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HOOFDSTUK1.PROLOOG

1.1. IN LEIDING
In dit hoofdstuk gaan we kort in op:
- het concept 'diensten' (1.2.);
- de in dit onderzoek frequent gehanteerde termen (1.3.);
- de stand van zaken in het 'international management' (1.4.);
- de doelstelling van dit onderzoek (1.5.) en,
- het vertrekpunt van dit onderzoek (1.6.)

1.2. 'DIENSTEN': WHAT'S IN A NAME?

1.2.1. VOORAF
Het concept 'diensten' kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd
worden. Wij zullen het concept 'diensten' vanuit twee invalshoeken kort
belichten, te weten een macro-economisch perspectief en een micro
-economisch perspectief. In dit proefschrift staat het micro-economische
perspectief centraal.

1.2.2. EEN MACRO-ECONOMISCH PERSPECTIEF
In een samenleving kunnen economische activiteiten worden onderverdeeld
naar activiteiten die in de primaire, secundaire of tertiaire sector worden
uitgevoerd [1]. Gedurende de afgelopen decennia is het belang van de
tertiaire sector -gemeten in termen van het daarin werkzame deel van de
totale beroepsbevolking- toegenomen (zie: Maddison, 1982). In de hoog-
geindustrialiseerde landen is het merendeel van de beroepsbevolking thans
werkzaam in de tertiaire sector. De verwachting is dat aan de groei van
deze sector -andermaal in termen van de werkgelegenheid- nog geen einde
is gekomen [2]. Er wordt wei gesproken over een tertiairisering van de
economie (zie: Porter, 1990). Anderen gaan verder door te spreken van een
ontwikkeling naar een diensteneconomie [3].
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Weer anderen -waaronder in het bijzonder Bell [4]- poneren een
zogenaamde 'post-industrial thesis': de dienstensector als vervanger van
de industriele sector als pijler van welvaart en welzijn. Ook de futuroloog
Tottler (1980 en 1990) spreekt voortdurend over de 'information society'
en de 'post-industrial society', wanneer hij over de Amerikaanse, (West-
)Europese en Japanse samenleving en haar economische activiteiten
spreekt.

De inzichten en visres van Bell en Tottler (maar ook hun discipelen) zijn
door veel onderzoekers in een genuanceerder daglicht gesteld [5]. Kumar
(1978) kritiseert bijvoorbeeld de door Bell opgeworpen these door te
wijzen op het gebrekkige empirische bewijsmateriaal dat (niet)
voorhanden was (c.q. is). De door hem geschetste ontwikkeling van een
industrtele naar een post-lndustrlele samenleving wordt met andere
woorden niet geobjectiveerd. Voorts verzuimt Bell aan te geven wat hij
onder 'diensten' verstaat. Daarmee wordt de 'construct validity' van zijn
studie met voeten getreden. [6].

De kritiek op Tottler heeft een -veelgenoemde- noemer gemeen: zijn
analyses zijn op weinig robuust (Le. anekdotisch) empirisch materiaal
gebaseerd. Daarmee is de 'external validity' van zijn inzichten in het
geding [7].

Cohen en Zysman (1987) doen in dit kader de these van de post industrtele
samenleving af als een 'notie', wanneer zij stellen: "It resonates to our
experience of big changes, shapes our perceptions of their tone and
texture, and organizes our understanding of their direction. But the notion
obscures the precise location of those changes and their meaning". Kortom:
de post industriele samenleving als een 'gedachtenconcept' in plaats van
een reeel concept.

Samenvattend kunnen we niettemin stell en dat er in de literatuur
overeenstemming bestaat over het volgende:
1. De industriele sector en de dienstensector zijn onderling nauw
verweven. Die onderlinge verwevenheid lijkt eerder toe- dan af te nemen.
Deze ontwikkeling wordt gesignaleerd door ondermeer Kumar (1978),
Heilbronner (1977), Walker (1985), Bailly, Maillat en Coffey (1987), Cohen
en Zysman (1987), Nooteboom (1990) en Porter (1990).
2. In het verlengde van 1.: De industriele sector wordt niet gesubstitueerd
door de dienstensector [8]. Bolwijn en Kumpe (1992), Nooteboom (1990) en
Van Nunen (1988a en b) maken ons hier -toegespitst op Nederland- op
attent. In Nederland mag dan bijna 70 procent van de beroepsbevolking
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werkzaam zijn in de 'diensten', 'goederen' blijken nog steeds het
fundament van de Nederlandse economie te zijn (zie: Van Nunen, 1988a en
b). Daniels (1982) komt -hoewel niet toegespitst op de Nederlandse
situatie- tot dezelfde conclusie: diensten spelen een belangrijke rol in een
nationale economische huishouding; goederen blijven (vooralsnog) de
hoofdrol spelen.

Uit de economische literatuur wordt duidelijk dat diensten niet langer als
'restcategorie' (Fisher, 1935) danwel als 'goods of a secondary type'
(Giarini, 1987) kunnen en mogen worden opgevat. Deze constatering is een
belangrijk vertrekpunt van deze studie.

1.2.3. EEN MICRO-ECONOMISCH PERSPECTIEF
Gezien vanuit een micro-economisch perspectief blijkt de dienstensector
in het bijzonder gekenmerkt te worden door ondernemingen die produkten
genereren in afwezigheid van fysieke transformatieprocessen (zie:
Marshall, Damesick en Wood, 1987; Faes en van Tilborgh, 1983). Er bestaan
echter meer -goed gedocumenteerde- verschillen tussen
'dienstenondernemingen' en 'goederenondernemingen'. Die verschillen zijn
herleidbaar tot het voortgebrachte produkt: een dienst of een goed.
Diensten worden bijvoorbeeld niet zelden op dezelfde plaats en op
hetzelfde moment geproduceerd en geconsumeerd [9], worden daardoor in
de regel niet opgeslagen (Stanback, 1979), zijn moeilijk danwel niet te
verhandelen (Gershuny en Miles, 1983) en zijn 'immaterieel' c.q.
'ontastbaar' (Carman en Langeard, 1980).

Belangrijke theoretische implicatie: theoretische inzichten die van
toepassing zijn op industriele c.q. goederenondernemingen hoeven niet op
te gaan voor dienstenondernemingen. We zullen in het verdere verloop van
deze studie -in het bijzonder hoofdstuk 7- nog uitvoerig op deze
gevolgtrekking ingaan.

Het onderscheid tussen diensten en goederen is echter niet eenduidig. Dit
heeft voor een belangrijk deel te maken met de diversiteit aan goederen en
diensten en hun onderlinge interdependentie: er zijn veel verschillende
soorten diensten en goederen en veel diensten hebben een
goederencomponent en veel goederen hebben een dienstencomponent. Een
ondubbelzinnig onderscheid tussen 'goederen' en diensten' is daarom niet
te geven. Stigler schreef bijvoorbeeld al in 1958: "There exists no
authoritative consensus on either the boundaries or the classification of
the service industries" (p. 47). Vijf-en-dertig jaar later bestaat er nog
steeds geen consensus omtrent dit definierings- en
classificatievraagstuk. Ook Daniels (1985) en Cohen en Zysman (1987)
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stippen deze problematiek aan. Stanback, Bearse, Noyele en Karasek (1981)
spreken in dit kader terecht van een 'misconception of homogeneity'.

VeeI onderzoekers hebben reeds op deze weerbarstige -ln essentie
conceptuele- problematiek gewezen (zie ondermeer: Fuchs, 1968; Daniels,
1985). Deze conceptuele problematiek vloeit met name voort uit de
heterogeniteit van 'diensten'. We hebben daar al eerder op gewezen. Het
clusteren van de grote verscheidenheid aan diensten kan in deze
problematiek een uitkomst bieden. Zijn we in staat 'diensten' te clusteren,
dan zijn we eveneens in staat de ondernemingen die deze diensten
voortbrengen in enkele cateqorieen onder te brengen. Nooteboom (1990)
biedt ons een handreiking door een -op Miles, Turner en Bessant (1988)
gebaseerd- onderscheid te maken naar drie soorten van diensten:
- op goederen gebaseerde diensten: diensten van organisaties actief in de
handel, transport en opslag;
- informatie- of informatie gerelateerde diensten: diensten van banken,
verzekeringsmaatschappijen, communicatie-organisaties alsmede
organisaties die kennis- en kunde diensten voortbrengen;
- consumentendiensten: organisaties die diensten voortbrengen ten
behoeve van lichamelijke/medische/psychische verzorging, recreatie
etcetera.

Aile drie de soorten van diensten bieden een bepaald 'nut'. Op goederen
gebaseerde diensten bieden een nut van plaats, tijd en assortiment.
Informatie- of informatie gerelateerde diensten bieden een nut van kennis.
Consumentendiensten bieden een nut van welzijn. Wij zullen ons in deze
studie concentreren op de tweede soort van diensten: informatie- of
informatie gerelateerde diensten in het algemeen en diensten
voortgebracht door uitgeverijen, verzekeraars en banken in het bijzonder.

1.3. TERMINOLOGIE

1.3.1. INLEIDING
We willen in deze paragraaf kort stilstaat bij enkele veel gebruikte
termen. Bijzondere aandacht verdienen de volgende in deze studie
consequent gehanteerde termen:
- dienstenonderneming (1.3.2.);
- multinationale onderneming (1.3.3.);
- multinationale dienstenonderneming (1.3.4.);
- ondernemingsscope (1.3.5.);
- strategie (1.3.6.) en,
- structuur (1.3.7.).
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1.3.2. DIENSTENONDERNEMING
In het verlengde van het door Miles, Turner en Bessant (1988) alsmede
Nooteboom (1990) gemaakte onderscheid verstaan wij onder een
dienstenonderneming een economisch zelfstandige bedrijfshuishouding die
een op een goed gebaseerde dienst, een informatie- of informatie
gerelateerde dienst danwel een consumentendienst voortbrengt. De hier
bestudeerde uitgeverijen, verzekeraars en algemene banken zijn in deze
conceptie 'dienstenondernemingen'.

De verschillen tussen dienstenondernemingen en goederenondernemingen
spitsen zich toe op drie continua die lopen van:
1. het al dan niet bestaan van een fysiek transformatieproces
2. het al dan niet tastbaar zijn van de output
3. een 'lang' danwel 'kort' distributiekanaal

ad. 1.
Goederenondernemingen kennen een fysiek transformatieproces.
Dienstenondernemingen worden in mindere mate gekenmerkt door een
fysiek transformatieproces. Diverse dienstenondernemingen hebben geen
fysiek transformatieproces.

ad. 2.
Goederenondernemingen houden zich bezig met het transformeren van
inputs in tastbare outputs. De output van dienstenondernemingen is niet
zelden niet-tastbaar.

ad. 3.
In tegenstelling tot goederenondernemingen hebben dienstenondernemingen
overwegend korte tot zeer korte distributiekanalen. Vaak vindt een deel
van de consumptie van een dienst plaats gedurende de distributie van de
betreffende dienst. De verklaring hiervoor grijpt terug op hetgeen we
eerder stelden: de korte distributiekanalen in de dienstensector zijn het
gevolg van de (vrijwel) simultane produktie en consumptie van de
geleverde dienst. De produktie en consumptie van een dienst zijn moeilijk
van elkaar te scheiden en te onderscheiden: de producent van de dienst, de
dienst en de afnemer van de dienst gaan niet zelden 'in elkaar op'.
Dienstenondernemingen hebben in de regel als gevolg van de (overwegend)
simultane produktie en consumptie geen danwel een kleine voorraad. Voor
goederenondernemingen is voorraadvorming een inherent onderdeel van de
ondernemingsgewijze produktie. De vaak langere distributiekanalen zijn
hiervan de oorzaak.
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1.3.3. MULTINATIONALE ONDERNEMING
Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van een multinationale
onderneming. Verschillende onderzoekers presenteren dan ook
uiteenlopende omschrijvingen. Dit varieert van 'enge' definities als die van
Vernon (1971) tot en met 'brede' definities als die van Jagersma (1991).
Vernon ziet een multinationale onderneming als een onderneming met
produktievestigingen in tenminste zes landen. Jagersma legt de nadruk op
het grensoverschrijdend entameren van activiteiten.

Tussen deze twee omschrijvingen van multinationale ondernemingen
vallen allerhande definities in te passen. Op deze plaats is het belangrijk
een definitie te introduceren die met het oog op het empirische onderzoek
(hoofdstuk 3, 4 en 5) werkbaar is.

Met inachtneming van het voorgaande zijn wij van mening dat een
multinationale onderneming een onderneming is die grensoverschrijdend
actief is in het coordlneren en integreren van concrete
bedrijfsactiviteiten [10].

Deze definitie valt uiteen in drie componenten namelijk:
- 'grensoverschrijdend actief';
- 'coordineren en integreren' en,
- 'concrete bedrijfsactiviteiten'.

De verschillende componenten laten zich als voigt toelichten.

GRENSOVERSCHRIJDENDACTIEF
De grenzen waarover gesproken wordt zijn staatsgrenzen. Een onderneming
die activiteiten ontplooit waardoor staatsgrenzen worden overschreden
komt in aanmerking voor de kwalificatie 'multinationale onderneming'. Pas
wanneer de overige twee componenten actueel zijn is in de hier opgevatte
zin des woords sprake van een 'multinationale onderneming'.

COORDINATIEENINTEGRATIE
Coordinatle en integratie is van belang, omdat aileen aan de hand van het
coordlneren en integreren van activiteiten een adequate (i.e. efficiente en
effectieve) afstemming tussen de middelen van de onderneming en de
behoeften van de bediende (Iokale of mondiale) markt kan plaatsvinden.

CONCRETEBEDRIJFSACTIVITEITEN
Concrete bedrijfsactiviteiten behelzen verkoopkantoren, ontwerp- en
ontwikkelcentra, vertegenwoordigingen, distributie-organisaties en
produktievestigingen. Daarmee worden export, licentie-overeenkomsten en
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andere contractuele overeenkomsten bewust buiten de hier gepresenteerde
definiering gelaten. Redenen verband houdende met de operationalisering
van het begrip 'multinationale onderneming' verklaren deze keuze. De
multinationale onderneming wordt daarmee vooraleerst gezien als een
medium voor directe buitenlandse investeringen.

