{tra ín de pet'iode
J 2,8 mrd investecSennet, n1et name

lverbindingen 44,

'oor'een kwaliteits'nbaar vervoer is in
inetsperiode alvast
, onder meer voor
ken van tentporiseringen in het spoor
Íase van Randstad-

er de komende kara geld naar de nat-

verhoging vatr de geplattde Iltvustcringen met'ten minste'J 2,5 mrd tot
J 3 mrd per jaar, ofwel J 10 mrd tot

Í

14 mrd voor de periode

19982002. Dar geld is volgens het A\{BB
vooral nodig voor een betere bereikbaarheid via de weg en het spoor
ff 6 mrd tot 7,5 mrd), de ontsluitingvan nieuwbouwwijken en stads-

I

gewestelijk velvoer (J 1,6 mrd),
'light rail'-treinverbindingen (J 1,5
mrd tot J 2 mrd) en de sanering vittt
waterbodems (J 1,2 mrd).

LelL:ll

lll

Llt'

Ll/

hoofdkwartÍer. Dc onderneniíng wil
1500 rnan personeel aantrekken.
Grootaandeelhouder Philips zal
zijn belang in de fabrikant voorlopig
niet verkopen. Het concern verkocht

begin 1997 voorlopig zijn laatste
tranche van I2o/o in ASML. De elektronicaproducent heeft zich verplicht zijn belang tot maart 2000 niet
van de h:rnd te doen. Dat belang
werd vrijdag ruin een h;rlf miljard
minder waard.
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Bartjens: Het verschil tussen
hard en zeer hard groeien
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zijn
een
ontstond toen

Chaffart geeft geen reden voor
vertrek, maar duideliik is dat er

vertrouwensbreuk

Chaffart tijdens het recente

overna-

om te kunnen vertrekketr

F-ortis

'in

een akkoord was gekomen over een

meest

gezainenlijk plan.
geschikte moment om de stabiliteit Tijdens de vergadering heeft been de continuïteit van de Bank te be- stuursvoorzitter Janssen in een vereen sereen klimaat en op het

mei muïaties te komen.
Ook de bestuursvoorzitter van

;ïti

de

Fortis zodanig was geschonden
een wuchtbaie samenwerking

De snelle oPbouw
AMSTERDAM
- bank (kapitaalvàn een investment
markttransacties, advisering bij fusies en overnames) leidt tot spanningen binnen de Rabobank. Cultuurverschillen en competentiestrijd veroorzaken confl icten tussen
nieuw aangetrokken investment
bankers en de betrokken Rabobankmedewerkers. Binnen de Rabobank
wordt de overplaatsing van directie-

voorzifter van Rabobank International, R.A. Arnold, met de problemen
in verband gebracht.
De Rabobank werkt sinds vorig
iaar aan de versnelde uitbouw van
Len investment bank. Onder leiding
van dê van Barclays afkomstige A.
von Ungern-Sternberg worden zo'n
400 nieuwe mensen aangetrokken.
Ongeveer 200 mensen komen in

Londen te werken, de rest wordt
toegevoegd aan de circa 900 gesPecialiseerde medewerkers die Rabobank al heeft op dit gebied. In Lon-

den wordt binnenkon een nieuw

jq*iti.rrf."tàGp

Scttaap

+

Cltroe$ rn Arnltevdau'

"*tt nindboven. "r-Grevqnb-1gt'
ooin; $1lihgtttfpi.qCe,
-.
n,,4p9.ry14+*,Ufrefh! cn Erotle Juw*Iierl ln Utrr*hr,

,

kantoor geopend.
Het optreden van de investment
bankers onder leiding van Von Ungern-sternberg heeft al op diverse

vangeni:.L1^i

welge4fol

met het directiecomité van de bank.'

