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Afkortingen

ABA: American Bankers Association
AFM: Autoriteit Financiële Markten
AIVD: Algemene Inlichtingen- en
 Veiligheids Dienst
BD: Belastingdienst
CARIN: Camden Assets Recovery
 Inter-Agency Network
CBP: College Bescherming
 Persoonsgegevens
CIA: Central Intelligence Agency
DNB: De Nederlandsche Bank
ECB: Europese Centrale Bank
EFB: Europese Federatie van Banken
Europol: European Police Office
FBI: Federal Bureau of Investigations

FEC: Financeel Expertise Centrum
FED: Federal Reserve
FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network
Interpol: International Police Organization
KLPD: Korps Landelijke Politie Diensten
MOT: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
NBB: Nationale Bank van België
NCB: National Central Bureau
NVB: Nederlandse Vereniging van Banken
OFAC: Office of Foreign Assets Control
OM: Openbaar Ministerie
SEC: Securities Exchange Commission
SWIFT: Society for Worldwide Interbank  
 Financial Telecommunication
UST: United States Treasury
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Op welke manier komen de VS aan financiële informatie van Nederlandse burgers?
toezichthouder

s

Landsgrens
overschrijdende
financiële informatie
(m.u.v. de AIVD)

LEGENDA

organisatie bank

1   SWIFT in New York

SWIFT is een private organisatie die 
ongeveer 90 procent van het interna-
tionale betalingsverkeer registreert en 
doorgeleidt. De data bestaan uit: na-
men van verzender en ontvanger, de 
betrokken banken, het bedrag en het 
tijdstip. Het Amerikaanse ministerie 
van Financiën kan een hele dataset 
opvragen en hoeft het verzoek
niet te preciseren tot bijvoor-
beeld één verdachte.

SWIFT

2   Egmont Group

De Egmont Group is een verzameling 
van 100 Financial Intelligence Units 
(FIU’s), de Meldpunten Ongebruikelij-
ke Transacties (MOT’s) van alle lan-
den. Ze wisselen informatie uit over 
verdachte transacties. Werken
met Memorandums of
Understanding (MOU). Egmont

Group

Interpol,
NCB’s

4   Interpol en NCB’s

Bijna 200 landen zijn aangesloten bij 
Interpol. Ieder land heeft een National 
Central Bureau (NCB) dat bemiddelt 
tussen opsporingsdiensten, Interpol 
en buitenlandse bureaus. Sinds juli 
2005 wisselen de NCB’s informatie 
uit met de FIU’s van de Egmont
Group. Ook wordt gewerkt aan
een databank die 24 uur per
dag direct te raadplegen is.

5   Europol

Europol heeft tot doel om informatie 
uit te wisselen tussen politiediensten 
van de verschillende lidstaten en heeft 
een uitwisselingsprogramma
met een aantal landen daar-
buiten, waaronder de VS. 

Europol

7   Liaisons

De grootste Amerikaanse opsporings-
diensten hebben liaisons in Nederland 
en Europa. Die verzamelen zelfstandig 
informatie die ze doorspelen aan
hun organisaties in de VS.
Hoeveel het er precies
zijn, is onbekend.

Liasons

8   Rechtstreeks bij de bank

Amerikaanse opsporings- en veilig-
heidsdiensten kunnen op basis van de 
Bank Secrecy Act, die aangevuld is 
met bepalingen uit de Patriot Act, in-
formatie opvragen bij Amerikaanse 
vestigingen van Europese banken, ook 
al betreft het informatie over Eu-
ropeanen die bij de moeder-
bank op het continent ligt.
FinCEN is de uitvoerder
van de Bank Secrecy Act. Bank

Secrecy
Act

6   Camden Assets Recovery In-
      ter-Agency Network (CARIN)

Deelt in financiële ontnemingszaken 
informatie. Inmiddels zijn de meeste 
Europese landen erbij aangesloten, 
alsmede de VS. Tot vorig jaar maart 
bestond er nog geen rechtsgrondslag 
voor de uitwisseling van financiële ge-
gevens en werd dat dus informeel 
gedaan. Het Europees Parlement 
heeft daar uiteindelijk in voorzien en 
de uitwisseling valt onder de
Europese privacyrichtlijnen.
CARIN is ondergebracht
bij Europol.