ONDERSCHEIDEND
Daarmee wijkt onze definitie af van de omschrijvingen van anderen, als
zou het hier noodzakelijkerwijs om grote ondernemingen gaan (Daniels,
Pitts en Tretter, 1985), die een omvangrijke geografische verspreiding
kennen (Contractor en Lorange, 1988), actief zijn in een veelheid van
bedrijfstakken (Brooke en Remmers, 1977) en per definitie een hoge
technologische en marketingintensiteit bezitten (Stopford en Wells,
1972).

1.3.4. MULTINATIONALE DIENSTENONDERNEMING
Over het functioneren en het management van multi nation ale
dienstenondernemingen is nog maar weinig bekend. Multinationale
ondernemingen en multinationale 'industriele' ondernemingen worden in de
regel over een kam geschoren. Multinationale dienstenondernemingen
hebben pas sinds een baanbrekende publikatie van Buckley en Casson
(1976) meer aandacht gekregen. Ook Trondsen en Edfelt (1987) komen tot
de conclusie dat onderzoekers multinationale dienstenondernemingen op
een 'bedenkelijke' wijze hebben onderbelicht.

Multinationale dienstenondernemingen houden zich bezig met het
transformeren van produktiemiddelen in een 'dienst' c.q. 'diensten'. De
voortgebrachte produkten worden aan de hand van gecoordineerde
transacties via directe investeringen in hetzelfde land danwel in andere
landen afgezet.

1.3.5. ONDERNEMINGSSCOPE
Het geheel aan activiteiten van een onderneming noemen we wei de
ondernemingsscope. Andere omschrijvingen van ondernemingsscope zijn de
scope, de concernscope, de activiteitenscope, het werkterrein en het
domein. Daarmee is 'ondernemingsscope' een bij uitstek connotatieve
definitie [11]. Wij mogen (en zullen) uit dien hoofde de verschillende
synoniemen door elkaar gebruiken. Onder het multinationaliseren van de
ondernemingsscope verstaan we het grensoverschrijdend verruimen van
het activiteitenpakket van een onderneming.
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1.3.6. STRATEGIE
Met strategie bedoelen we hier het actiepatroon van een onderneming dat
er op gericht is een bevredigende lange termijn positie op een concrete
markt in te nemen. Daarmee benadrukken we de inherente dynamiek van
strategie (zie ook: Daems en Douma, 1989). Doordat we een strategie als
een actiepatroon opvatten wordt het strategie-concept door de factor
'tijd' dynamisch [12]. De strategie van een onderneming fungeert als
liaison tussen de interne omgeving en de externe omgeving (i.e. de 'task'-
en 'societal'-omgeving) [13].

1.3.7. STRUCTUUR
Onder structuur verstaan we het geheel aan formele relaties tussen
(groepen van) personen, afdelingen, werkmaatschappijen, groepen,
sectoren en divisies, dat de onderneming cohesie dient te verschatten (zie
ook: Jagersma, 1993b).

Het formaliseren van de relaties tussen de interne participanten uit zich
in het organogram. Vrijwel iedere onderneming heett een organogram. Dit
organogram kan veelal aangetroffen worden in jaarverslagen en
jaarboeken. Een afdeling is in een organogram de kleinste werkeenheid
binnen een onderneming, gevolgd door een werkmaatschappij. een groep en
tot slot een sector of een divisie.

Het aggregatieprincipe is eenvoudig: het bundelen van overeenkomstige
activiteiten in steeds grotere eenheden. Achterliggende doelstelling: het
bewerkstelligen van cohesie ten behoeve van het beheersen van de
activiteitenscope.

De structuur van een multinationale onderneming is belangrijk, omdat de
structuur het coordlnerend en integrerend vermogen van een
multinationale onderneming be'invloedt.

1.4. DE STAND VAN ZAKEN IN HET 'INTERNATIONAL
MANAGEMENT' (1M)

1..4.1. INLEIDING
De aandacht voor en het onderzoek naar het functioneren en het
management van multinationale ondernemingen is vanaf het begin van de
jaren '60 snel toegenomen. Tot die tijd concentreerde het onderzoek zich
vooraleerst op de door comparatieve voordelen gevoede handelsstromen
tussen landen [14]. De intensivering van de grensoverschrijdende
concurrentie zette echter aan tot een herorlentatle: onderzoekers
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begonnen zich in toenemende mate te interesseren voor het analytische
niveau van de multinationale onderneming (in plaats van het land). Deze
herorientatie mondde uiteindelijk uit in de opkomst van een nieuw
probleemveld: het probleemveld 'International Management' (kortweg: '1M').

Het functioneren en het management van multinationale ondernemingen is
sinds de jaren '60 door verschillende onderzoekers vanuit verschillende
invalshoeken beschreven en verklaard.

Zo wordt het functioneren van de multinationale onderneming en de
multinationalisatie van de ondernemingsscope bijvoorbeeld
geconceptualiseerd in termen van:
- oligopolistische concurrentie [15];
- internalisatie-overwegingen [16];
- managementprocessen actueel in een multinationale onderneming [17]
en,
- contingentiemodellen [18].

Ofschoon we te maken hebben met een relatief jong wetenschappelijk
probleemveld kan reeds een schets worden gegeven van de stand van zaken.
We zullen ons op deze plaats beperken tot een bondige uiteenzetting van de
meest manifeste 'knelpunten'.

Het onderzoek naar het functioneren en het management van
multinationale ondernemingen wordt gekenmerkt door:
- meer aandacht voor de 'breedte' dan voor de 'diepte' (1.4.2.) [19];
- een vorm van 'vertekening' van het ervaringsobject: de multinationale
onderneming (1.4.3.) [20];
- een gefragmenteerde onderzoeksaanpak resulterend in anecdotisme
(1.4.4.) [21];
- een gebrek aan 'empirische wortels' (1.4.5.) [22] en,
- een neiging reeds bestaande inzichten en benaderingen te transplanteren
naar een internationale context (1.4.6.) [23].

1.4.2. 'BREEDTE' IN PLAATS VAN 'DIEPTE'
Een aanzienlijk aantal onderzoekers binnen het probleemveld 1M is tevens
actief in andere, aanpalende economische probleemvelden als bijvoorbeeld
strategisch management en marketing. voo: een probleemveld als het 1M is
dit enerzijds toe te juichen, omdat van 'spill-over' effecten geprofiteerd
kan worden. Anderzijds wordt door deze 'onderzoekstraditie' tegelijkertijd
het risico gelopen van pragmatisme en daardoor weinig samenhangend
onderzoek.
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Het is vooral de 'breedte' in plaats van de 'diepte' die in het centrum van de
belangstelling staat. Deze nadruk op de 'breedte' leidt ertoe dat de
resultaten van de verschillende onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd niet
zelden als los zand aan elkaar hangen. Er is (nog) geen sprake van het in
elkaar opgaan van onderzoeksresultaten naar een bepaald paradigma [24].
Dit ondanks de recente pogingen die hiertoe zijn ondernomen (zie
bijvoorbeeld: Bartlett en Goshal, 1991).

Een dergelijk paradigma zou als richtlijn kunnen fungeren voor additioneel
en diepgaander onderzoek. Daarmee zou een 'focus' in de
onderzoekinspanningen kunnen worden aangebracht. Een dergelijke
concentratie van de onderzoeksinspanningen zal het theoretiseren over de
reeds bestaande en de nog te ontwikkelen theorieen van de multinationale
ondememing ten goede kunnen komen.

1.4.3. VERTEKENING
Het probleemveld 1M wordt geconfronteerd met twee vormen van
vertekening (ook wei 'bias' genoemd), namelijk de eenzijdige aandacht voor
'industrlete' ondernemingen en een orientatie op ondernemingen afkomstig
uit de Verenigde Staten (en in mindere mate uit Groot-Brittannie). Deze
vormen van bias zijn in de praktijk van het onderzoek vaak tegelijkertijd
actueel.

In het onderzoek naar het functioneren en het management van
multinationale ondernemingen wordt in de regel louter aandacht
geschonken aan industriele ondernemingen. Het is nog maar de vraag of de
naar aanleiding van het onderzoeken van multinationale lndustnele
ondernemingen gevonden inzichten generaliseerbaar zijn naar
multinationale dienstenondernemingen [25]. Multinationale
dienstenondernemingen vormen een duidelijk onderbelichte groep in het
probleemveld 1M.

De Angelsaksische 'bias' van de resultaten van veel onderzoeken is
evenzeer treffend. Het onderzoek naar het functioneren en het management
van multinationale ondernemingen op het Europese vasteland staat -in
vergelijking tot hetgeen in de Verenigde Staten (en in mindere mate Groot-
Brittannie) reeds is uitgevoerd- nog in de kinderschoenen [26]. Daarom zal
bij het analyseren en interpreteren van de onderzoeksresultaten uit andere
dan de eigen regio, voor wat betreft het bereik van de geldigheid, de nodige
terughoudendheid betracht moeten worden [27]. Het
'vergelijkingsmateriaal' (i.e. empirisch onderzoek) ontbreekt vooralsnog
(De laatste jaren valt hierin overigens een verbetering waar te nemen
[28]).
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1.4.4. FRAGMENTATIE
Het anecdotische karakter van verschillende onderzoeken gericht op het
ontwikkelen van een 'theorie van de multinationale onderneming' is een
andere (methodologische) leemte. Dit 'anecdotistische karakter' wordt
veroorzaakt door de aard van de opzet van veel onderzoeken. Veel
onderzoeken zijn fragmentarisch van opzet: teveel onderzoeken belichten
een enkele dimensie van een (in de praktijk niet op zichzelf staand)
vraagstuk betreffende het functioneren danwei het management van een
multinationale onderneming. Een gefragmenteerde onderzoeksopzet
bevordert anecdotisme, hetgeen in strijd is met wetenschappelijke
pretenties als volledigheid, bewijsbaarheid (i.e. controleerbaarheid) en
coherentie (zie: Kastelijn, 1987).

1.4.5. 'EMPIRISCHE LEEGTE'
Het is in het oog springend dat er relatief weinig aandacht is besteed aan
de empirische invulling van de theorievorming rondom het functioneren en
het management van multinationale ondernemingen. In Nederland zijn
weinig onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren en het management
van multinationale ondernemingen in het algemeen en het functioneren en
het management van multinationale dienstenondernemingen in het
bijzonder. Ook elders wordt gewezen op het gebrek aan onderzoek naar het
wei en wee van Nederlandse multinationale ondernemingen (de Jong,
1984). We kunnen dan ook stellen dat we in het Nederlandse
wetenschappelijke bedrijf met een 'empirisch arm' probleemveld 1M te
maken hebben.

1.4.6. TRANSPLANTATIE
Door de gebrekkige theorievorming over multinationale ondernemingen
zien we een nieuwe 'benaderingswijze' actueel worden: het transplanteren
van reeds op het niveau van de onderneming uitgekristalliseerde inzichten
naar het niveau van de multinationale onderneming.

Een voorbeeld van een benadering die als uitgangspunt gehanteerd wordt
voor het formuleren van een 'theorie van de multinationale onderneming' is
de transactiekostenbenadering [29]. De inzichten van deze benadering zijn
toegepast op de multinationale onderneming. In het probleemveld 1M wordt
wei gesproken over de 'internalization theory' [30]. Kerngedachte van deze
theorie: multinationale ondernemingen ontstaan indien de transactiekosten
van het grensoverschrijdend coordlneren van economische beslissingen
door de onzichtbare hand van de markt groter zijn dan de interne
coordlnatlekosten van de zichtbare hand (i.e, de nlerarchle) (zie: Buckley
en Casson, 1976). Ook deze 'internalization theory' moet vooralsnog een
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robuuste empirische basis ontberen.

1.5. DOELSTELLING ONDERZOEK
In de vorige paragraten hebben we geconstateerd dat de theorievorming
inzake het tunctioneren en het management van multinationale
ondernemingen in het algemeen en multinationale dienstenondernemingen
in het bijzonder (nog) in een beginstadium verkeert [31]. Het 1M heett in
zowel theoretisch als empirisch opzicht de status van een
'voorwetenschappelijke' discipline [32].

De vanaf de jaren '60 snel toenemende directe buitenlandse investeringen
(Porter, 1986) hebben geleid tot een grootscheepse multinationalisering
van de scope van vele ondernemingen en een tellere grensoverschrijdende
concurrentie. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat steeds meer
onderzoekers zich in de loop van de tijd in het probleemveld 1M zijn gaan
begeven. 8inds enkele jaren worden serieuze pogingen ondernomen om tot
robuuste paradigma's te geraken.

De doelstelling van dit onderzoek vloeit voort uit de hiervoor gedane
constateringen. We zullen ons in deze studie toe gaan leggen op het
ontwikkelen van theoretische inzichten die als bouwstenen kunnen gaan
fungeren voor robuuste paradigma's betreffende het functioneren en het
management van multinationale dienstenondernemingen. Het gaat ons in
deze studie in het bijzonder om het onderkennen van de wisselwerking die
er bestaat tussen zogeheten 'stuwende krachten', 'strategieen' en
'structuren' van multinationale dienstenondernemingen. In hoofdstuk 2
bespreken we deze drie componenten. We spreken dan over het zogenaamde
'3-8 model'. Dit model tungeert als vertrekpunt van het empirische
onderzoek en de naar aanleiding daarvan te ontwikkelen theoretische
inzichten.