Met het ontslag van Chaffart'

-]

'Ë

--,

Janssen, De Wit (en de secretaris
den Chaffart en zijn directiecomité van de raad, Huben Simonan) krijgt

Generale Bank, Paul Emmanuel mogelijk was geworden. Zo

Janssen, heeft zijn onrslag vrijdag
aangekondigd, net als het ànige t te-derÉndse bésruurslid Frank de Wit
(ex-KNP BT) als onafhankelijk beituurder bij de bank. Janssen geniet
als oud-directievoorzirter een groot

dat
on-

k1gq1

zers dp]it

megevechi openlijk de kant van houden'.Inkringenvanderaadvan klaringzijnopstellingtijdensdecriABN funro ko-os. De bank heeft nog bestuur was al eerder duidelijk dat sisweken verduidelijkt. 'Ik heb hergeen opvolger maar verwacht op
- i het vertrouwen tussen Chaffart en haaldelijk mijn solidariteit.betuigd

afgelopen wddag tegen de

stem-

kapitaal-

de overname van Generale Bank een

verhogingvanl0%diealsgifpilFor- hard vervolg. Eerder rekenden

tis in een gewonnen positie bracht. waarnemers in Brussel nog oP een
Naast de 350/o aandelen die Fortis al zachte ianding. Fortis heeft er bein Generale Bank had, verkreeg For- lang bij dat de bank zo stabiel mogelijk integreert in de bankverzekepresrigebijdebankenheeftvanmeet tis daarmee nog eens 100/o.
àfaande zijdevan chaffartgekozen. Fortis-voorzitterMauriceLippens ringsgroep.

Groeistuipen treffen zakenbank Rabo
VAN ONZE REDACTEUREN

men.

olaatsen binnen de Rabobank tot
spanningen en conflicten geleid, ztr
valt binnen de bank te beluisteren.
Zo eisen de investment bankers het

recht op om benoemingen te doen
bij internationale kantoren van de

doen omdat de systemen niet in orde zijn. Volgens insiders houdt het

vertrek vorige week van onderdirecteur H. van der Stelt verband met
deze problemen.

Rabobank. De managers van deze

Van der Stelt is volgens een
woordvoerder van de Rabobank

kantoren voelen zich daardoor ge-

vertrokken'op eigen initiatief . Over

oasseerd.

Bovendien schuiven de tnvestment bankers met producten en
klanten, meestal richting Londen.
Kantoormanagers krijgen van de
ene op de andere dag te horen dat
een van hun succesproducten niet
meer in het productpalet van de
nieuwe investment bank past. In
evaluaties van het bestaande personeel vellen de investment bankers
harde oordelen. In sommige gevalIen moet de hoofddirectie eraan te
pas komen om de verontwaardiging
te sussen.

Omgekeerd storen de investment
bankers zich aan de trage en stroperige manier van opereren van de Rabo-mensen. Volgens bronnen binnen de Rabobank hebben automatiseringsproblemen in Londen voor
veel vertraging gez.orgd. Dure investnrent bankers kuntlen te weinig

de motieven achter het vertrek van
Van der Stelt wenst hij niet te specu-

leren.

Ook de opmerkelijke personele
mutatie die de Rabobank vorige
week vrijdag bekendmaakte, wordt
binnen de Rabobank met de proble-

men in verband gebracht. In een
persbericht,liet de bank weten dat
R.A. Arnold is benoemd tot directeur strategische samenwerkingsprojecten. Arnold was directievoorzitter van Rabobank International
en als zodanig operationeel verant-

woordelijk voor

de

investment

bank-activiteiten. Zijn functie bij
Rabobank International wordt tijdelijkwaargenomen door D.J.M. G.
baron van Slingelandt, lid van de
hoofddirectie.

Arnold heeft deze week op een

managementbijeenkomst in Antwerpen een'emotionele afscheids-

fi,.

'Het was iedereen volstrekt duidelijk dat hij niet
wijwillig is vertrokken', zo zegt een
daar aanwezige Rabo-manager. 'Hij
heeft het in het krachtenspel rond
de investment bank niet gered', zo
zegt een ander. De benoeming tot
directeur strategische samenwerking wordt gezien als een 'eervolle
speech' gehouden.

uitweg'.