CARIN

3   AIVD

De AIVD verzamelt ook veel financiële 
informatie in het kader van terreur-
bestri jding. Daarnaast heeft de ge-
heime dienst zitting in het Financieel 
Expertise Centrum. Dit interdeparte-
mentaal overlegorgaan bespreekt con-
crete cases en bedreigingen. Naast de 
AIVD nemen ook de AFM, het MOT,  
DNB, het KLPD en de Belastingdienst 
deel. De AIVD heeft voorts contacten 
met haar zusterorganisaties in het bui-
tenland. In deze overlegorganen wordt 
informatie op ‘strategisch en
abstractieniveau’ gedeeld.
Concrete verzoeken gaan
via de normale procedures.

AIVD

Zonder provincies lagere lasten

Flip de Kam

‘Onze waarden staan op het spel’
Als het Financial Crimes Enforcement

Network (FinCEN) een verzoek om in-
formatie krijgt, dan wordt dat door-
gestuurd naar de 29.000 instellingen
waar zij contact mee onderhoudt,
waaronder de bijkantoren van de
buitenlandse banken en de Ameri-
kaanse banken die de rekening van
buitenlandse banken beheren. Bin-
nen twee weken zijn de banken,
meldt FinCEN, verplicht aan te ge-
ven of de gevraagde informatie aan-
wezig is. Het antwoord van de ban-
ken wordt teruggekoppeld naar de
verzoekende dienst. Die kan bij een
positief bericht zelf actie onderne-
men en de informatie bij de bank op-
vragen. Om de informatie te krijgen,
kunnen de toezichthouders, minis-
teries en opsporingsdiensten een ad-
ministratief dwangbevel uitvaardi-
gen. Daar komt geen rechter en offi-
cier van justitie aan te pas.

Het tappen van SWIFT past dus
volgens de VS binnen de bevoegdhe-
den, die de opsporings- en veilig-
heidsdiensten in dat land sinds
‘9/11’ hebben. Die bevoegdheden
gaan zover dat ze informatie kunnen
opeisen over klanten die zich buiten
de jurisdictie van de VS bevinden.

Via SWIFT kunnen de Amerika-
nen een schat aan informatie krij-
gen: over de omvang van een inter-
nationale overboeking, de betrok-
ken banken, het tijdstip, de zender
en de ontvanger.

Maar banken hebben natuurlijk
veel méér gegevens over hun klan-
ten, zoals andere rekeningen, hypo-
theken en betalingsgeschiedenissen.
En ook die gegevens willen de Ame-
rikanen hebben, zeggen advocaten
en adviseurs tegen NRC Handelsblad.
Een aantal wil niet met naam in de
krant. Daarvoor zijn de zakelijke be-
langen van hun cliënten, de banken,
aan de Amerikaanse kant van de oce-
aan, te groot.

Europese banken staan, zo wordt
duidelijk, voor een dilemma. Aan de
ene kant willen ze hun relatie en po-
sitie in de VS niet beschadigen. Maar
aan de andere kant mogen ze volgens
Europese wetten voor strafvordering
en voor privacybescherming zulke
gegevens niet afstaan zonder dat de
vereiste juridische wegen zijn be-
wa n d e l d .

Volgens de ‘koninklijke weg’ zou-
den de Amerikanen eerst een rechts-
hulpverzoek moeten doen, of een
verzoek moeten indienen bij een Ne-
derlandse toezichthouder. Als ban-
ken toch rechtstreeks aan de ‘a ch t e r -
deur’ informatie afgeven aan de
Amerikanen, overtreden ze in Euro-
pa de wet.

Die achterdeur staat open, weet
Eric Schreuders, partner van privacy-
adviesbedrijf Net2Legal in Leiden.
„De VS gaan ervan uit dat hun regels
van toepassing zijn op alle banken
die een kantoor hebben in Amerika.
Dat geldt voor de hele bank, dus ook
voor het Europese moederbedrijf.
Een rechtshulpverzoek vergt al snel
maanden. Een officier van justitie
toetst de aanvraag en filtert er moge-
lijk informatie uit. Waarom zou een
Amerikaanse opsporingsdienst die
moeite nemen, als hij alle informatie
veel sneller rechtstreeks bij de bank
kan opvragen?”