1.6. VERTREKPUNT
Een belangrijke doelstelling van wetenschappelijk onderzoek is het
uitvoeren van onderzoek dat erop gericht is tegelijkertijd
wetenschappelijke vooruitgang en praktische bruikbaarheid te
verwezenlijken (zie: Van de Ven, 1989). De meeste aandacht gaat in het
wetenschappelijke onderzoek in de regel uit naar de eerste
subdoelstelling: wetenschappelijke vooruitgang. De praktijk van het
wetenschappelijk onderzoek leert dat het een vaak ten koste van het ander
gaat. Daardoor wordt niet zelden atbreuk gedaan aan de bruikbaarheid en de
communiceerbaarheid van de langs inductieve of deductieve weg
ontwikkelde theoretische inzichten c.q. theorleen. In dit onderzoek worden
meer abstracte eisen van wetenschappelijkheid als logische consistentie,

12



objectiviteit en controleerbaarheid gelijkgeschakeld met meer concrete
eisen als bruikbaarheid en herhaalbaarheid [33].

Voorts zullen we in deze studie jargon zoveel mogelijk uit de weg gaan. Er
lijkt een onderzoekstraditie te ontstaan waarin onderzoekers om
onbegrijpelijke redenen niet begrepen willen worden. De op deze plaats
ontwikkelde bijdrage aan de theorievorming omtrent het functioneren en
het management van de multinationale dienstenonderneming dient vooral
communiceerbaar te zijn. De nadruk op helderheid in semantisch opzicht,
omvattendheid in conceptueel opzicht, vernieuwing in theoretisch opzicht
en relevantie in praktisch opzicht vormen de rode draden door deze studie.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1

[1) In sommige gevallen wordt een vierdeling gemaakt: primaire sector (Iandbouw), secundaire
sector (industrie), tertiaire sector (diensten) en kwartaire sector (overheid). lie: Van Nunen
(1988a en b).

[2) We spreken van 'verwachting', omdat de cijfermatige onderbouwing van deze ontwikkeling -
op z'n zachtst gezegd- wankel is. Zo is bijvoorbeeld de feitelijke omvang van de internationale
dienstenhandel nog steeds met veel onduidelijkheid omgeven. Dit heeft ondermeer te maken met
definitieproblemen -zie de hoofdtekst- en de gebrekkige -zo al aanwezige- statistieken (zie:
Maddison, 1982). Volgens berekeningen van Trondsen en Edfelt (1987) bedroeg de export van
diensten op mondiaal niveau in 1980 $ 350 miljard, tegen $ 475 miljard in 1985. Trondsen
en Edfelt beweren -zonder daar overigens passend statistische materiaal voor aan te dragen- dat
directe buitenlandse investeringen van diensten qua omvang belangrijker zijn dan de export van
diensten. Omdat 'diensten' als prominent punt op de agenda van de nieuwe GATT
onderhandelingsronde staan vermeld, breken de onderzoekers -terecht- een lans voor nieuwe,
en kwalitatief betere data. lie ook: Elfring (1988).

[3) lie voor deze opvatting ondermeer: Fuchs (1968), Decker (1975), Gershuny (1977) en
Stanback (1979).

[4) Daarbij moeten we aantekenen dat Bell zich niet louter toelegde op het ontvouwen van een
economische ontwikkelingslijn. De post-industriele samenleving kende meerdere dimensies dan
louter de economische (waartoe wij ons beperkt hebben). lie: Bell (1973).

[5) lie ondermeer: Miles (1985) en Kumar (1978).

[6J lie: Jagersma (1993a).

[7) lie: Jagersma (1993a).

[8) Het onderscheid tussen de dienstensector en de industriele sector is in de loop der tijd
minder strikt geworden. Vooral de secundaire ('industrie') en tertiaire (diensten) sector raken
in toenemende mate verstrengeld. Nooteboom (1990) alsmede de stuurgroep 'Nederland
Industrieland' (voorgezeten door A. van der Zwan) wezen hier al eerder op: er vindt een
verindustrialisering plaats van de dienstensector en een verdienstelijking van de industriele
sector. Zie: Nooteboom, Ibid.. Stuurgroep (voorzitterschap: A. van der lwan), "Een keuze voor
de industrie", ingesteld door FME en Aigemene Werkgevers Vereniging (AWV). Zie ook: Cohen en
lysman, (1987).

[9) Voorbeelden van deze simultane produktie en consumptie zijn geldautomaten, kapsalons,
vliegreizen en schouwburgvoorstellingen. Het artikel van Verkoren (1991) bekijkt deze relatie
vanuit de optiek van het distributie-vraagstuk van financiele dienstverleners. De begrippen
'consumptie' en 'produktie' zijn moeilijk eenduidig te definieren. Zo valt bij het lezen van de
artikelen van Levitt (1981), Carman en Langeard (1980), Ennew, Wright en Watkins
(1990), maar ook Trondsten en Edfelt (1987) op dat het niet duidelijk is wanneer de produktie
van een dienst is afgelopen en wanneer de consumptie van een dienst is begonnen. Ook Fuchs
(1968) en Daniels (1985) wijzen hier op.

[10J Daarmee komt onze definitie nog het meest overeen met die van Buckley en Casson (1976).
Buckley en Casson definieren multinationale ondernemingen op die plaats als 'ondernemingen die
in meerdere landen activiteiten bezitten en beheren'.

[11) Zie voor een uitgebreide verhandeling betreffende 'definities': Bouma (1982).
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[12] De Jong (1985) heeft deze gedachtengang op het niveau van de bedrijfstak
geconceptualiseerd.

[13] lie voor een uitgebreid en 'toegankelijk' overzicht: Wheelen en Hunger (1987).

[14) Kindleberger (1969), Caves (1982) en Porter (1986) maken ons hier op attent.

[15) Kindleberger (1969) doet de eerste aanzet tot het ontwikkelen van een theorie die stelt dat
multinationale ondernemingen multinationaliseren op basis van oligopolistische c.q. quasi-
monopolistische voordelen. Knickerbocker (1973) heett over dit onderwerp een dissertatie
geschreven. Caves (1982) geeft aan dat multinationalisatie op basis van oligopolistische c.q.
quasi-monopolistische voordelen aileen is weggelegd voor ondernemingen die horizontaal
multinationaliseren.

[16) Buckley en Casson (1976) hebben het gedachtengoed van de transactiekostenbenadering
van Coase (1937) en Williamson (1975) op multinationale ondernemingen toegepast. Het boek
van Buckley en Casson is het eerste werk dat expliciet een -theoretische- relatie legt tussen de
transactiekostenbenadering en de multinationale onderneming. Teece (1981b en 1982) breidt
de theoretische analyse van Buckley en Casson uit door in het bijzonder de nadruk te leggen op de
cruciale verschillen die er bestaan tussen het horizontaal, vertikaal en diagonaal
multinationaliseren van de scope van ondernemingen.

[17] Prahalad (1976), Doz (1980) en Egelhoff (1982) hebben -in het bijzonder in hun
dissertaties- de basis gelegd voor de 'procesbenadering'. Die benadering stelt kortheidshalve dat
managementprocessen ten grondslag liggen aan het management en het tunctioneren van
multinationale ondernemingen. Dienaangaande nemen de begrippen 'macht' en 'cultuur' een
belangrijke plaats in bij het onderzoek van deze onderzoekers. Wij volstaan hier met het
verwijzen naar enkele artikelen die bewerkingen zijn van hun respectieve dissertaties.

[18] lie: Chandler (1962); Fouraker en Stopford (1968); Stopford en Wells (1972); Franko
(1976a en 1976b); Herbert (1984); Egelhoff (1988).

[19] lie voor een bespreking van deze kritiek eveneens: Brooke en Remmers (1977).

(20) Veel onderzoekers hebben reeds op dit knelpunt gewezen. Enkele van deze onderzoekers
zijn: Fouraker en Stopford, (1968); Otterbeck (1981); Daniels, Pitts en Tretter (1984);
Daniels, Pitts en Tretter (1985).

[21) lie andermaal: Brooke en Remmers (1977). Recentelijk heeft Kogut nog op deze
tekortkoming gewezen. lie: Kogut (1989).

[22) lie ook: Otterbeck (1981); Negandhi (1983); Van der lwan (1990).

(23) lie: Buckley en Casson (1976); Teece, (1981 en 1982); Rugman (1985); Doz en
Prahalad (1991).

[24] Kuhn (1970) heeft aangegeven wanneer een theorie wei als een paradigma getypeerd kan
worden. Hij zegt daarover het volgende: "To be accepted as a paradigm, a theory must seem
better than its competitors, but it need not, and in fact never does, explain all the facts with
which it can be confronted" (p. 17 en 18). Kerlinger (1973) spreekt over 'voorbeeld',
'structuur' en 'guiding model', wanneer hlj over 'paradigma' spreekt. lie voor publikaties van
Nederlandse onderzoekers waarin het paradigma-concept en de betekenis van paradigma's wordt
behandeld: Kramer (1978) en Van de Vall (1980).
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[25] Kortom: een extern valideringsvraagstuk. Zie: Jagersma (1993a).

[26] Zie: Franko (1976a); Herbert (1984); Egelhoff (1988).

[27] Dit is een van de strekkingen van een door Hofstede uitgevoerd internationaal vergelijkend
onderzoek. Hofstede (1980).

[28] lie voor enkele recentelijk uitgevoerde empirische onderzoeken ondermeer: Barkema en
Douma (1990 en 1991); Jagersma en Bell (1992b); Jagersma (1993b).

[29] Williamson's "Markets and Hierarchies" (The Free Press) uit 1975 geeft deze benadering
op organiseren in hoofdstuk 1 en 2, p. 1-41 compact weer. lie voor een Nederlandstalige
bijdrage het overzicht van Douma (1988).

[30] De grondleggers zijn Buckley en Casson (1976) alsmede Teece (1981 en 1982). lie voor
beknopte uiteenzettingen ondermeer: Rugman (1985); Doz en Prahalad (1991); Bartlett en
Goshal (1991).

[31] De studie van Habib en Victor (1991) is een van de eerste (hoewel vergelijkende)
analyses waarbij multinationale dienstenondernemingen in empirisch opzicht expliciet en
uitvoerig worden onderzocht. We komen hier in hoofdstuk 3 op terug.

[32] lie voor een nadere bespreking van het begrip 'voorwetenschappelijk' c.q.
'preparadigmatisch': Kuhn (1972).

[33] lie voor de 'eisen' die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld: De Vries (1985) en
Kastelijn (1987).
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HOOFDSTUK 2. DE THEORIE

2.1. IN LEIDING
In dit hoofdstuk staan we stil bij de traditionele en de moderne theorieen
die in het kader van het probleemveld International Management zijn
ontwikkeld. Dit hoofdstuk vormt in die hoedanigheid de voorloper van
hoofdstuk 3, dat het onderzoeksmodel en de probleemstelling behandelt;
het onderzoeksmodel en de probleemstelling liggen in het verlengde van de
hier uiteengezette theorieen.

Het probleemveld International Management omvat verschillende
theorleen. Deze theorleen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal
voortkomen uit de 'theorie van de internationale handel'. De klassieke
theorie van de internationale handel is het vertrekpunt van de theorieen
die vandaag de dag in de belangstelling staan; de meest actuele theorteen
zijn in dat raam als nuanceringen c.q. verbijzonderingen van de theorie van
de internationale handel op te vatten.

Dit hoofdstuk vangt aan met een behandeling van de traditionele theorie
van de internationale handel. Theorlaen die naar aanleiding van deze
theorie zijn geformuleerd zijn:
1. De 'product-cycle theory' van Vernon
2. Het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma
3. Het 'oligopolistische competitie'-model van Knickerbocker en Graham
4. De 'internalisatietheorie' van Buckley en Casson
5. De 'eclectische theorie' van Dunning

De opzet van dit hoofdstuk ligt in het verlengde van de voornoemde
theorieen. Paragraaf 2.2. gaat in op de klassieke theorie van de
internationale handel. Paragraaf 2.3. behandelt de moderne
multinationalisatietheorieen. In paragraaf 2.4. wordt de inhoud van
hoofdstuk 2 geevalueerd. Voorts wordt de aanzet tot het onderhavige
onderzoek geplaatst in het perspectief van de reeds ontwikkelde tneoneen
{paragraaf 2.5.}.
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2.2. THEORIE VAN DE INTERNATIONALE HANDEL

2.2.1. ALGEMEEN
'De' theorie van de internationale handel bestaat eigenlijk niet. In de kern
bestaat 'de' theorie van de internationale handel uit meerdere theoneen
die op hun eigen manier de praktijk van grensoverschrijdende activiteiten
proberen te verklaren. De drie 'pijlers' van de traditionele theorie van de
internationale handel zijn:
1. De 'theorie van het absolute voordeel' (paragraaf 2.2.2.)
2. De 'theorie van het comparatieve voordeel' (paragraaf 2.2.3.)
3. De 'Heckschler-Ohlin-(Samuelson)'-theorie (paragraaf 2.2.4.)

2.2.2. DE THEORIE VAN HET ABSOLUTE VOORDEEL [1]
De theorie van de internationale handel is een produkt van het
Mercantilisme van de periode 1500-1750. In die periode stond de volgende
vraag centraal: welk land profiteert wanneer van internationale handel?
Volgens de Mercantilisten strookte het eigenbelang van landen met het
vergroten van de export en het verminderen van de import. Volgens het
Mercantilisme zou een land met een netto-import verarmen, omdat
daardoor op termijn een tekort aan goud en zilver (de toen belangrijkste
betalingsmiddelen) zou ontstaan. De welvaart van een land was volgens de
Mercantilisten een functie van de hoeveelheid goud en zilver waarover men
beschikte. Daar kwam nog bij dat in een tijd waarin oorlogen aan de orde
van de dag waren, het niet verstandig werd geacht, afhankelijk te worden
van 'buitenlandse' goederen.

Het Mercantilisme wordt in de kern gekenmerkt door de opvatting, dat een
stijgend welvaartspeil van een willekeurig land, ten koste gaat van het
welvaartspeil van een ander land. Internationale handel leidt tot
eenzijdige in plaats van wederzijdse voordelen.

