië, Noorwe-
gen en Nederland. Verder heeft het
een netwerk van 380 medicijnen-
depots. In Nederland is het con-
cern bekend van medicijnengroot-
handel Interpharm en de Kring-
apotheek.

KKR is de afgelopen jaren als in-
vesteerder erg actief geworden in
Europa, en ook in Nederland. Het
belegt in afvalverwerker AVR, de-
tailhandelsconcern Vendex KBB,
VNU en Philips Halfgeleiders.

Twee weken geleden kwam
KKR nog in het nieuws toen het sa-
men met investeerder Texas Paci-
fic Group de overname aankondig-
de van het Texaanse energiecon-
cern TXU. Het overnamebod be-
draagt 44 miljard dollar (34 mil-
jard euro), tot op heden de groot-
ste overname ooit gedaan door een
financiële partij.

Uit onderzoek blijkt dat KKR in
Europa het meeste kapitaal op-
haalt bij institutionele beleggers.

·koopje : pagina 25

Joep Dohmen
Dimitri Tokmetzis

Halverwege het gesprek
maakt Jacob Kohnstamm
een vergelijking.

Zomaar even, om het probleem
duidelijk op de kaart te zetten.

„Wat zou u ervan vinden als
Poetin of de Chinezen hier uw fi-
nanciële gegevens zouden opvra-
gen? Uw spaartegoeden, hypo-
theek, bankafschriften. Zouden
wij dat accepteren?”

De voorzitter van het College
Bescherming Persoonsgegevens
(CBP), de privacywaakhond van
Nederland, laat even een stilte val-
len. Dan gaat hij door: „Precies dát
gebeurt nu door de Amerikanen.
En die toenemende greep vanuit
de VS is niet aanvaardbaar. Het
leidt ertoe dat we de normen en
waarden van de VS hier opgelegd
krijgen. En dat terwijl er geen
sprake is van wederkerigheid. Als
Europa gegevens zou opeisen van
Amerikaanse bedrijven, dan staan
de VS op hun kop. Dit rechtvaar-
digt een sterk optreden.”

Het zit de Collegevoorzitter
hoog: „In ons rechtstelsel hebben
we checks and balances, die met de
extraterritoriale werking van de
Amerikaanse wetgeving teniet
worden gedaan. Die bepalingen
brengen het Europese rechtstelsel
uit balans en overschaduwen het.”

De War on Terror, die na ‘9/11’
losbarstte, wordt door de Ameri-
kanen niet alleen uitgevochten
met kruisraketten of bomtapijten
op Tora Bora. Sinds 2002 hebben
ze hun greep op de wereldwijde in-
formatiestromen verstevigd. Maar
waar de veiligheidsmaatregelen
op luchthavens vaak nog zichtbaar
zijn, is er ondertussen ook een
sluipende, maar minstens zo in-
grijpende ontwikkeling aan de
gang in de financiële wereld. Dui-
zenden accountants en specialis-
ten zijn op zoek naar de financiële
sporen van terroristen, in de VS,
maar vooral ook daarbuiten. En
daarbij gaan de Amerikanen ver.

Een tipje van de sluier is vorig
jaar juni opgelicht door The New
York Times. De geheime dienst CIA
bleek sinds de aanslagen dagelijks
de beschikking te hebben over
miljoenen bankoverschrijvingen
uit de hele wereld, óók van klanten
van Nederlandse en andere Euro-
pese banken. Dat gebeurde met
hulp van de Belgische organisatie
SWIFT, die voor 8.100 banken en fi-
nanciële instellingen in de hele
wereld de internationale overboe-
kingen verwerkt.

De onthulling schudde Europa
wakker. De Art. 29 Data Protection
Working Party, de verzameling van
Europese privacytoezichthouders,
veroordeelde de „heimelijke, sys-
tematische en langdurige over-
dracht van persoonsgegevens door
SWIFT aan het Amerikaanse mi-
nisterie van Financiën”. Dat ge-
beurde ook nog eens op „een ver-
trouwelijke, niet-transparante en
systematische manier zonder
rechtsgrondslag, en zonder de mo-

gelijkheid van onafhankelijke
controle”. Het was een schending
van „fundamentele Europese
principes van dataprotectie en een
overtreding van de Belgische en
Europese wetten”, zeggen de pri-
va c y t o e z i ch t h o u d e r s.