De Amerikanen hebben een stok
achter de deur voor het geval Euro-
pese banken niet meewerken, bena-

drukt Cees Schaap, witwasdeskundi-
ge en directeur van SBV-Forensics in
Dordrecht. „Banken die de gegevens
niet overhandigen, kunnen een boe-
te krijgen die in de miljoenen loopt.
In het uiterste geval trekt Amerika
de bankvergunning in. Geen zaken
doen in of met de VS is geen optie.
Als een verzoek binnenkomt, zal een
bank loyaal reageren.”

Postdoconderzoeker Bart Cus-
ters aan de Universiteit van
Tilburg, die overheid en ban-

ken adviseert in privacykwesties,
zegt dat het geen moeilijke keuze is
om de gegevens, ondanks alle bezwa-
ren, tóch af te staan. „De grote ban-
ken halen een flink deel van hun om-
zet uit Amerika. Die gaan dat echt
niet in gevaar brengen. Bedrijven
kijken naar wat het kost. Aan de ene
kant heb je de Nederlandse privacy-
toezichthouder, het CBP, die relatief
lage boetes kan opleggen: pakweg de
prijs van een business class v l i e g t i ck e t .
Aan de andere kant heb je de Ameri-
kanen die boetes opleggen die in de
tientallen miljoenen lopen. Aan wel-
ke kant van de oceaan ga je dan zit-
ten?”

Daar komt bij, zegt Rogier Raas,
partner bij advocatenkantoor Stibbe,
dat bestuurders en managers van een
bank in de VS in uitzonderlijke ge-
vallen persoonlijk aansprakelijk ge-
steld kunnen worden als ze niet mee-
werken. Raas: „Als een organisatie
een boete krijgt, dan is daar nog wel
mee te leven. Zodra medewerkers
aan vervolging blootstaan of niet
meer naar de VS kunnen, dan heeft
een bank een groter probleem. De
kans op vervolging kan al voldoende
reden zijn om mee te werken.”

Geconfronteerd met de mogelijk-
heid dat de banken zelf, naar Euro-
pees inzicht op illegale wijze, gege-
vens aan Amerikaanse autoriteiten
verstrekken, zegt directeur toezicht
van De Nederlandsche Bank, Arnold
Schilder, dat hem zulke feiten „als
zodanig” en „stelselmatig” niet be-
kend zijn.

De feiten die Schilder niet kent
zijn wel bekend bij de advocaten en
adviseurs met wie deze krant sprak.
Zij bevestigen dat de banken zijn be-
zweken onder druk van de VS. Advo-
caat Rogier Raas (Stibbe) memoreert

een zaak waarbij een bank in Neder-
land een Amerikaans verzoek kreeg
om klantgegevens te overleggen. De
bank had niet veel keuze.

De gegevens bevinden zich in een
grijze jurisdictie, zegt Raas: „Infor-
matie is tegenwoordig een vloeibaar
geheel. Grote banken hebben tenta-
kels over de hele wereld en overal lig-
gen gegevens opgeslagen.”

Soms is het voor een bank moeilijk
om de rechtmatigheid van een ver-
zoek te bepalen. „Moeten ze iedere
keer als een verzoek binnenkomt ad-
vocaten inschakelen?”, zegt Raas.
„Dat gebeurt dus niet altijd. Bij ieder
verzoek worden wel vragen gesteld:
Is het rechtmatig, dan kun je gege-
vens verstrekken. Is het niet recht-
matig, dan liever niet, maar hoe hard
wil je het spelen?” Meestal zijn Ame-
rikaanse advocatenkantoren bij zul-
ke afwegingen betrokken. „Wij wor-
den doorgaans om algemeen advies
gevraagd in de trant van ‘wat moeten
we doen als’. Dan weet je dat er een
verzoek is binnengekomen.”

Witwasdeskundige Cees Schaap
herinnert zich een zaak waarbij een
Amerikaanse toezichthouder een in-
ternationale betaling van Nederland
naar Panama had onderschept, en
daarop actie ondernam.