Tegen het einde van de 18e eeuw probeerden Adam Smith en David Ricardo
de wereld te laten zien, dat landen meer baat hadden bij vrijhandel dan het
eenzijdige gedachtengoed van het Mercantilisme. Adam Smith maakte
daarbij een beroemd geworden vergelijking tussen een gezin en een land.
Zijn stelling luidde als voigt: 'Een kleermaker maakt geen schoenen, die
koopt hij van een schoenmaker. Het maken van schoenen kost hem meer dan
ze te kopen'. Deze stelling heeft aan de basis gelegen van de door hem
ontwikkelde 'theorie van het absolute voordeel'.

De achterliggende gedachte van de theorie van het absolute voordeel is dat
arbeid de basis is van aile economische waarde en daarmee welvaart. De
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economische waarde van een goed c.q. de prijs van een goed wordt
gelijkgeschakeld met de arbeidskosten voor het maken van een eenheid van
dat goed. Niet aileen Smith en Ricardo waren deze mening toegedaan, ook
voor Marx was 'arbeid' de meest zuivere operationalisatie van economische
waarde.

Adam Smith stelde dat er landen waren met een absoluut voordeel in het
produceren van graan. Een absoluut voordeel in het produceren van graan
betekende in zijn opvatting dat in dat land graan tegen de laagste
arbeidskosten geproduceerd kon worden. Weer andere landen hadden een
absoluut voordeel in het produceren van kleren. Volgens Adam Smith was
er sprake van het uitwisselen van goederen tussen landen, voorzover de
prijzen van de twee goederen (i.e. de verschillen in arbeidskosten)
uiteenliepen. In dat geval zouden verschillende landen zich specialiseren
in verschillende goederen conform hun absolute voordelen. Door
specialisatie en het uitwisselen van de etficienter geproduceerde
goederen zou de totale produktie toenemen. De hoeveelheid
produktiefactoren die ten behoeve van het produktieproces werd
aangewend, zou door de specialisatie niet toenemen. Adam Smith legde
daarmee het basisprincipe van internationale handel bloot: er is sprake van
internationale handel, zolang de prijzen van verschillende goederen, die in
verschillende landen worden voortgebracht, verschillen. Dit basisprincipe
is door diverse andere onderzoekers in een genuanceerd daglicht gesteld.

De theorie van het absolute voordeel kreeg veeI kritiek te verduren. Zo gaf
Adam Smith niet aan in hoeverre er specialisatie plaatsvond. Adam Smith
verzuimde eveneens in te gaan op het vraagstuk tegen welke prijs
uiteindelijk gehandeld zou worden. Pas dan is het mogelijk uitspraken te
doen over essentiele vraagstukken als: welk land profiteert het meeste
van internationale handel? Adam Smith toonde feitelijk 'aileen' aan dat
landen met verschillende absolute voordelen dankzij internationale handel
een hoger welvaartspeil konden bereiken. Middels internationale handel
waren twee landen in staat wederzijdse voordelen, in plaats van -conform
het gedachtengoed van het Mercantilisme- eenzijdige voordelen te
realiseren.

2.2.3. DE THEORIE VAN HET COMPARATIEVE VOORDEEL [2]
De bijdrage van David Ricardo is geweest dat hij de inzichten van Adam
Smith verbijzonderde, door de hierboven genoemde vragen (i.e. Tegen welke
prijzen wordt internationaal gehandeld en welk land profiteert het meeste
van handel?) in het centrum van zijn beschouwingen te plaatsen. Het
belang van deze vragen werd door Ricardo geactualiseerd en geaccentueerd
met de volgende ingeving: 'Wat gebeurt er als een land met betrekking tot
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aile goederen over een absoluut voordeel beschikt?'

Ricardo introduceerde het principe van het 'comparatieve voordeel': een
land zal van handel protiteren, voorzover goederen verhandeld worden
waarin het betrettende land een comparatiet voordeel heett. Goederen
waarin een land geen comparatiet voordeel heett zullen gelmporteerd
worden.

De crux van de gedachtengang van Ricardo is dat internationale handel tot
voordelen leidt, voorzover er sprake is van comparatieve voordelen, en
niet aileen absolute voordelen zoals Adam Smith stelde. AI zou een land in
vergelijking tot een ander land met betrekking tot aile goederen een
absoluut voordeel hebben, dan nog zou internationale handel tot
wederzijdse voordelen leiden. Volgens de theorie van het absolute
voordeel was het onder dergelijke omstandigheden niet mogelijk
wederzijdse voordelen te realiseren.

De validiteit van de 'theorie van het comparatieve voordeel' wordt
gedetermineerd door de volgende randvoorwaarde: het (kosten)voordeel van
land X boven land Y is niet voor aile goederen (bijvoorbeeld A en B) even
groot. Land X zal zich dan op de produktie van goed A gaan toeleggen, indien
het kostenvoordeel voor wat betrett de voortbrenging van dit goed groter
is dan het kostenvoordeel van de voortbrenging van goed B. Land Y zal zich
op de produktie van het goed waarin land X geen manifest kostenvoordeel
heeft (Le. een 'comparatiet nadeel') gaan toeleggen. Anders gesteld: land Y
heett een comparatiet nadeel met betrekking tot de produktie van goed A
en een comparatiet voordeel met betrekking tot de produktie van goed B.

Land Y kan in deze conceptie een absoluut nadeel met betrekking tot de
produktie van de beide goederen hebben. Toch resulteert internationale
handel in voordelen voor beide landen; het welvaartspeil van beide landen
wordt naar een hoger niveau getild. Ricardo illustreerde dit aan de hand
van een klassiek geworden voorbeeld.

Het oorspronkelijke voorbeeld van Ricardo had betrekking op de handel van
Engelse kleding tegen Portugese wijn. Ricardo veronderstelde dat Portugal
beter was in het maken van zowel kleding als wijn (Le. Portugal had een
absoluut voordeel met betrekking tot de voortbrenging van beide
goederen), maar met name (l.e. 'relatiet' c.q. 'comparatief') in het maken
van wijn.

Volgens Ricardo was er sprake van een gegeven internationale
prijsverhouding waartegen gehandeld werd. Ricardo zette een en ander uit
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in het kader van een '2 goederen-2 landen'-wereld. Zijn gedachtengang
luidde als voigt: in 2 autarkische econornieen volgen de binnenlandse
prijzen de relatieve arbeidskosten van de 2 goederen. Internationale
handel zal voor de beide produkten tot een mondiale (evenwichts-)prijs
leiden. Daarmee zal internationale handel niet aileen leiden tot een
(gezamenlijke) grotere produktie-omvang bij een onveranderde
hoeveelheid produktiefactoren, maar zal tegelijkertijd door de beide
landen -in vergelijking tot een situatie van geen handel met eigen
produktie- afzonderlijk geprofiteerd kunnen worden van de lagere prijzen
van de goederen waarop de respectieve landen zich toeleggen.

De theorieen van het absolute en het comparatieve voordeel benadrukken
beide dat absolute danwel relatieve ('comparatieve')
arbeidskostenverschillen terzake twee goederen in twee landen ten
grondslag liggen aan de internationale uitwisseling van goederen.
Internationale handel is in de optiek van de theorie van het absolute
voordeel en de theorie van het comparatieve voordeel in eerste aanleg een
middel om een efficlente internationale arbeidsverdeling tot stand te
brengen. Een noodzakelijke voorwaarde voor een etticlente internationale
arbeidsverdeling is dat de internationale handel niet gefrustreerd wordt
door protectionisme.

2.2.4. DE 'HECKSCHER-OHlIN(-SAMUELSON)'-THEORIE [3]
Werd de theorie van het absolute voordeel van Smith verfijnd door Ricardo,
de theorie van het comparatieve voordeel van Ricardo werd op haar beurt
verfijnd door Heckscher, Ohlin en Samuelson.

Economisten begonnen in toenemende mate in te zien dat er meerdere
produktiefactoren waren dan aileen arbeid. De produktiefactor 'kapitaal'
werd gelijkgeschakeld met de produktiefactor 'arbeid'.

Heckscher en Ohlin concentreerden zich op de relatie die er bestond tussen
de produktiefactoren 'arbeid' en 'kapitaal' en de prijsverschillen van
goederen tussen landen. Heckscher en Ohlin introduceerden het concept
'factor proportions', en stipuleerden dat het prijsverschll van goederen
tussen landen een functie was van uiteenlopende kostenniveaus van de
produktiefactoren arbeid en kapitaal. De uiteenlopende kostenniveaus van
de produktiefactoren arbeid en kapitaal waren op hun beurt weer een
functie van verschillen in de relatieve beschikbaarheid van de
produktiefactoren arbeid en kapitaal.

De kern van het 'Heckscher-Ohlin'-theorema: landen exporteren die
goederen die relatief intensief van hun overvloedige produktiefactoren
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gebruik maken. Anders gesteld: de theorie van Heckscher-Ohlin voorspelt
dat landen goederen importeren die intensief gebruik maken van hun
schaarse produktiefactoren. Een land is volgens dit theorema goed bedeeld
met een produktiefactor, voorzover het een hogere verhouding heeft van
die factor in verhouding tot de andere factor in vergelijking tot het andere
land c.q. de 'rest van de wereld' (in een '2 goederen-2 factoren-2 landen'
-wereld). Een goed is arbeidsintensief, als de arbeidskosten een groter
deel van de economische waarde van het goed uitmaken dan de
arbeidskosten van de economische waarde van het andere goed. Andermaal
manifesteren de voordelen van internationale handel zich in een grotere
produktieomvang bij dezelfde hoeveelheid produktiefactoren en lagere
prijzen voor die goederen waarop het land in kwestie zich niet heeft
toegelegd.

Samuelson heeft de theorie van Heckscher en Ohlin van een 'mathematisch
jasje' voorzien. Samuelson beoogde met een aantal nauwkeurig
gespecificeerde voorwaarden de toetsbaarheid en de voorspelbaarheid van
het theorema van Heckscher en Ohlin te vergroten. Interessant is dan ook
de vraagstelling of en in hoeverre aan de hand van de 'Heckscher-Ohlin'-
theorie het patroon van de internationale handel valt te verklaren.

De empirische analyses wijzen niet eenduidig in dezelfde richting. Volgens
Leamer (1984) en Bowen, Leamer en Sveikauskas (1987) vall en de
internationale handelspatronen slechts gedeeltelijk met de 'Heckscher-
Ohlin'-theorie te verklaren.

Daarvoor werden verschillende verklaringen aangevoerd. Zo was het
bijvoorbeeld moeilijk voldoende en voldoende betrouwbare data te
verwerven. Voorts had een groot deel van de internationale handel
betrekking op de uitwisseling van dezelfde goederen tussen landen met een
overeenkomstige economische infrastructuur en een overeenkomstig
welvaartspeil. Volgens het 'Heckscher-Ohlin'-theorema zou het patroon
van de internationale handelsstromen eerst en vooral een divers beeld
vertonen: grensoverschrijdende handelsstromen zouden in het bijzonder
betrekking hebben op verschillende soorten goederen en zich met name
manifesteren tussen landen die in verschillende stadia van economisch
ontwikkeling verkeerden.

Daarmee vormt de 'Heckscher-Ohlin'-theorie een verklaring voor
handelsstromen tussen verschillende soorten bedrijfstakken. Diverse
onderzoekers -recentelijk nog Porter (1990)- wijzen echter op het
toenemende belang van handel tussen overeenkomstige bedrijfstakken.
Deze ontwikkeling stelt beperkingen aan de externe validiteit van de
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'Heckscher-Ohlin'-theorie.

Ook de beide eerder besproken theorieen, de theorie van het absolute
voordeel en de theorie van het comparatieve voordeel, hebben een beperkte
externe validiteit. Dit heeft met twee factoren te maken.

1. De aard van de veronderstellingen ten grondslag liggend aan de
tneorieen. De theorieen gaan uit van het model van de volledige
mededinging en beperken zich tot het verklaren van internationale
handelsstromen van goederen. Het model van de volledige mededinging is
een 'ideaaltype', een theoretische gedachtenconstructie die in empirisch
opzicht zelden danwel nooit wordt gevalideerd.

Diverse onderzoekers hebben dan ook geprobeerd de inherente dynamiek
van het economische mededingingsproces in de theorieen in te bouwen.
Niet aile ondernemingen die multinationaliseren zijn in het
mededingingsproces 'aan elkaar gewaagd'. Verschillende onderzoekers
hebben gewezen op het belang van schaalvoordelen in het economische
mededingingsproces (zie: Porter, 1980). Met het toenemen van de
bedrijfsomvang kan geprofiteerd worden van schaalvoordelen. Het
multinationaliseren van de activiteitenscope kan voor ondernemingen een
middel zijn om schaalvoordelen te realiseren. In de literatuur worden dit
wei 'interne' schaalvoordelen genoemd (zie: Helpman en Krugman, 1984;
Krugman en Obstfeld, 1988).

'Externe' schaalvoordelen hebben betrekking op schaalvoordelen op het
niveau van een gehele bedrijfstak (zie: Jones en Kenen, 1984). In geval van
externe schaalvoordelen dalen de kosten per eenheid produkt met de groei
van een gehele bedrijfstak. In dat geval hebben grote en kleine
ondernemingen dezelfde kostenvoordelen. Bij interne schaalvoordelen
hebben grotere ondernemingen relatieve kostenvoordelen. Externe
schaalvoordelen manifesteren zich niet zelden in de vorm van
'geografische concentratiepunten' van ondernemingen (zie: Porter, 1990).
Treffende voorbeelden van externe schaalvoordelen zijn: de tuinbouw in
het Westland, de semi-conductors in Silicon Valley en de exclusieve mode-
industrie in Noord-ltatle. Multinationalisatie van de ondernemingsscope
kan een functie zijn van interne en externe schaalvoordelen [4].

2. De grensoverschrijdende transfer van diensten en produktiefactoren als
kennis c.q. ervaring worden niet in de analytische beschouwingen van de
theorieen betrokken. Het zijn volgens verschillende onderzoekers juist
'diensten' en produktiefactoren als 'ervaring' die een steeds belangrijkere
rol zijn gaan spelen bij het multinationaliseren van de scope van
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ondernemingen (zie: Buckley en Casson, 1976).