Volgens een woordvoerder van
de bank is er geen sprake van gedwongen verplaatsing.'Rabobank
International zit midden in een zeer
dynamische ontwikkeling. Daar zitten we ook nog wel een tijdje in.
Maar de strategische ontwikkelingen binnen Europa gaan ook heel
snel. Daar moet je volledige aandacht aan geven. Hoe lang laat je
mensen op twee borden spelen?
Hoe lang kun je het onmogelijke
vragen van mensen? Arn<lld is en
blijft een zeer prominente speler bij
de Rabobank.'
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Britse bankiers houden niet van

it'

Drr{j D<Ê4

Flet Finaniic,

f I zcr

FD ZA 13 0'

waren de resultaten

dat er geen andere
vijf cataloguswinkels
rt houdt het midden
rmp en Kijkshop
s vier maanden ge-

jaar geleden hebben
m met vijf proefwin-

n op het continent',
:

zijn zeker bereid om

:n om aanloopverlieren. De verliezen zijn
:en we zien geen mon de resultaten te verbijvoorbeeld rneer te

ordt het verlies alleen

kampen met teleuroopcijfers en te kraprvendien is het Britse
r opzichte van andere
rta's. De winkels voerBritse assortiment. I)e
: Nederlandse consut volgens Argos sterk

bedrijf houdt een soortgeltlke proet
in Íerland, waar de winkels wel succesvol zijn. Het verlies in Nederland
zou over het lopende boekjaar ver

boven de begrote f B mln (f 25
mln) zUn uitgekomen, zegt Frost.

ry'oor hetjaar 2000 zouden we zeker

dgqr AuDe sportwagens van het fameuze merk Lamborghini komen in Duitse handen. Het ltaliaanse concern is overgenome-n

Kft. onlangs
di, onderdeel -van net voksfiagen-concern. Lamborghini moet;en apart-e dochter van Audi worden naast Audi Hungaria Motor
wordt afgerond,
transactie
deze
Als
van
automotoren
cosworth.
fabrikant
áe
Britse
Rolls-Royce"tevens
uu.,
á"
uurrÍ.oop
bij
Volkswagen
verwierf
komt ook Cosworih onáer de vleugels van Audi, dat auto's voor het hogere marktsegment fabriceert.

wars van HófriËë?ïAans

van een nieuwe baan en dat er een
sociaal plan wordt opgesteld. FNV
Bondgenoten was wijdag nog niet
ingelicht over de aftocht van het

VAN ONZE CORRESPONDENT

Britse bedrijf.

LONDEN

Argos is onlangs overgenomen
door branche- en landgenoot GUS,
onder meer de moeder van Postorderbedrijf Wehkamp. Het ging otn
een vijandige overnarne, waarbij de
directie van Argos zich tot het laatste moment heeftverzet. De nieuwe
Argos-bestuursvoorzitter Frost ontkent dat het terugtrekken uit Nederland iets met de machtsovername
door GUS te maken heeft.

industrië productie en services. Vorig jaar jaar realiseerde de groep
Koninklijke
U
rep in Missingen wil inclusief de constructie-activiteiaarduidelijkheid heb- ten een omzet van J 700 mln.
:n nieuwe strucruur. Daarop leed De Schelde eenverlies
uursvoorzitter mr Rob van f 53 mln.
Het verwijt van de bonden dat
vel breekt dan ook de
de directie van De Schelde duideeen nieuwe aandeellijkheid moet verschaffen.over de
Ce industriële groeP te
strategische plênnen, werPt Van
eren.
den Heuvel verre van zich. Hij beeuvel maakte donderdat de winstgevende klemtoont dat de directie al geruime tijd op dezelfde, publiekbekenorrstructie- activiteiten
:Ide worden onderge- de kóersïaart. Deiè liín''i^rordtvolgens hem ook ondersóhreven deor
bricom lnstallatietechederlandse werkmaat- het onderzoekvan drs M. de Jong,
dat de afgelopen maanden in opr het Belgische Tracte:rkmaatschappij telt nu dracht van het ministerie van Eco:n. Daarvan komen er nomische Zaken en De Schelde is
DÀCTEUR

ichelde, dat een belang

verricht naar de toekomstmoge-

Fabricom Installatie:lichting geeft Van den
lagmiddag aan dat het
oeling is dat belang te

lijkheden valr de groeP.
Kort samengevat wordt volgens
Van den Heuvel die koers bePaald
door drie uitgangsPunten: vermogensversterking, samenwerking

n.'Niet alleen staan de
van de constructiebe-

Met de overheid en de Zeeuwse

en nieuw

aandeelhouderschaP'

provincie, die respectievelijk 90%

het gromrt st,,
Ellesmere$rivc

weet de Sgrir

slechp . pr,

i3tf5

werkers wil helpen bij het vinden

eliikheid sffuctuur

rnze bedriifsterreinen.