Hoe vaak zijn banken in Neder-
land in de afgelopen vijf jaar gecon-

fronteerd met informatieverzoeken
uit de VS, buiten de reguliere rechts-
hulpverzoeken om? Wat voor soort
informatie is opgevraagd en is die in-
formatie ook geleverd?

ABN Amro en ING ontkennen
noch bevestigen het uitleveren van
informatie via de achterdeur. De Ra-
bobank geeft toe de gevraagde infor-
matie in Amerika te overleggen,
maar wil geen details geven (zie: ‘We
doen precies wat we volgens de Ame-
rikaanse wet moeten doen’).

De Europese Federatie van
Banken (EFB) laat weten
„zeer bezorgd” te zijn over

de straffen en de extraterritoriale
werking van de Patriot Act. Ook de
EFB wil niet in detail treden, omdat
de federatie betrokken is bij het zoe-
ken naar een oplossing.

Dat Amerika zo eenvoudig tot fi-
nanciële gegevens uit Europa toe-
gang kan krijgen, mag van foren-
sisch accountant Cees Schaap niet
lichtvaardig worden opgenomen:
„Nederlandse onderdanen worden
blootgesteld aan het recht van een
andere staat.”

Het raakt de rechtsbescherming
van de Europese burger omdat er
geen checks and balances meer zijn, al-
dus Schaap. De VS kunnen bij allerlei
financiële gegevens in Europa ko-
men zonder dat een rechter in Euro-
pa de rechtmatigheid daarvan kan
controleren. Schaap: „Montesquieu
is overboord gegooid. Een stan-
daardtoetsing door een onafhanke-
lijke partij is niet meer de norm.”

Uiteindelijk gaat het in deze kwes-
tie om wie de regels bepaalt: Europa
of Amerika. Alle conflicten zoals
rond de passagiersgegevens in de
luchtvaart, rond SWIFT en nu met

de banken, draaien om de vraag wie
sterker is, vindt de Tilburgse onder-
zoeker Custers. „De VS zijn daarbij
in het voordeel. Die spreken uit één
mond. De EU moet er telkens met 27
lidstaten uit zien te komen.”

Maar het houdt niet op bij cliënt-
gegevens van Europese banken, de
Amerikaanse arm reikt verder. Dat
vermoedt Willem Debeuckelaere. Hij
is ondervoorzitter van de Belgische
Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer. Debeuc-
kelaere vreest dat SWIFT of banken
of vliegtuigpassagierslijsten maar
stukjes van de puzzel zijn.

Debeuckelaere: „Voor zover wij
het nu zien, gaat het niet alleen om

banken. We hebben nog geen concre-
te bewijzen, maar ook andere bedrij-
ven die een band met de VS hebben,
kunnen gevraagd worden de meest
vertrouwelijke gegevens van hun
Europese klanten te leveren. Neem
softwarebedrijven die economische,
medische of juridische gegevens van
klanten uit Europa in handen heb-
ben. Er zijn nogal wat firma’s uit de
VS die hier werken. Volgens de Ame-
rikaanse wetgeving kunnen bedrij-
ven als Unisys verplicht worden die
informatie door te sturen.”

Waar houdt het op? De Ameri-
kaanse wet geldt immers ook voor
niet-Amerikaanse bedrijven. De-
beuckelaere: „Neem uw KLM of Ko-

ninklijke Shell. Ook bij hen kunnen
gegevens, van welke aard dan ook,
worden opgevraagd. Je moet er niet
aan denken wat dat kan betekenen.”

De Nederlandse privacycontro-
leur, het College Bescherming Per-
soonsgegevens, vindt dat de politiek
moet ingrijpen. De complexiteit van
de transatlantische gegevensver-
strekking is te groot om aan de toe-
zichthouders alleen over te laten.
Voorzitter Kohnstamm: „Wij zijn
een kleine club en er zijn beperkin-
gen aan hoeveel we kunnen onder-
zoeken. De politiek moet de regie ne-
men en met ons optrekken. Hier
staan de Europese normen en waar-
den op het spel.”