Deze theorieen lenen zich derhalve minder goed voor het rationaliseren van
de vanaf het einde van de jaren '50 plaatsvindende omvang en aard van het
multinationaliseren van de scope van ondememingen. De omissies van de in
deze paragraaf behandelde theorieen hebben niettemin een positieve
invloed gehad op de theorievorming terzake het multinationaliseren van de
ondernemingsscope. Naar aanleiding van de door de omissies gevoede
discussies werden nieuwe theorieen geformuleerd. In de hiernavolgende
paragraaf zullen deze nieuwe the orte en. daar 'moderne'
multinationalisatietheorieen genoemd, uiteen worden gezet.

2.3. MODERNE MULTINATIONALISATIETHEORIEEN

2.3.1. ALGEMEEN
Er zijn vijf 'moderne' multinationalisatietheorieen te onderkennen, te
weten:
1. De 'product-cycle'-theorie
2. Het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma
3. Het 'oligopolistische competitie'-model
4. De 'internalisatietheorie'
5. De 'eclectische theorie'

2.3.2. DE 'PRODUCT-CYCLE'-THEORIE
Vernon's (1966 en 1971) 'product-cycle'-theorie is gebaseerd op vier
veronderstellingen:
1. Produkten ondergaan voorspelbare veranderingen met betrekking tot de
produktie en de marketing
2. Er is sprake van een beperkte hoeveelheid informatie met betrekking tot
de gehanteerde technologie
3. Produktieprocessen veranderen door de tijd en schaalvoordelen zijn
gangbaar
4. Smaken verschillen conform het inkomen; produkten kunnen daarom op
verschillende inkomensniveaus gestandaardiseerd worden.

De 'product-cycle'-theorie beslaat drie produktontwikkelingsfasen: de
'new product' fase, de 'maturing product' fase en de 'standardised product'
fase. De 'product-cycle'-theorie van Vernon is valide voor 'industrtele'
annex 'goederenondernemingen', in plaats van 'produktondernemingen' (die
zowel 'goederen'- als 'dienstenondernemingen' omvatten). Het
toepassingsbereik van de 'product-cycle'-theorie beperkt zich derhalve tot
'industrlele' ondernemingen.
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FASE1:NEWPRODUCTSTAGE
In deze fase wordt door een onderneming een nieuw goed geproduceerd.
Vernon hypothetiseerde dat nieuwe goederen het eerst in het meest
ontwikkelde land geproduceerd zouden worden (i.e. de Verenigde Staten).

Gedurende fase een wordt een onderneming met twee bronnen van
onzekerheid geconfronteerd. Ten eerste weet men niet of een nieuw goed
wei aan zal slaan bij de potentlele afnemer. Ten tweede wordt -in het
verlengde van het voorafgaande door het ontbreken van enige vorm van
produktstandaardisatie en door het ontbreken van concurrentisle
spelregels- op het scherpst van de snede geconcurreerd. In een dergelijke
onstabiele omgeving is het van belang te letten op hoe de afnemer het
gebruik van het goed ervaart, wat de afnemer wei en wat de afnemer niet
bevalt, en wat de afnemer naar aanleiding daarvan aan het goed zou
(willen) veranderen. Het 'Iearning-by-doing'-effect speelt in deze fase een
belangrijke rol. Het is in dergelijke omstandigheden voor de hand liggend,
dat de met een nieuw goed op de markt komende onderneming zich zal
vestigen in de nabijheid van de potentiele afzetmarkt. In de studie van
Vernon ging het om de Verenigde Staten.

Gedurende deze fase wordt een 'focus' op de 'opbrengstenzijde' van de
marge belangrijker geacht dan een 'focus' op :de 'kostenzijde' van de
marge. Het belang van kostenverschillen tussen (ondermeer internationale)
produktielokaties verdwijnt dan ook naar de achtergrond.
Produktiekostenoverwegingen en de daaraan ten grondslag liggende
relatieve produktiekostenverschillen zijn van secundair belang. Produktie
vindt plaats bij de lokale afnemer van de goederen.

Resumerend: in de 'new product stage' wordt een gedifferentieerd goed met
een lage prijselasticiteit van de vraag op een ondernemende basis ten
behoeve van de thuismarkt (i.e. de Verenigde Staten) geproduceerd.

FASE2: MATURINGPRODUCTSTAGE
Na verloop van tijd zal de 'pioniersfase' (die veel nieuwe marktpartijen
naar de betreffende markt zal voeren) door een 'groeifase' worden
opgevolgd. De mogelijkheid van het realiseren van schaalvoordelen leidt
tot een snelle groei van de produktie. Die groei wordt geabsorbeerd door
een snel toenemende vraag, ondermeer omdat het goed -door de
schaalvergroting- goedkoper wordt.

In deze fase kristalliseren de spelregels inzake 'hoe' te concurreren verder
uit. De bekendheid van de afzetmarkt met het goed neemt toe. De
concurrentie wordt feller, omdat de marktverzadiging in combinatie met
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de toegenomen kennis van de afzetmarkt noopt tot onderscheidend
marktoptreden. Het goed belandt van de 'groeifase' via de
'volwassenheidsfase' in de 'verzadigingsfase', aile marketinginspanningen
als 'productstretching'- ten spijt. Ondernemingen zien de marges
verkrappen. De kosten nemen in vergelijking tot de opbrengsten sneller
toe; het management van de kosten wordt steeds belangrijker.

Ondememingen beginnen zich te orienteren op de kostenniveaus van andere
lokaties. Is dit aanvankelijk nog een orlenterende bezigheid, na verloop van
tijd worden structurele inspanningen verricht om de kostenniveaus van
andere, alternatieve lokaties in kaart te brengen. Ondernemingen beginnen
zich steeds meer af te vragen of het nog wei verstandig is op de huidige
lokatie te blijven produceren. Is het niet verstandiger de
produktiecapaciteit naar het buitenland over te hevelen? Dergelijke
'overhevelingsactiviteiten' gaan aanvankelijk aarzelend van start; de trend
is niettemin onomkeerbaar.

Vanuit de thuismarkt (i.e. de Verenigde Staten) worden langzamerhand
steeds meer andere markten bewerkt, omdat deze markten in economisch
opzicht tot wasdom beginnen te komen. Door het intenser worden van de
concurrentiestrijd zal op een gegeven moment het verschijnsel 'export'
door het verschijnsel 'directe buitenlandse investeringen' gesubstitueerd
worden. Het is vanuit het oogpunt van de kosten verstandiger de lokale
afzetmarkt via lokale produktiecentra te bewerken; export is duur en
relatief (in vergelijking tot directe buitenlandse investeringen)
ineffectief. Ondernemingen uit het moederland (i.e. de Verenigde Staten)
zullen uit dien hoofde in eerste instantie in andere 'ontwikkelde' -maar
goedkopere- landen directe buitenlandse investeringen gaan realiseren.

Het zijn voornamelijk kostenoverwegingen die ondernemingen aanzetten
tot het multinationaliseren van de scope. Het multinationaliseren van de
ondernemingsscope wordt in eerste aanleg in landen met een
overeenkomstige economische infrastructuur tot stand gebracht. Deze
landen hebben immers een (bij benadering) overeenkomstige afzetmarkt.

FASE3: STANDARDISEDPRODUCTSTAGE
Gedurende de derde en laatste fase wordt volgens de 'product-cycle'-
theorie de gehele produktiecapaciteit van een onderneming verhuisd naar
geografische lokaties, waar de belangrijkste inputfactoren (arbeid of
grondstoffen) het goedkoopste zijn. Er wordt in die hoedanigheid vrijwel
uitsluitend op basis van lage kosten geconcurreerd. De arbeids- c.q.
kostenintensieve schakels van de produktieketen worden door het
effectueren van directe buitenlandse investeringen naar landen met lage
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(arbeids)kosten overgeheveld. Pas in deze fase kunnen we volgens Vernon
van 'echte' multinationale ondernemingen spreken: ondernemingen die in
meerdere landen directe buitenlandse investeringen effectueren.

De toenemende produktie in de minder ontwikkelde -maar goedkopere-
landen leidt tot een interessant tafereel. In toenemende mate wordt vanuit
de goedkopere landen naar meer 'ontwikkelde' economieen geexporteerd (in
het geval van Vernon, de Verenigde Staten).

Multinationale ondernemingen leggen na verloop van tijd -vanwege een
steeds fellere concurrentiestrijd- een aperte voorkeur voor lage
-kostenlokaties aan de dag. Het produceren in een lage kostenland en het
vervolgens verschepen naar een meer ontwikkeld land kan tot een
rendabele activiteit uitgroeien, mits van een standaardisatiestrategie
gebruik wordt gemaakt. De produktiecapaciteit zal vooral gelokaliseerd
worden in lage lonen landen, omdat de looncomponent voor de meeste
(industriele) ondernemingen de belangrijkste bedrijfskostencomponent zal
blijven. Vanuit dergelijke lage lonen landen zal een groot deel van de
wereld via export van gestandaardiseerde goederen bediend worden,
goederen die hun oorsprong vinden in de innovatieve thuismarkt (l.e. het
'moederland').

KANTEKENINGENENBIJDRAGE
1. Het 'Ievenscyclusmodel' van Vernon beoogde de na-oorlogse
multinationalisatie van Amerikaanse multinationale ondernemingen te
verklaren. Uit replicatie-onderzoek is gebleken, dat de externe validiteit
van de 'product-cycle'-theorie zich tevens uitstrekt tot niet-Amerikaanse
multinationale ondernemingen (zie: Hood en Young, 1979).

Een belangrijk nadeel van de 'product-cycle'-theorie blijft niettemin dat
deze theorie zich beperkt tot het rationaliseren van het
multinationaliseren van de scope van industrlele ondernemingen. Het
multinationaliseren van de scope van bijvoorbeeld dienstenondernemingen
valt niet onder het 'bereik' van de 'product-cycle'-theorie.

2. De 'product-cycle'-theorie van Vernon -halverwege de jaren '60
ontwikkeld- werd al vrij snel door de ontwikkelingen zoals die zich in de
praktijk afspeelden achterhaald. De Verenigde Staten begonnen vanaf het
einde van de jaren '60 hun aanvankelijk onaantastbaar lijkende leidende
positie als lndustriele mogenheid te verliezen (zie ook: Wells, 1972).
Steeds meer Europese en Japanse ondernemingen begonnen hun scope, op
basis van innovatieve goederen, te multinationaliseren. De Verenigde
Staten waren niet langer de enige bakermat van veel technologische
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noviteiten, een essentieeJ uitgangspunt voor de 'product-cycle'-theorie.
Het was niet langer mogelijk de verschillende landen voor wat betreft hun
economische ontwikkelingsgang ondubbelzinnig van elkaar te
onderscheiden (l.e. de achterJiggende oorzaak van het fasen-model).

VrijweJ aile onderzoekers zijn unaniem in hun oordeeJ over de bijdrage van
de 'product-cycle'-theorie aan de 'theorie van de multinationale
onderneming': de theorie van Vernon heeft ertoe geleid dat meer aandacht
werd geschonken aan het inherent dynamische karakter van muJtinationale
ondememingen en de omgevingen waarin deze ondememingen opereren (zie:
Giddy, 1978; Buckley, 1985). Gedurende het multinationaliseren van de
scope van ondememingen vinden allerhande veranderingen plaats binnen de
ondememingen en in de omgevingen waarin die ondememingen opereren. De
theorie van Vernon benadrukt dat het economische mededingingsproces het
multinationaliseren van de ondernemingsscope in directe zin be'invloedt.
Het mededingingsproces is direct verantwoordelijk voor het effectueren
van relocatiebeslissingen. Recentelijk uitgevoerd onderzoek staaft deze
constatering (zie: Jagersma, 1993d).

Vernon gaf met zijn theorie impliciet aan, dat multinationaliserende
ondernemingen over bepaalde 'unieke' eigenschappen (bijvoorbeeld het
vermogen innovatieve goederen voort te brengen) moesten beschikken.
Dankzij dergelijke eigenschappen zou een multinationale onderneming een
op een lokale markt gevoerde concurrentiestrijd in haar voordeel kunnen
beslechten. Hymer en Kindleberger hebben deze impliciete notie expliciet
gemaakt.

2.3.3. HET 'HYMER-KINDLEBERGER'-PARADIGMA
Hymer (1960 en 1976) was van mening dat het verschijnsel 'directe
buitenlandse investeringen' -en daarmee het bestaan van multinationale
ondernemingen- aan de hand van industrieel-economische concepten
verklaard kon worden. In essentie postuleerde Hymer het volgende:
multinationaliserende ondernemingen moeten over een gegeven (bij
voorkeur 'unieke') eigenschap beschikken. De achterliggende verklaring
voor deze opvatting: lokaJe ondernemingen hebben veelal meer kennis van
lokale omgevingscondities aJs juridische, politieke, culturele en sociaal-
economische factoren, de markt, concurrenten, leveranciers en afnemers.
Niet-Iokale ondernemingen hebben te maken met een kennisnadeel, ook wei
'informatie-handicap' genoemd. Niet-Iokale ondernemingen zullen daarom
over een eigenschap moeten beschikken die dit nadeel meer dan
compenseert. Pas dan kan de concurrentiestrijd met 'Jokale' ondernemingen
in het voordeel van de 'buitenlandse' ondememingen worden beslecht.
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Het 'revolutionaire' aan deze opvatting van Hymer was, dat het
achterliggende vraagstuk van het 'hoe en waarom' van directe buitenlandse
investeringen vanuit het perspectief van het probleemveld Industrial
Organisation, zoals uiteengezet door Bain (1956), werd bestudeerd. Hymer
was niet de enige die het voornoemde vraagstuk vanuit het analytische
niveau van de bedrijfstak ging bestuderen. Ook Kindleberger (1969) was
van mening dat het hoe en waarom van het multinationaliseren van de
scope van ondernemingen eerst en vooral vanuit het analytische niveau van
de bedrijfstak bestudeerd moest worden. Kindleberger concentreerde zich
in het bijzonder op de achterliggende rationalisatie van de visie van
Hymer: in een perfecte markt zouden geen multinationale ondernemingen
-conform onze definitie uit hoofdstuk 1- kunnen bestaan, omdat in dat
geval er geen verschillen in informatie tussen lokale en buitenlandse
ondernemingen zijn. Er is in dat geval geen verschil tussen een lokale
onderneming en een buitenlandse onderneming.