De klanten van de banken, wier
gegevens naar Amerika zijn door-

gespeeld, was nooit verteld wat er
gebeurde. De toezichthouders van
SWIFT, zoals de Europese Centra-
le Bank en de Nationale Bank van
België wisten ervan, maar zwegen.
De meeste centrale banken infor-
meerden zelfs hun eigen overhe-
den niet. Zo kreeg de Belgische re-
gering pas aan de vooravond van

de publicatie in de The New York
Times te horen wat er aan de hand
was. Premier Guy Verhofstadt van
België veroordeelde de schending
van de privacy.

Hoe zit het eigenlijk in Neder-
land? Eén ding is zeker: waar in
andere EU-landen en het Europees
Parlement veel beroering ont-

stond na de SWIFT-onthulling,
ging de affaire in Nederland be-
trekkelijk geruisloos voorbij. Ter-
wijl ook hier dezelfde patronen
zichtbaar waren.

De Nederlandsche Bank (DNB),
toezichthouder op de Nederlandse
banken en daarnaast medetoe-
zichthouder op de betrouwbaar-

heid en bedrijfszekerheid van de
systemen van SWIFT, is ook in 2002
door SWIFT op de hoogte gesteld.
DNB lichtte vervolgens het minis-
terie van Financiën in, meldde mi-
nister Zalm (Financiën, VVD) na de
onthulling in antwoord op vragen
uit de Tweede Kamer. Vier jaar lang
hadden DNB en Financiën aan de
Kamer en privacywaakhond CBP
niets verteld (zie: Privacybescher-
mer haalt uit naar DNB).

Wie, negen maanden na de ont-
hulling over SWIFT, denkt dat het
illegaal doorsluizen van bankgege-
vens aan de Amerikanen is gestopt,
heeft het mis. Zeker, de Europese
Commissie en de VS onderhande-
len momenteel over een verdrag:
daardoor zou Europa voortaan op
de hoogte zijn welke gegevens de
Amerikanen precies ‘aftappen’.
Maar ondertussen laat SWIFT de
CIA nog steeds meekijken.

De vraag die opdoemt is of
de SWIFT-affaire op zich-
zelf staat. Gebruiken de

Amerikanen misschien nog ande-
re middelen om financiële infor-
matie te vergaren? En wordt die
informatie alleen voor terrorisme-
bestrijding gebruikt of misschien
ook voor economische spionage?
Kortom: hoever reikt de greep van
de VS op Europese financiële in-
stellingen?

Bij de officiële instanties blijkt
het antwoord op deze vragen niet
makkelijk te vinden.

Directeur toezicht Arnold Schil-
der van DNB verwijst naar de ant-
woorden van de minister van Fi-
nanciën aan de Tweede Kamer, en
zegt dat hij zich „niet herkent in
het beeld dat Nederlandse banken
stelselmatig, buiten rechtshulp-
verzoeken om, informatie ver-
strekken aan de Amerikaanse au-
toriteiten.”

Ook de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) geeft geen uit-

sluitsel. De woordvoerder is kort:
„Geen commentaar.”

Wat de bevoegdheden van Ame-
rikaanse opsporingsdiensten zijn,
is wettelijk vastgelegd en wordt
ook met enige regelmaat bespro-
ken tijdens openbare hoorzittin-
gen van het Congres. Startpunt is
de Patriot Act die vlak na 11 septem-
ber 2001 van kracht werd. Daar-
mee brachten de Amerikanen met
één pennenstreek wereldwijd ban-
ken onder hun gezag.

Artikel 319 stelt dat de minis-
ters van Financiën en Justitie fi-
nanciële informatie mogen opvra-
gen bij alle banken in de VS, óók
bij de bijkantoren van buitenland-
se banken. Buitenlandse banken
die slechts een rekening hebben
bij een Amerikaanse bank zijn ook
verplicht mee te werken. Iedere fi-
nanciële instelling die internatio-
nale overboekingen in dollars
doet, valt hiermee onder deze wet.
En dat zijn in de praktijk zo goed
als alle banken in de wereld.