Europees banksysteem SWIFT verwerkt 10 miljoen transacties per dag

‘We doen precies wat we volgens de Amerikaanse wet moeten doen’

SWIFT, de Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunications in
het Belgische Terhulpen verwerkt
meer dan tien miljoen internationale
transacties per dag voor 8.100 banken
en financiële instellingen in de hele
wereld. Op twee servers, in Terhulpen
en in New York, worden de transacties
geregistreerd en 124 dagen bewaard.
Kort na de aanslagen van 11 september
2001 dwong het Amerikaanse ministe-
rie van Financiën toegang tot de gege-
vens af. De CIA mocht, ten behoeve
van terrorismebestrijding, in het ge-
heim in de gegevens grasduinen. In
2003 kreeg SWIFT bedenkingen over
het tappen door de CIA. De organisatie
wilde er liever vanaf. De Amerikaanse
centrale bankier Alan Greenspan en
de directeur van de FBI intervenieer-
den persoonlijk om de medewerking
van SWIFT te behouden.
Vanaf die tijd is er enige controle op
welke gegevens worden getapt. Een
volgens SWIFT „onafhankelijke con-
troleur”, adviesbureau Booz Allen Ha-
milton, ziet toe op de naleving van de
Amerikaanse wetten voor privacy en

strafvordering. Actiebeweging Privacy
International betwist echter dat het
adviesbureau onafhankelijk is. De
Amerikaanse overheid is een grote
klant van Booz Allen Hamilton. In de
senior consulting staff van het bureau
zitten diverse oud-werknemers van
geheime diensten, onder wie een voor-
malige directeuren van de CIA en de
National Security Agency (NSA).
Op 23 juni vorig jaar bracht The New
York Times het bestaan van het gehei-
me programma naar buiten. Volgens
Europese privacytoezichthouders is
de gegevensoverdracht van SWIFT in
strijd met de Europese richtlijnen en
de nationale wetten van België, waar
SWIFT onder valt. Ook de Belgische
regering heeft de gegevensoverdracht
bestempeld als illegaal.
Desgevraagd zegt Arnold Schilder, di-
recteur toezicht van De Nederland-
sche Bank (DNB), dat het toezicht van
DNB en haar medetoezichthouders op
SWIFT is gericht op de betrouwbaar-
heid van de technische systemen. DNB
heeft een verantwoordelijkheid voor
het bevorderen van de goede werking

van het betalingsverkeer. Schilder:
„DNB werd in 2002 op de hoogte ge-
steld en heeft dit onmiddellijk gemeld
aan de minister van Financiën. Nu
eind 2006 is gebleken dat de Europese
privacy-autoriteiten bezwaar maken,
zal dit op Europees-Amerikaans poli-
tiek niveau moeten worden opgelost.”
Het Nederlandse ministerie van Fi-
nanciën zegt desgevraagd geen oor-
deel te hebben over de legaliteit van de
gegevensoverdracht. Een woordvoer-
der laat weten dat op Europees niveau
naar een oplossing wordt gezocht. De
Raad van Ministers en de Europese
Commissie hebben hiertoe een geza-
menlijke werkgroep ingesteld. Het
ministerie zegt ook in Nederland naar
een oplossing te zoeken. Welke con-
crete stappen daarvoor worden geno-
men „kan en wil” de woordvoerder
niet vertellen.
Ook SWIFT zelf zegt in een reactie een
politieke oplossing toe te juichen:
„Het probleem is het verschil in wet-
geving. Daardoor is een grijs gebied
ontstaan en dat moet politiek opge-
lost worden.”

De Rabobank laat weten dat haar ves-
tiging in New York inderdaad verzoe-
ken krijgt van Amerikaanse opspo-
ringsdiensten buiten het officiële
rechtshulptraject om, gebaseerd op de
Patriot Act. „Daar wordt door ons aan
meegewerkt, ook als het gaat om
bankgegevens die uit Europa komen.
Wij doen precies wat we volgens de
Amerikaanse wet moeten doen”, zegt
een woordvoerster. De bank wil niet
zeggen niet hoeveel verzoeken jaar-
lijks binnenkomen. Ook over de in-
houd ervan zegt de bank niets.
Volgens de Rabobank komen ook bij