AM5TER-DAM

geen winst hebben gemaakt.'
Argos stelt dat zij de 150 mede-

lde mikt op snelle

igt.

nllscn rettdabc
finage-aqivjrer

nu toe bleven de
van de effectenbank-diresultaten-'Tot

visies van Nederlandse banken achter bij de verwachtingen. Werknemers zijn in deze sector slechts met
hoge salarissen en royale bonusre-

gelingen te behouden. Het is de
vraag ofdeze cultuur past bij de van
huis uit voorzichtig opererende Nederlandse bankiers.'
Dit staat in het in aPril gePubliceerde jaarverslag van De Nederlandsche Bank. Bankpresident dr
A. Wellink u it er zijn zorgen over investment banking. Voor een bankpresident zíjn deze uitspraken ongebruikelijk duidelijk. Hij heeft het
over de allianties en de overnames
van de afgelopen jaren en de uitbouw van deze activiteiten in met
name Londen.

Wellink blijkt een goede kijk oP

de zaken te hebben. Niet alleen
maakte ABN AÍÍuo vorig jaar in
Londen vellies, maar sinds aPril is

voorzitter Mathrani van ING Barings opgestapt en djdelijk oPge-

volgd door bestuurslid' 'Minder-

houdt. Rabo volgt nu dit.spoor. Er
vertrekken mensen,uit- de top v4n
Rabo International, waarbij intern
een duidelijke link met de Londense activiteiten van Rabo wordt ge1ègd, eii haron Vaq Slingelandt,'líd
van de hoofddirectie,"'neémt de
honn'gurs waai. lpvestrl'tenr banking in Lónden blijkt geen $inecure.
Er zrjn vijf Nederlandse banken
actief en expansief in Londen: ABN
Amro, ING Barings, Rabo, MeesPierson en NlB. De NIB financien,
met enkele tientallen medewerkers, voora I bedrijven en projecten.
Bij MeesPierson Londen werken na
bijna twintig jaar 500 mensen. De
bank orienteen zich sterk oo de af-

wikkeling van de handel op termijnmarkt Liffe en op het minder

weer lang vergeten problemen. Nu
is er door organische groei en de

risicovolle lenen van geld aan bedrijven.
De drie grotere banken pakken

Hoare Govett een sterk met Nederland geïntegreerde invesrment

Londen breder en dieper aan. ABN
Amro knutselt al een jaar of vijftien
serieus aan de uitbouw van zijn ac-

tiviteiten, ING kocht ruim drie jaar
terug Barings en Rabo zit midden in
een sterke expansiefase. Het Londense deel van de investment bank
groeit binnen korte tijd vaÍI 50 naar
200 mensen, wat de totale Raboomvang in de Britse hoofdstad oP
500 brengt. ln het nieuwe gebouw
dat over twee maanden wordt betrokken kan Rabo zelfs 1000 mensen kwijt. Dit ronselen scheelt Rabo

een overname, maar het is niet

goedkoop.
De grote drie verslikken zich allemaal in Londen. Dat zit vooral in
cultuurverschillen, maar ook in de

wijze waarop Londen vanuit Nederland moet worden aangesiuurd
en de wispelturigheid van deze tdk
vanbankieren. Hetis, zoals eeri medewerkervanlNG Barings zegt, geweldig om in een investment bank
te wprken, rnaar het is hopeloos om

er een te bezitten. De voordelen
gaan via bonussen naar de werknemers, de nadelen naar {e aandeel-

houders. Londen geéft structureel
minder winst, 2egt een collega van
MeesPierson, de kosten zijn hoger
en de marges'door hevige concurrentie lager.

overname van

het

middelgrote

bank opgetuigd, waarin veel Nederlanders op sleutelposten zitten
zodat de cultuur redelijk wordt bewaakt. Bij diverse activiteiten staat
de bank in Londen in de top-10. Or-

ganisatorisch en cultureel is het
leed geleden, maar ABN Amro
heeft zich het afgelopenjaar in Londen verslikt in de markt en er werd
verlies geleden.