Al op 12 februari 2002, kort na
de inwerkingtreding van de Patri-
ot Act, werd duidelijk wat dit bete-
kent. Plaatsvervangend ondermi-
nister van Financiën Mary Lee
Warren zei op een hoorzitting van
het Congres: „Het geeft ons een
mechanisme om buitenlandse
bankgegevens op te vragen met
administratieve dwangbevelen.”

Dat was geen loze kreet.
Want in de eerste drie maanden

dat de wet van kracht was, waren
er meteen 90 buitenlandse bankre-
keningen gecontroleerd. Inmid-
dels zijn we jaren verder en kun-
nen meer dan 150 Amerikaanse
overheidsdiensten, van CIA, FBI,
OFAC tot de Amerikaanse post-
dienst, de bestanden van finan-
ciële instellingen laten doorzoe-
ken. Dat gaat allemaal via het
Amerikaanse Financial Crimes En-
forcement Network.

Jacob Kohnstamm, voorzitter van
het College Bescherming Per-
soonsgegevens (CBP), houdt zijn
irritatie over collega-toezicht-
houder De Nederlandsche Bank
(DNB) niet binnensmonds. „DN B
is al sinds 2002 op de hoogte van
de gegevensoverdracht door
SWIFT. DNB wist dat het politiek
gevoelig lag. Anders had ze de mi-
nister van financiën niet zelf in-
gelicht. Als een toezichthouder
weet of kan vermoeden dat de Ne-
derlandse wet wordt overtreden,
vind ik het merkwaardig en ver-
wijtbaar dat ze haar collega-toe-
zichthouder niet inlicht. Ik heb
daar wel aanstoot aan genomen”.
DNB zegt dat het toezicht op de
privacy niet in haar takenpakket
zit. Kohnstamm: „Formeel gezien
klopt dat. Maar er staat DNB niets
in de weg om ons op de hoogte te
stellen. Waarom wel de minister
waarschuwen en niet het CBP”?
Het CBP stuurde begin januari
een brief naar alle banken met
daarin de opdracht hun klanten
in te lichten dat de Amerikanen
hun gegevens kunnen onder-
scheppen. In reactie hierop werd
Kohnstamm half februari bij de
centrale bank voor een gesprek
gevraagd. Flip Klopper, directeur
betalingsverkeer, kondigde aan
binnenkort namens de banken
met een antwoordbrief te komen.
Een „m e r k wa a r d i g e ” opstelling ,
zegt Kohnstamm. „De gang van
zaken verbaast me. Het CBP
schrijft een brief aan de banken

en dringt aan op naleving van de
wet. Als reactie daarop krijgen wij
nu een brief van een collega-toe-
zichthouder die zich in dit geval
kennelijk meer als belangenbe-
hartiger opstelt dan als toezicht-
houder”.
Kohnstamm dreigt de banken
met een last onder dwangsom in
het geval zij hun wettelijke plicht
niet nakomen tot het verschaffen
van informatie over wat er met de
persoonsgegevens van hun klan-
ten via SWIFT gebeurt. „De ban-
ken overtreden op dit punt zon-
der twijfel de wet. Zij dienen hun
klanten te informeren. Als toe-
zichthouder kunnen we niet aan-
vaarden dat de banken er mee
weg komen”.
De toezichthouder zegt ook te
weinig bevoegdheden te hebben.
Kohnstamm: „We kunnen pas
een ‘boete’ opleggen nadat we een
bank hebben gewaarschuwd dat
zij het niet nog een keer moet
doen. Het zou wel zo effectief zijn
als we stevige boetes zonder
waarschuwing vooraf konden
uitdelen”.
DNB zegt dat zij zelf contact heeft
gezocht met het CBP toen deze in
januari over de SWIFT-kwestie
een brief had gestuurd aan de
banken. „Afgesproken is dat wij
met de banken overleggen hoe ze
met informatie aan hun klanten
het CBP tegemoet kunnen ko-
men, in afwachting van een op-
lossing door de Europese en Ame-
rikaanse politiek”, zegt DNB.
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