het hoofdkantoor in Utrecht „spora-
d i s ch ” verzoeken vanuit Amerika bin-
nen. In zo’n geval verwijst de bank de
vragende instantie door naar de Ame-
rikaanse ambassade in Nederland of
naar de Nederlandse politie. De
woordvoerster: „Die komen dan met
het verzoek terug bij ons, soms door
tussenkomst van de Nederlandse ge-
heime dienst, de AIVD.” De dienst
krijgt de gegevens van de Rabobank en
die stuurt hij dan door naar de VS.
ING zegt in een schriftelijke reactie
dat het „in strijd is met ons beleid om
nadere informatie te verstrekken om-

trent gegevens die door de autoritei-
ten worden opgevraagd en omtrent de
vraag in hoeverre ING aan deze ver-
zoeken gevolg heeft gegeven.”
Bij ABN Amro is het weinig anders:
„ABN Amro respecteert de nationale,
Europese en andere relevante interna-
tionale wetgeving ten aanzien van het
verstrekken van informatie aan auto-
riteiten. Als er een spanningsveld be-
staat tussen de eisen die door autori-
teiten [..] aan ons gesteld worden, dan
gaan wij daarover – als dat nodig is – in
overleg met onze toezichthouders om
tot een oplossing te komen.”

Bankprivacy

Vakantieplezier#
########bij#Club#Med#is#kinderspel

Alsde kinderen genieten, genieten de oudersnog meer… 
bijvoorbeeld in Turkije, Tunesië, Marokko, Italië of Frankrijk.

Uw familievakantie is inclusief:
verblijf • vluchten • transfers• ontbijt, lunch 
en diner • snacks& drankjes• sportlessen en 
–faciliteiten • kinderopvang • shows

Voor meer informatie: 
bel 0900-202.03.06 (E 0,10 p/m), kijk op www.clubmed.nl of ga langs 
bij de Club Med Travel Lounge, Stadhouderskade 13, Amsterdam 
of bij uw ANVR Reisadviesburo.

*Informeer naar de voorwaarden en beschikbaarheid.

Mijn waarnemer in Haarlem meldt dat de
bestuurders van Noord-Holland al zes
jaar delibereren over de verbouw van het
provinciehuis. Het futuristische ontwerp
van een spraakmakende Spaanse architect
is omstreden. Inmiddels heeft dit project
al zeven miljoen euro opgeslokt, zonder
dat een kubieke meter grond is verzet,
laat staan de eerste steen is gelegd. Uiter-
aard zijn spilzucht en wanbeheer geen
prerogatieven van de bestuurslaag tussen
de rijksoverheid en de gemeenten. Maar
dit voorbeeld voedt wel gevoelens van on-
behagen over het middenbestuur bij de
burgers, die in meerderheid niet de moei-
te nemen om bij de statenverkiezingen de
tocht naar de soms haperende stemmachi-
ne te maken. Bovendien had de helft van
de kiezers die de afgelopen week wel zijn
stem uitbracht daarvoor primair strategi-
sche motieven. Zij hoopten invloed uit te
oefenen op de samenstelling van de Eerste
Kamer, die via getrapte verkiezingen door
de statenleden wordt aangewezen.

Al zeventien jaar geleden concludeerde
de politicoloog Van Schendelen dat er wei-
nig reden is om de provincie als bestuurlijk
niveau te handhaven. Hij wordt geciteerd
in ‘Het opgeblazen bestuur’, een recent
verschenen boek waarin ervaringsdeskun-
dige Klaasje Peters een vernietigend por-
tret schildert van politici en ambtenaren
die proberen hun bestaan te rechtvaardi-
gen door steeds meer oneigenlijke bezig-

heden aan te vatten. Dat lukt niet. De pro-
vincie leeft niet bij de kiezers, omdat veel
door de wet aan het middenbestuur toege-
wezen taken de burgers niet direct raken.
Daar komt bij, aldus Peters, dat provincies
moeite hebben concrete prestaties te to-
nen. Soms omdat die niet worden geleverd,
zij geeft daar onthutsende voorbeelden
van, vaak omdat hun prestaties niet los zijn
te zien van de inspanningen van andere in-
stanties in en om het openbaar bestuur.