I tl

verdienen. In een markt waar het
vaak om dubbeltjes gaat, vergt dat
veel nmzet of veel risico.
Nederlanders worden in de Ciry

besmuikt'cloggies' (klompen) genoemd. Het is een publiek geheim
dat' de Amerikaanse investment
bank Dillon Read vooral om deze
cultuurreden vorig jaar voor Mor-

Quarp.

Nasleep

o

I

Een reor5l
begonnen, h,
een buiteng

liesvanJ 1,1:
dat van eei,

het juiste'spoor te krijgen en bij

Dat gedrag en die salarissen maken in Nederland veel los. Dat kbitrt

I

vooral omdat zowel Rabo als ING
nauwelijks ttruis zijn in deze a1$e-

'samenwerk,
ter te kuntt.
rijketer;g va'
'Door een 1
reclantecatr,

Rabo werd de 'kar Setrokken
door de nu opzij gepromoveerde
Arnold.

Rabo tuigt in Londen een dure
operatie op, gericht oP de agrarische en gezondheidssector. Rabo

weer net

zoveel

,

y4p invest.r4gnt

banking als ING víer jaar geleden.
In een weemd land worden hanige
buitenlandse geldmakerb binnen-

met deze zwart-witbeelden, het

.t-l

blauw pak met bruine schoenen
met rubberzolen, waarin de Nederlandse bankverzekeraars de blauwbloedige bank kwamen redden.

Het is te zot voor woorden, maar
het geeft zo aardig weer hoe deverhoudingen liggen.

re banlaarereld. Een door de wol ge-

verfde Londense bankier weet ondenussen wel hoe deze arrogantie
moet worden aangeDakr: hard en
duiàelijk. De weeï voor lèeglàpp
blUkt dikw|ls ongegrond. On{uideliikheid biedt alleén màar niirrtte
vooi politieke spelletjes en dat leidt
eerder tot het vertrek van dè betere
mensen en tot in Nederland reikende manipulaties. In de Ciry wordt
verwacht dat directeur Van Slinge-

t

4,9mktb.
wijdag vers,
ma is bij ht'

;tft;'
EuroSltlt

ties varl'Zei

qgfdl."Pgl'
pqo,4€ Yar

enMix lnn

i.
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AIle rei,

tors die de

landt die Rabo lnternational nu

voor de

gaat leiden de harde lijn beter kan
vasthouden dan zijn voorganger

land-Belgie
speciale stit

Arnoid.
K. BROÉKHUIZBN
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Bij Barings wordt nog steeds gelachen om de combinatie van een

zijn mensen die weten dat alleen

aa

moeten ze minstens hetvijfuoudige

een hlanS va
is de bedoelii,
ven samelte
re Franse Pak

Daardoor sci
nieuw rode c,

tachtig worstelde de bank nog met
die vraag en dat gaf inmiddels al-

baand. De keuze was een volledig
losstaande dochter of een investment bank die langzaam uit de be-

jaar en om dat te rechwaardigen

Gazechim Rh
chim Produirr
ques. In fehr,

gan Stanley koos, en niet voor ING.

ING en Rabo maken nu vergelijk-

staande zakelijke activiteiten van
de bank geborenwerd. Medio jaren

ge-

ge-

maakt. Middelmatigheid is een taboewoord in de City. Kwaliteit kost
in Londen veel geld. De betere handelarèn wagen $ 5 mln voor twee

bare fouten als AtsN Amro vijftien
jaar geleden. Ze maken geen duideIijke keuze tussen een geintegreerde of zelfstandige investment bankDat is mede opmerkelijk omdat zowel bij ING als bij Rabo mensen
werken die zijn opgegroeid bij ABN
Amro: ING-besruurslid Lindenbergh heeft twee jaar zonder al te
veel succes geprobeerd Barings oP

gehaald, die niet morSen maar gisteren een beslissing willen hebben
en die leven in een wereld van grote gebaren en getallen. Mensen die
hun eigen rnarktwaarde zelden onderschatten en die net zoveel'voelen'bij een bedrrjf als bij een bal gehakt. En, om nog even door te gaan

ABN Amro heeft het pad

met kwaliteit winst wordt

Koninkliiki
telgenaaÍ
ggw,

schade die

wereldvrrt'