Kindleberger (1969)
directe buitenlandse
marktimperfecties.
marktimperfecties:
1. Goederenmarktimperfecties: bijvoorbeeld verschillende vormen van
produ ktdifferenti ati e
2. Factormarktimperfecties: bijvoorbeeld het in verschillende mate
toegang hebben tot gepatenteerde danwel 'proprietary' kennis, het in
verschillende mate toegang hebben tot kapitaalmarkten en verschillen in
de mate en soort van vaardigheden ('skills') waarover een onderneming
beschikt
3. Schaalvoordelen: bijvoorbeeld niet gelijkmatig verdeelde voordelen van
schaal
4. Bemoeienissen van de overheid als het beperken van de produktie van
een gegeven onderneming en het beperken van de toetreding van
(potentlele) concurrenten tot een gegeven bedrijfstak (denk aan
handelsbelemme ringen).

beweerde dat multinationalisatie in het algemeen, en
investeringen in het bijzonder, het gevolg waren van
Kindleberger onderscheidde vier soorten van

De achterliggende gedachte: buitenlandse multinationale ondernemingen
zullen een danwel meerdere van deze marktimperfecties naar hun hand
moeten zetten. De marktimperfecties fungeren daarmee als platform voor
het realiseren van 'compenserende' voordelen van buitenlandse
multinationale ondernemingen.

Hymer verlegde de 'theoretische scope' naar het probleemveld Industrial
Organisation. Kindleberger spitste de theoretische beschouwingen van
Hymer toe op de doorslaggevende invloed van marktimperfecties op het

29



multinationaliseren van de ondernemingsscope en het functioneren van
multinationale ondernemingen.

Caves (1971) heeft de interne validiteit van het 'Hymer-Kindleberger'-
paradigma vergroot door zich te concentreren op een van de door
Kindleberger onderscheiden marktimperfecties, namelijk
goederenmarktimperfecties. Caves stelde het volgende: ondernemingen die
in staat zijn hun produkten te ditterentleren, beschikken dienaangaande
over een 'unieke' eigenschap en daarmee een potentieel
concurrentievoordeel jegens lokale ondernemingen. Multinationale
ondernemingen met dergelijke eigenschappen zijn in staat op hetzelfde
moment meerdere markten te bewerken. Een multinationale onderneming
met een gedifferentieerd produkt, zal de scope op een succesvolle wijze
naar meerdere buitenlandse produkt-markten kunnen verleggen.

Buckley (1985) benadrukt dat het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma -naast
de noodzaak van een compenserend voordeel (i.e. de eerste 'pijler')- op een
tweede 'pijler' rust, te weten een voorkeur voor directe buitenlandse
investeringen, in plaats van bijvoorbeeld licensering danwel export: de
multinationaliserende onderneming maakt het compenserende voordeel
zelf te gelde. Volgens Buckley is de e.erste pijler (het beschikken over een
uniek, onderscheidend voordeel) een noodzakelijke voorwaarde en de
tweede pijler (de voorkeur voor directe buitenlandse investeringen c.q. het
volledige eigendom van de lokale exploitatie) een voldoende voorwaarde
voor het multinationaliseren van de scope van een onderneming.

Het exporteren van produkten wordt veelal bemoeilijkt door (non-)
tarifaire belemmeringen. Ook transportkosten spelen een rol. Voorts zijn
ondernemingen die 'op' de lokale markt aanwezig zijn vanwege hun
bekendheid met de lokale markt beter in staat in de pas te lopen met
lokale marktontwikkelingen. Exporterende ondernemingen hebben niet
zelden weinig voeling met lokale marktomstandigheden en de
ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Daar komt nog bij dat de
'buitenlandse' dimensie van het 'in den vreemde' ondernemen niet zelden
een efflciente en effectieve marktbewerking frustreert. Lokale afnemers
stell en zich -vanwege de onbekendheid met de 'buitenlandse'
multinationale onderneming danwel om redenen verband houdend met
'economisch nationalisme'- niet zelden 'afstandelijk' en 'gereserveerd' op
jegens het functioneren van 'buitenlandse' ondernemingen.

Volgens Hymer (1976) zou de 'multinationale onderneming-met-het-unieke·
voordeel', indien dat voordeel betrekking heeft op niet-geoctrooieerde
kennis, in vergelijking tot het effectueren van directe buitenlandse
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investeringen nimmer van aile positieve effecten van dat voordeel kunnen
profiteren. De reden: imperfecties in de markten voor kennis. Dergelijke
imperfecties waren volgens Hymer het gevolg van 'buyer uncertainty' (de
koper zou niet in staat zijn de waarde van de wellicht voor hem/haar
bruikbare kennis in te schatten, tenzij hij/zij in het bezit zou zijn van de
kennis), het ontbreken van een geinstitutionaliseerde markt voor kennis en
de afhankelijkheid van de waarde van de kennis van haar heimelijkheid
(vergelijk: Williamson, 1975). Het zou in die hoedanigheid voor de koper
niet mogelijk zijn om via het marktmechanisme (I.e. het ter licensering
aanbieden van een onderscheidend c.q. compenserend voordeel aan een
lokale onderneming) van het onderscheidende karakter van het voordeel te
profiteren. Hymer dacht in dit kader in het bijzonder aan het
maximaliseren van de winstgevendheid van het uitoefenen van het
buitenlandbed rijf.

Kortheidshalve: volgens het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma moet een
multinationale onderneming altijd over een onderscheidende eigenschap
beschikken. Deze eigenschap doet in essentie dienst als
concurrentievoordeel. Het 'eigendom' van het voordeel (i.e. het effectueren
van directe buitenlandse investeringen) heeft een positieve invloed op de
winstgevendheid van een multinationaliserende onderneming.

Ondernemingen die met behulp van een krachtige onderscheidende
eigenschap multinationaliseren, zullen de concurrentiestrijd die op de
lokale markt wordt uitgevochten, in hun voordeel kunnen beslechten.
Volgens Kindleberger (1969) hebben dergelijke multinationale
ondernemingen positieve gevolgen voor de economische efficientle, omdat
ze het economische mededingingsproces bevorderen, binnenlandse
monopolies aantasten c.q. elimineren en -ondermeer daardoor- de juistheid
van de activiteiten van lokale overheden in twijfel trekken (de
zogenaamde 'government-imposed disruptions').

2.3.4. MULTINATIONALISATIE EN OLiGOPOLISTISCHE
CONCURRENTIE
Volgens Knickerbocker (1973) en Graham (1974) wordt de richting van het
multinationaliseren van de ondernemingsscope in het algemeen, en het
effectueren van directe buitenlandse investeringen in het bijzonder, in
eerste aanleg beinvloed door het geheel van 'zetten' en 'tegenzetten' van
grote multinationale ondernemingen, opererend in oligopolistische
bedrijfstakken: "It should be clear that when enterprises established
manufacturing subsidiaries abroad, they strengthened their foreign
competitive position relative to that of rivals without subsidiaries.
Therefore, if a product pioneer did not match the foreign direct
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investments of its leading rivals, it ran the risk that outside the United
States it might not be able to exploit fully its core capabilities. Moreover,
this risk might not apply to a single market; the firm's market position
might be in jeopardy in a number of foreign countries and even, perhaps, in
the United States [Le. de markt vanwaaruit gemultinationaliseerd wordt,
PKJ]" (Knickerbocker, 1973; p. 30).

Knickerbocker maakte gebruik van een aan het einde van de jaren '60 in het
kader van het 'Harvard International Project' opgebouwde databank. Zijn
bevindingen werden -net als de bevindingen van Hymer- in een proefschrift
neergelegd. De kern van zijn onderzoek had betrekking op de aard van de
interdependentie die er bestond tussen multinationale ondernemingen die
elkaar op meerdere internationale markten beconcurreerden.

Knickerbocker nam een, wat hij noemde, 'follow-the-Ieader'-patroon waar
onder multinationaliserende ondernemingen. Veel Amerikaanse
ondernemingen waren tot oligopolisten geevolueerd. Die ondernemingen
kwamen elkaar op verschillende buitenlandse markten tegen.
Knickerbocker vond een relatief strikt verband tussen de reacties van
grote, oligopolistische multinationaliserende (Amerikaanse)
ondernemingen, en de structuur van de bedrijfstakken waarin deze
ondernemingen opereerden.

De neiging tot 'oligopolistic reaction' was negatief gecorreleerd met de
marketingintensiteit en de onderzoeksintensiteit van het produktieproces
alsmede de mate van diversificatie van de ondernemingsscope.
Multinationale ondernemingen met een hoge marketing- en/of
onderzoeksintensiteit c.q. multinationale ondernemingen met een
gediversificeerde produktscope hoefden niet noodzakelijkerwijs te
reageren op de zetten van marktleiders. Dergelijke multinationale
ondernemingen zijn namelijk in staat op eigen kracht, i.e. onafhankelijk
van welke concurrent dan ook, nieuwe produkten te ontwikkelen, danwel
bestaande produkten middels marketingvaardigheden (bijvoorbeeld via
kennis c.q. ervaring met betrekking tot reclamestrategieen)
'onderscheidend' te maken c.q. te dltterentteren. Multinationale
ondernemingen met een brede produktscope zullen meer aandacht kunnen
schenken aan de produkten die niet door de activiteiten van een
marktleider worden bedreigd. Op deze manier kan een kostbare 'directe'
concurrentiestrijd vermeden worden.

De factor 'omgevingsstabiliteit' speelde volgens Knickerbocker een
belangrijke rol: "In today's world there seem to be more factors on the
side of change than on the side of stabtlity" (p. 201). 'Near rivals'
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reageren sneller op elkaars zetten, indien de omgeving waarin geopereerd
wordt, stabieler is. De verschillende concurrenten hebben deels zelf de
hand in de mate waarin de omgeving stabiel danwel labiel is:
ondernemingen met veel en/of sterke onderlinge verbanden (denk aan het
bestaan van [oint ventures en het uitwisselen van aandelen c.q.
bestuurders) creeren een vorm van stabiliteit. In een stabiele omgeving is
de intensiteit van wat Knickerbocker 'checkmating investments' (i.e.
oligopolistische reacties) noemde, minder manifest.

De oligopolistische reacties van multinationale ondernemingen
manifesteerden zich in de vorm van een samenklonteringproces in een
gegeven buitenlandse produkt-markt. Oit samenklonteringsproces voltrok
zich veelal binnen enkele jaren, nadat de eerste oligopolistische
ondernemingen (de leaders ) in een gegeven buitenlandse produkt-markt
hun scope hadden verruimd. Knickerbocker noemde dit samenklonteren:
'bunching of foreign direct investment'.

Waar Knickerbocker de multinationalisatie van de scope van Amerikaanse
ondernemingen bestudeerde, daar bestudeerde Graham (1974) het
multinationaliseren van de scope van Europese ondernemingen. Graham nam
daarbij een overeenkomstig 'follow-the-Ieader'-patroon waar.

Het model van Graham is bekend geworden als het 'exchange-of-threat'-
model. Oit model stelt kortweg dat wanneer een willekeurige onderneming
A uit land X via directe buitenlandse investeringen in land Y expandeert, de
concurrenten van onderneming A, bijvoorbeeld de ondernemingen B en C,
als reactie op deze zet van onderneming A tegenzetten zullen ondernemen,
te weten het direct investeren in land X. Op deze manier wordt het in
eerste instantie door de zet van onderneming A verstoorde evenwicht in de
onderlinge verhoudingen door de tegenzetten van de ondernemingen B en C
hersteld.

Ook Graham kwam tot de conclusie dat het al dan niet oligopolistisch zijn
van een markt een aanzienlijk deel van de omvang en de richting van de
multinationalisatiebeweging verklaarde.

2.3.5. DE INTERNALISATIETHEORIE
Vanaf het begin van de jaren '80 valt een toenemende belangstelling voor
het bestuderen van ondernemingen vanuit het perspectief van de
'transactiekostenbenadering' van Williamson (1975) waar te nemen. De
'internalisatietheorie' is een verbijzondering van de
transactiekostenbenadering. We zullen daarom eerst beknopt stilstaan bij
de transactiekostenbenadering, alvorens de internalisatietheorie te
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behandelen. (zie voor een uitvoerig overzicht van de
transactiekostenbenadering: Douma, 1988).

De transactiekostenbenadering stelt dat een onderneming -met
inachtneming van diverse randvoorwaarden- als een superieure
organisatievorm opgevat kan worden. Een onderneming c.q. 'hlerarchie' is in
de optiek van de transactiekostenbenadering -conform de 'markt'- een
coordtnatlevorrn. Kortweg stelt de transactiekostenbenadering: de
voorkeur voor een van de twee coordinatievormen (,markt' danwel
'hierarchte') wordt ingegeven door de hoogte van de kosten verbonden aan
het gebruik van de betreffende coordinatiemechanismen. 'Transacties'
kunnen via de markt danwel via de hierarchie geeffectueerd worden.

Transacties die via de markt hun beslag vinden gaan niet zelden gepaard
met omvangrijke kosten. Deze kosten hebben betrekking op het
onderhandelen over een contract, het sluiten van een contract en het
uitvoeren van een controle op de naleving van het contract dat aan het
uitvoeren van de via de markt lopende transacties ten grondslag ligt (zie:
Teece, 1981b).