Inmiddels is de aanval op het midden-
bestuur geopend. Na een zwaarbevochten
wetswijziging – de lobbykracht van de
provincies valt niet te onderschatten – is
het totale aantal statenleden dit jaar te-
ruggebracht van 764 tot 564, ruim een
kwart minder dus. Het nieuwe kabinet is
van plan bovendien het vermogen van de
provincies af te romen. In de periode
2008–2011 zal elk jaar opnieuw 200 mil-
joen euro worden vrijgemaakt voor door
de centrale overheid aan te wijzen be-
stemmingen. Vermoedelijk zijn de opstel-
lers van het coalitieakkoord op het spoor
gezet door de Groningse econoom Gerrit-
sen, die eergisteren promoveerde op een
onderzoek naar de vermogenspositie van
gemeenten en provincies.

Eind 2005 toonde de gezamenlijke ba-
lans van de provincies een eigen vermogen
van 4,7 miljard euro. Zij beschikken echter
ook over omvangrijke ‘stille reserves’. Met
name hun aandelen in elektriciteits- en
drinkwaterbedrijven zijn ondergewaar-
deerd. Die aandelen zijn 6,4 miljard meer
waard dan waarvoor ze op de balans staan.

In feite bedraagt het vermogen van de pro-
vincies dus meer dan 11 miljard euro.

Aan de kabinetsplannen om daar 800
miljoen euro van af te halen zitten overi-
gens veel haken en ogen. Na zijn monni-
kenwerk in de provinciale boekhoudin-
gen moest Gerritsen concluderen dat de
werkelijke omvang van de vermogens
moeilijk valt te bepalen, bij gebrek aan
uniforme waarderingsmaatstaven. Daar
komt bij dat het aanwezige vermogen heel
ongelijk over de provincies is verdeeld.
Het wordt knap lastig om dat op een aan-
vaardbare manier te kortwieken. Boven-
dien kunnen provincies het geld niet zo-
maar vrij maken, omdat ze hun aandelen
in de nutsbedrijven niet mogen of niet
willen verkopen. Verder worden door de
voorgenomen onteigening juist die pro-
vincies gestraft die in het verleden zuinig
en doelmatig zijn geweest. Ten slotte zou
de dreigende afroming provinciebestuur-
ders kunnen prikkelen tot versnelde en
dus minder doelmatige bestedingen.

Ondanks deze bezwaren zit er een goede
kant aan het kabinetsplan. Het doet den-
ken aan de manier waarop activistische
grote beleggers proberen de macht in be-
drijven te grijpen om via opsplitsing en

verkoop van bedrijfsonderdelen de door
een zelfgenoegzame ondernemingslei-
ding verborgen meerwaarde om te zetten
in cash voor de aandeelhouders. Op dezelf-
de manier kan het kabinet provinciaal ver-
mogen loskloppen in het belang van de
burgers. Gelderland heeft de grootste ver-
borgen reserve: zijn aandelen Nuon zijn 2
miljard euro waard. In 2004 bedroeg het
dividend 53 miljoen. Zouden deze aande-
len worden verkocht en zou die 2 miljard in
staatsobligaties worden belegd, dan neemt
het rendement toe tot 80 miljoen euro per
jaar. Het voordelig verschil van 27 miljoen
euro is voldoende voor een permanente be-
lastingverlaging van 20 euro per jaar voor
alle volwassen inwoners van de provincie.

Vergelijkbare resultaten zijn te bereiken
door de provincies op te heffen en hun ver-
mogen van meer dan 11 miljard euro te ver-
smelten met het vermogen van de centrale
overheid. Noodzakelijke en onmisbare ta-
ken die nu door de provincies worden uit-
gevoerd kunnen in de toekomst door enke-
le rijksdiensten worden overgenomen. Op-
heffing van de provincies betekent een
hoop minder bestuurlijke drukte, een slag-
vaardiger overheid en vooral: minder geld-
verspilling en lastenverlichting. Niet al-
leen voor de inwoners van Gelderland, zo-
als blijkt uit bovenstaand rekenvoorbeeld,
maar voor alle belastingbetalers. Je zou
wensen dat het kabinet morgen begint aan
de vereiste wijziging van de Grondwet.

Ingezonden mededeling
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