Zijn de kosten van het inschakelen van het marktmechanisme hoger dan de
kosten van het inschakelen van de hlerarchle, dan zullen bepaalde
activiteiten (l.e. transacties) door de organisatie (de hierarchie) in plaats
van via de markt tot stand gebracht worden (l.e. de transacties worden
gei'nternaliseerd).

Een 'multinationale' onderneming is een manifestatie van een organisatie.
Het is dan ook niet vreemd dat onderzoekers na verloop van tijd het
gedachtengoed van de transactiekostenbenadering op de multinationale
onderneming begonnen toe te passen. Het argument luidde als voigt:
Multinationale ondernemingen kunnen profiteren van
transactiekostenbesparingen, doordat ze de verschillende activiteiten van
de waardeketen efficienter in verschillende landen kunnen uitvoeren.
Porter (1986) spreekt in dit verband van 'a question of configuration'.
Rugman (1985) spreekt dan ook over de multinationale onderneming als
'efficiencyseeker' in plaats van 'rentseeker'.

De grondleggers van de 'internalisatietheorie' zijn Buckley en Casson. Het
gedachtengoed van Buckley en Casson is gebaseerd op dat van Coase
(1937/1959) en Williamson (1975). Teece (1980, 1981 en 1982), Rugman
(1981 en 1985) en Hennert (1988) -maar ook Buckley (1983 en 1985) en
Casson (1982a, 1982b en 1983) afzonderlijk- hebben de basisinzichten
van Buckley en Casson, zoals neergelegd in "The Future of the
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Multinational Enterprise" uit 1976 genuanceerd en geperfectioneerd.

Buckley en Casson (1976) concentreerden zich -in tegenstelling tot Hymer
en Kindleberger- in eerste aanleg op de imperfecties van markten voor
immatertele activa. De rationalisatie die hierachter schuilging had
betrekking op een empirisch verschijnsel: de groei van de mondiale markt
voor kennisintensieve produkten. Deze groei werd volgens Buckley en
Casson veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen die zich gelijktijdig
voltrokken. Zo was er aan de 'vraagzijde' sprake van een hoger
opleidingsniveau, en daarmee van kennis om kennisintensieve produkten
voort te brengen. Aan de 'aanbodzijde' nam het discretionair inkomen van
de consument toe. Die consument werd daardoor in de gelegenheid gesteld
de veelal duurdere kennisintensieve produkten aan te schaffen.

Een onderneming (bijvoorbeeld onderneming X) kan de produktie van een
kennisintensief produkt volledig zelf ter hand nemen. In sommige gevallen
is het gewenst een deel van de produktie van een kennisintensief produkt
(bijvoorbeeld een computer) aan een andere onderneming (bijvoorbeeld
onderneming Y) uit te besteden. Onderneming X, die bijvoorbeeld een deel
van de produktie van een computer voor haar rekening neemt, zal niet
zelden kunnen profiteren van de eveneens aan de computer toegevoegde
kennis van onderneming Y. Onderneming X profiteert derhalve van de kennis
van onderneming Y betreffende het maken van in dit geval een deel van een
computer.

Voor onderneming Y geldt een overeenkomstige redenering: ook deze
onderneming kan profiteren van de door onderneming X ingebrachte kennis
betreffende het voortbrengen van een computer. Het zal duidelijk zijn dat
beide ondernemingen hier niet altijd van gediend zullen zijn. Sterker nog:
onderneming X en onderneming Y zullen in de praktijk juist proberen de
diffusie van de 'eigen' kennis tegen te gaan. Dit wordt echter bemoeilijkt
door twee eigenschappen van kennis, te weten het openbare karakter van
kennis en haar ondeelbaarheid (Williamson (1975) spreekt in dit kader
over de ondeelbaarheid van informatie, in plaats van de ondeelbaarheid van
kennis).

De strekking: kennis is moeilijk via de markt te verhandelen. De hierarchie
kan dan uitkomst bieden. Het devies luidt dan: de voortbrenging van
kennisintensieve produkten zelf uitvoeren. Langs deze weg is een
multinationale onderneming in staat bepaalde transacties efflcienter uit
te voeren.
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Buckley en Casson stellen dat imperfecties in kennismarkten de
multinationaliserende onderneming als het ware dwingen bepaalde
activiteiten te internaliseren. Teece (1980, 1981 en 1982) en Caves
(1982) hebben de theorie van Buckley en Casson verbijzonderd door naast
'markten van kennis' ook andere 'markten' te onderscheiden, te weten
intermediaire produktmarkten en kapitaalmarkten. De rationale is
dezelfde: marktimperfecties leiden tot het internaliseren van transacties
die anders via de markt geeffectueerd worden.

Volgens de internalisatietheorie is de bestaansgrond van de
multinationale onderneming verankerd in marktimperfecties die het
vrijelijk via de markt transfereren van activa (als kennis) kunnen
frustreren. Deze marktimperfecties kunnen verschillende vormen
aannemen (zie: Williamson, 1975; Caves, 1982). Het alternatief is dan deze
transacties via de hlerarctue van de multinationale onderneming te laten
lopen. Een multinationale onderneming is in die hoedanigheid een
coordinatievorrn die internationale transacties, die normaliter via de
markt plaatshebben, internaliseert.

Resumerend: Een onderneming multinationaliseert de scope voorzover
marktimperfecties het aantrekkelijk maken de verschillende activiteiten
van de waardeketen in verschillende landen zelf uit te voeren.

2.3.6. DE ECLECTISCHE THEORIE
Dunning (1977, 1980 en 1988) integreert de verschillende tot dan toe
ontwikkelde theorleen van de multinationale onderneming in de
zogenaamde 'eclectische theorie van de multinationale onderneming'. Zijn
theorie is gebaseerd op het 'OLl-paradigma'. Dit paradigma geeft aan dat
het multinationaliseren van de scope van ondernemingen een functie is van
de volgende drie 'voordelen':
1. Eigendomsvoordelen (Ownership specific advantages)
2. Lokatievoordelen (Location endowments)
3. Internalisatievoordelen (Internalisation advantages)

AD. 1.OWNERSHIPSPECIFICADVANTAGES
Het gaat hier om de eigenschappen van de produkten die op een
buitenlandse markt worden aangeboden en de eigenschappen van de
ondernemingen die de produkten voortbrengen. Die eigenschappen kunnen -
overeenkomstig het gedachtengoed van Hymer- in concurrentievoordelen
worden omgezet. Dunning wees in dit raam vooral op het belang van de
voordelen die uit 'intangible assets' kunnen voortvloeien. De voordelen van
bepaalde Unieke 'intangible assets' manifesteren zich bijvoorbeeld in de
vorm van een uniek produktdesign en een unieke distributie- danwel
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marketingsstrateg ie.

AD.2. LOCATIONENDOWMENTS
Via directe buitenlandse investeringen kunnen ondernemingen op een
buitenlandse markt gaan opereren. In sommige gevallen kan dit tot
voordelen leiden. Door een buitenlandse leverancier van grondstoffen in te
lijven kan bijvoorbeeld geprofiteerd worden van een verzekerde aanvoer
van grondstoffen (zie ook: Harrigan, 1983). Ook het overnemen van lokale
ondernemingen met een overeenkomstige activiteitenscope (i.e. 'meer van
hetzelfde') kan ertoe leiden dat de ervaring wordt verkregen, noodzakelijk
om van de internationale expansie een succes te maken. Voorts kunnen
buitenlandse multinationale ondernemingen op deze manier (non-)tarifaire
belemmeringen omzeilen. Tot slot kunnen een overeenkomstige taal danwel
cultuur een reden zijn de scope via directe buitenlandse investeringen in
een gegeven geografische richting te verruimen.

AD. 3.INTERNALISATIONADVANTAGES
Het internaliseren van bepaalde activiteiten kan leiden tot concurrentiele
voordelen. Het kan bijvoorbeeld in verband met kostenoverwegingen
voordeliger zijn dergelijke activiteiten via de hierarchie in plaats van via
de markt te laten plaatsvinden. Daarbij vaIt te den ken aan:
integratievoordelen (als gevolg van het voorkomen van zoek-,
onderhandelings- en monitoringskosten) en coordinatievoordelen (als
gevolg van een efflclenter produktieproces).

Volgens Dunning zullen:
1. Bepaalde lokale factoren in eerste instantie aanzetten tot het
multinationaliseren van de scope
2. Internationaal ontploo"ide activiteiten ge"internaliseerd worden in geval
van marktimperfecties
3. Eigendomsspecifieke factoren (tot uiting komend in een uniek -i.e.
gedifferentieerd- produkt) een multinationaliserende onderneming in staat
stellen op een lokale produkt-markt een concurrentieel voordeel te
realiseren.

Het multinationaliseren van de ondernemingsscope wordt uit dien hoofde
gedetermineerd door factoren:
1. Specifiek voor een gegeven onderneming en
2. Specifiek voor een gegeven buitenlandse produkt-markt.

Een belangrijke voorwaarde die aan de eclectische theorie ten grondslag
,igt heeft betrekking op de verspreiding van de drie 'voordelen': tenminste
~en van de drie voordelen is niet gelijkmatig over landen, bedrijfstakken
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en ondernemingen verspreid.

Tegen de eclectische theorie van Dunning zijn verschillende bezwaren
gerezen:

1. Een belangrijk nadeel van de theorie van Dunning is haar 'statische' aard.
Volgens Buckley (1985) blijft het onduidelijk hoe de drie elementen c.q.
paradigma's van de eclectische theorie aan elkaar zijn gerelateerd, en hoe
de drie elementen c.q. paradigma's zich -afzonderlijk en in hun onderling
verband- in de tijd ontwikkelen. In een van zijn meest recente publikaties
erkent Dunning (1988) dat de drie 'voordelen' met elkaar interacteren en
dat hun belang en onderlinge relatie over de tijd kan veranderen. Dunning
geeft echter niet aan hoe de voordelen met elkaar interacteren en welke
veranderingen mogelijkerwijs kunnen plaatsvinden.

2. Elders hebben we reeds uiteengezet dat de eclectische theorie geen
aandacht schenkt aan de effecten van de internationale concurrentiestrijd
op het beleid van een multinationaliserende onderneming (zie: Jagersma,
1993b). De verschillende 'advantages' kunnen door het multinationale
karakter van de concurrentiestrijd relatief snel hun validiteit verliezen.
Lokatievoordelen kunnen bijvoorbeeld door tarifering van de ene op de
andere dag geelimineerd worden (met wellicht ingrijpende gevolgen voor
de robuustheid van een concurrentievoordeel en daarmee de
concurrentiepositie van een multinationale onderneming in een gegeven
buitenlandse markt).

3. Tot slot concentreert de eclectische theorie zich louter op de
multinationalisatie van 'industrlele' annex 'goederenondernemingen' in het
algemeen, en de internationale lokatie van de produktie van goederen in
het bijzonder (zie ook: Dunning, 1988). Daardoor is de 'eclectische theorie
van de multinationale onderneming' eerder een 'produktie-Iokatietheorie
van de multinationale industrlele onderneming' dan een 'theorie van de
multinationale onderneming' (zie: Casson, 1983).

2.4. SAMENVATTING
In dit hoofdstuk zijn verschillende theorieen behandeld. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen 'de' theorie van de internationale handel en
'modeme' multinationalisatietheorieen. Achter 'de' theorie van de
internationale handel gaan verschillende theorieen schuil: de 'theorie van
het absolute voordeel', de 'theorie van het comparatieve voordeel' en de
'Heckscher-Ohlin(-Samuelson')-theorie.
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De theorie van het absolute voordeel stelt dat de relatieve prijzen van
goederen volledig door de arbeidsinputs worden bepaald. Het is volgens
deze theorie in het belang van beide landen te specialiseren in dat goed,
waarin ze een absoluut voordeel genieten. Bij de theorie van het
comparatieve voordeel bepaalt het 'comparatieve' voordeel -in plaats van
het 'absolute' voordeel- het al dan niet optreden van internationale handel.
Volgens de 'Heckscher-Ohlin(-Samuelsen')-theorie (ook wei het
'factorproporties-model' genoemd) zal ieder land zich specialiseren in, en
exporteren dat goed, dat zijn relatief overvloedige produktiefactor
relatief intensief gebruikt.

De gemeenschappelijke noemer van deze theorieen: het multinationaliseren
van de scope is het resultaat van specialisatie in goederen die relatief
(i.e. in vergelijking tot andere goederen) efficient kunnen worden
voortgebracht. Goederen die niet geproduceerd worden, worden via
internationale handel relatief -in vergelijking tot eigen produktie onder
autarkie- goedkoop (want efficient geproduceerd) verkregen. Landen die
actief participeren in internationale handel zullen om deze reden hun
welvaartspeil kunnen verhogen.

Er zijn vijf moderne multinationalisatietheorieen onderscheiden: de
'product-cycle'-theorie, het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma, het
'oligopolistische competitie'-model, de 'internalisatietheorie' en de
'eclectische theorie'.

De 'product-cycle'-theorie van Vernon (1966) introduceerde een dynamisch
element in de theorievorming: de interactie tussen
ondernemingsspecifieke factoren (in het bijzonder de mate van
innovativiteit van de door de onderneming voortgebrachte produkten) en
lokatiespecifieke factoren (het al dan niet bestaan van een lokale markt
die naar een gegeven produkt vraagt). Ondernemingsspecifieke voordelen
veranderen door de tijd, omdat het aangeboden produkt, uiteindelijk
verantwoordelijk voor het ondernemingsspecifieke voordeel, door de
levenscyclus beweegt. De theorie onderkent drie fasen in de levenscyclus
van een produkt: van een 'nieuw' produkt via een 'rijp' produkt naar een
'gestandaardiseerd' produkt. De verschillende fasen determineren de aard
-i.e. export en/of directe buitenlandse investeringen- en de geografische
richting -Le. de landen vanwaaruit en waarnaar toe- van het
multinationaliseren van de scope.

Het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma laat zien dat het effectueren van
directe buitenlandse investeringen -en daarmee het bestaan van
multinationale ondernemingen- aan de hand van concepten uit het
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probleemveld Industrial Organisation verklaard kan worden. Multinationale
ondernemingen moeten volgens dit paradigma in vergelijking tot lokale
ondernemingen over een unieke eigenschap c.q. een 'voordeel' beschikken,
teneinde de klassieke informatie-handicap jegens lokale ondernemingen
meer dan te compenseren. Hymer (1960/1976) conceptualiseerde dit
voordeel met name in termen van de toegang van de betreffende
multinationale onderneming tot technologische kennis. Caves (1971)
conceptualiseerde dit voordeel in termen van de mate en soort van
produktditferentiatie. De bijdrage van Kindleberger (1969) aan het 'Hymer
-Kindleberger'-paradigma heeft betrekking op het expliciteren van de
context waarin het multinationaliseren van de ondernemingsscope
plaatsvindt. Volgens Kindleberger is het multinationaliseren van de
ondernemingsscope het gevolg van het optreden van marktimperfecties.
Kindleberger heett vier soorten van marktimperfecties gedefinieerd.
Marktimperfecties die het multinationaliseren van de scope -en daarmee
het bestaan van multinationale ondernemingen- kunnen verklaren zijn:
impertecties in goederenmarkten, impertecties in factormarkten,
schaalvoordelen en overheidsinmenging.

Het 'oligopolistische competitie'-model van Knickerbocker (1973) en
Graham (1974) postuleert dat het multinationaliseren van de scope van
een (grote) onderneming niet los kan worden gezien van het
multinationaliseren van de scope van andere concurrenten. 'Zetten' (i.e.
multinationalisatie) van ondernemingen worden vaak gevolgd door
'tegenzetten' (i.e. multinationalisatie) van concurrenten. Knickerbocker
onderkende dan ook een 'follow-the-Ieader'-patroon bij het
multinationaliseren van de scope van Amerikaanse ondernemingen. Aharoni
(1966) spreekt in dit kader over het optreden van een 'bandwagonettect'.

De 'internalisatietheorie' combineert de inzichten van de
transactiekostenbenadering van Williamson (1975) met de bijdrage van
Kindleberger aan het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma. De voordelen (i.e.
transactiekostenbesparingen) die middels internalisatie gerealiseerd
kunnen worden, zijn onlosmakelijk verbonden met marktimperfecties. Die
marktimpertecties kunnen diverse vormen aannemen. De
internalisatietheorie concentreert zich in het bijzonder op imperfecties in
kennismarkten. In sommige gevallen is het verstandig 'kennisintensieve'
activiteiten onder de paraplu van het concern te exploiteren, in plaats van
via de markt. Volgens Buckley en Casson (1976) multinationaliseren
ondernemingen de scope, indien het internalisatieproces
grensoverschrijdend van aard is. Multinationale ondernemingen ontstaan,
omdat ondernemingen bij het internaliseren van door hen uitgevoerde
activiteiten nationale grenzen overschrijden.
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De eclectische theorie van Dunning (1977 en 1979) is een samensmelting
van inzichten uit het probleemveld Industrial Organisation
(multinationalisatie van de scope van ondernemingen wordt
gedetermineerd door eigendomsvoordelen, specifiek voor een gegeven
bedrijfstak), de vestigingsplaatstheorie (multinationalisatie van de scope
van ondernemingen wordt gedetermineerd door lokatievoordelen) en de
theorie van de markt (multinationalisatie van de scope van ondernemingen
wordt gedetermineerd door marktimpertecties). Lokatiefactoren maken
het effectueren van grensoverschrijdende activiteiten in eerste instantie
aantrekkelijk. Impertecte marktcondities vormen een prikkel om bepaalde
activiteiten te internaliseren. Eigendomsspecifieke voordelen stellen
multinationale ondernemingen in staat op buitenlandse markten het hoofd
te bieden aan de concurrentie van lokale ondernemingen die beter met de
lokale markt bekend zijn. De eclectische theorie geeft een vrij uitputtend
overzicht van de bij het multinationaliseren van de ondernemingsscope
spelende beslissingsfactoren.

Door Bartlett en Goshal (1991) en Porter (1990) is opgemerkt, dat het
probleemveld International Management een bepaalde evolutie heeft
ondergaan. Zij maken een onderscheid tussen drie perioden, waarin
verschillende theorieen de boventoon voeren. In de periode vooratqaand aan
de jaren '60 werd het multinationaliseren van de scope bestudeerd vanuit
het perspectief van de 'theorie van het absolute voordeel', de 'theorie van
het comparatieve voordeel' en de 'Heckscher-Ohlin-(Samuelson')-theorie.
Die theorieen vallen onder 'de' theorie van de internationale handel.

Gedurende de jaren '60 en beginjaren '70 staan de theorieen uit het
probleemveld Industrial Organisation centraal: de 'product-cycle'-theorie
van Vernon, het 'Hymer-Kindleberger'-paradigma en het 'oligopolistische
competitie'-model van Knickerbocker en Graham.

Vanaf het midden van de jaren '70 wordt het functioneren van
multinationale ondernemingen in toenemende mate bestudeerd vanuit het
perspectief van het probleemveld Institutional Economics (met als
belangrijke exponent: de 'transactiekostenbenadering'). Dunning heeft
geprobeerd de verschillende theorleen te synthetiseren.
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2.5. THEORIEVORMING EN AANZET TOT ONDERHAVIGE
STUDIE

2.5.1. ALGEMEEN
De in dit hoofdstuk behandelde theorieen werden geformuleerd naar
aanleiding van vraagstukken die betrekking hadden op het analytische
niveau van het land (i.e, bij de theorie van de internationale handel), de
bedrijfstak en de 'transactie' (i.e. bij de 'moderne'
multinationalisatietheorieen). Het analytische niveau van het concern
danwei de individue/e venture werd zelden als vertrekpunt voor een
theorie gehanteerd.

De fase-theorieen van Chandler (1962) en Stopford en Wells (1972) zijn de
belangrijkste exponenten van tneorteen die valide zijn voor de expansie
(ingeval Chandler) en de multinationalisatie (ingeval Stopford en Wells)
van concerns. Waar de in dit hoofdstuk tot nog toe behandelde theorieen
zich toeleggen op het rationaliseren van grensoverschrijdende activiteiten
(I.e. het 'waarom' van het multinationaliseren van de scope), daar
concentreren de theorieen van Chandler en Stopford en Wells zich op het
'hoe' van het respectievelijk expanderen en multinationaliseren van de
scope van ondernemingen.

Chandler en Stopford en Wells hebben zich in hun studies toegelegd op het
in kaart brengen van de strategie en structuur van respectievelijk
expanderende ondernemingen en multinationaliserende ondernemingen. De
onderzoeksresultaten van Chandler en Stopford en Wells zijn herhaaldelijk
op hun interne validiteit getoetst (zie ondermeer: Dance, 1969; Davis,
1976; Franko, 1976a en 1976b; Pitts, 1977; Suzuki, 1980; Daniels, Pitts
en Tretter, 1984 en 1985; Herbert, 1984; Bartlett, 1986; Hoskisson, 1987;
Egelhoff, 1988).

Volgens Chandler en Stopford en Wells gaat het in het organisatie-
ontwerpproces in eerste instantie om het tot stand brengen van een 'fit'
tussen twee parameters: strategie en structuur. We zullen het
gedachtengoed van Chandler (2.5.2.) en Stopford en Wells (2.5.3.) beknopt
uiteenzetten.

2.5.2. CHANDLER
Het conceptuele en empirische fundament van het 'strategie-structuur'-
adagium is van de hand van Chandler (1962). Chandler definieert in zijn
studie 'strategy' als het vaststellen van de lange termijn doelstellingen
van een onderneming alsmede de allocatie van de middelen die ingezet
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moeten worden om die doelstellingen te realiseren. Chandler ziet
'strategy' als een 'course of action'.

Chandler definieert 'structure' als een middel voor het beheersen van de
activiteitenscope. Een structuur heeft zijns inziens twee dimensies: de
autoriteits- en communicatielijnen tussen de verschillende afdelingen
alsmede de informatie die door de verschillende autoriteits- en
communicatielijnen stroomt. De autoriteits- en communicatielijnen en de
daardoor stromende informatie zijn nodig ten behoeve van een effectieve
coordmatte, beheersing en planning van activiteiten, gericht op het
samenballen en alloceren van de middelen, nodig voor het realiseren van de
ondernemingsdoelstellingen. Chandler ziet 'structure' als een 'design of
organization'.

Tussen de strategie en structuur van een onderneming bestaat een relatie.
Volgens Chandler is de structuur een functie van de aard van de
gehanteerde (expansie)strategie: nieuwe (expansie)strategieen vereisen
nieuwe structuren. Nieuwe expansiestrategieen zijn volgens Chandler het
gevolg van het inspelen op de mogelijkheden die door technologische
ontwikkelingen ('technology push') alsmede de nieuwe behoeften vanuit de
markt ('market pull') worden gecreeerd. Een verandering in de door een
onderneming gevoerde strategie leidt tot 'beheersingsproblemen' -door
Chandler 'administrative problems' genoemd. De 'beheersingsproblemen'
zetten aan tot een verandering van de structuur. De achterliggende
boodschap: er dient sprake te zijn van een 'fit' tussen de strategie en de
structuur. In de theorie van Chandler: de structuur is afhankelijk van de
strategie (in zijn eigen woorden: 'structure follows strategy'). Het gevolg
van het ontberen van een 'fit' tussen de strategie en de structuur: een in
economisch opzicht niet-Ievensvatbare onderneming.

Chandler signaleerde de opkomst van een nieuwe structuur (de
'multidivisionele structuur') in een 'nieuwe' omgeving (waarin steeds
onduidelijker werd wie met wie, waarom en hoe concurreerde. Bijgevolg:
een steeds fell ere concurrentie) (Williamson (1975) en Armour en Teece
(1978) spreken later kortheidshalve over de 'M-structuur' in plaats van de
'multidivisionele structuur'). De multidivisionele structuur kan vanaf het
einde van de jaren '50 steeds vaker worden waargenomen. Chandler staat
niet aileen in zijn bevindingen. Ook Scott (1973) en Franko (1976a en
1976b) zien in hun onderzoek de multidivisionele structuur als de
structuur die het beste op de 'nieuwe' omgeving is toegesneden.

Volgens Poensgen (1981) hebben ondernemingen met niet corresponderende
strategieen en structuren een significant lagere winstgevendheid in
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vergelijking tot ondernemingen met een 'structure-strategy'-fit (vol gens
Poensgen in. de orde van grootte van ongeveer 10 procent). Kortheidshalve:
een 'fit' heeft een positieve invloed op de ondernemingsperformance.

Resumerend: tussen de strategie en de structuur van een onderneming
bestaat een bepaalde relatie. Die relatie is van invloed op de performance
van een onderneming.

2.5.3. STOPFORD EN WELLS
Voor Stopford en Wells (1972) is het 'strategie-structuur'-adagium
(alsmede de terminologie) van Chandler het vertrekpunt van een door hen
uitgevoerd onderzoek, gehouden onder 170 multinationaliserende 'Fortune
500'-ondernemingen [5]. Waar Chandler ingaat op de relatie tussen de
strategie en structuur van expanderende ondernemingen I daar gaan
Stopford en Wells in op de relatie tussen de strategie en structuur van
multinationaliserende ondernemingen.

Volgens Stopford en Wells doorlopen multinationaliserende ondernemingen
drie 'fasen':

FASEEEN
In het eerste stadium van het multinationaliseren van de scope zijn de
buitenlandse vestigingen niet in de concernstructuur ge'integreerd. De
eerste buitenlandse vestigingen zijn veelal defensief van aard. Verklaring:
ondernemingen die aanvankelijk de buitenlandse markten middels exporten
bewerken krijgen na verloop van tijd met een steeds fellere concurrentie
van lokale ondernemingen en ondernemingen uit andere landen die eveneens
hun scope beginnen te multinationaliseren te maken. Het opzetten van
buitenlandse vestigingen is in die hoedanigheid een reactie met het oog op
de dreiging die van lokale en andere multinationaliserende ondernemingen
uitgaat op het reeds op een gegeven buitenlandse markt opgebouwde
marktaandeel [6].

De buitenlandse vestigingen fungeren in eerste aanleg als 'voelspriet' in
een onbekende buitenlandse omgeving. De vestigingen concentreren zich op
het verzamelen van informatie over de lokale buttenlandse markt. De
buitenlandse vestigingen fungeren als 'verlengde arm' van het in het
moederland gevestigde hoofdkantoor. De behoefte van het hoofdkantoor aan
informatie over de lokale afzetmarkt is in dit stadium van het
multinationaliseren van de scope groter dan de behoefte aan het beheersen
van de door de buitenlandse vestigingen geentameerde activiteiten.
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FASElWEE
Gedurende de tweede fase van het multinationaliseren van de scope is er
sprake van een grotere mate van consolidering van de relatie tussen de
buitenlandse vestigingen en het hoofdkantoor. De reden: het relatieve
belang van de door de buitenlandse vestigingen opgestarte activiteiten (in
vergelijking tot de door de binnenlandse vestigingen opgestarte
activiteiten) neemt toe. Dit vaIt ondermeer op te maken uit de bijdrage
van de buitenlandse vestigingen aan de ondernemingswinst, het groeiende
aandeel van het in het buitenland werkzame personeelsbestand in het
totale personeelsbestand en het toenemende aantal landen waarin de
onderneming middels vestigingen opereert.

De druk op het hoofdkantoor om de door buitenlandse vestigingen
opgestarte activiteiten nauwlettender te volgen c.q. beter te beheersen en
dit in de vorm van een divisie te verankeren neemt toe. De buitenlandse
vestigingen worden in dit stadium van het multinationaliseren van de
scope in een 'internationale divisie' ingevoerd. De internationale divisie
functioneert onafhankelijk van de divisies die zich toeleggen op het
bewerken van de 'thuismarkt' van de multinationale onderneming.

Er is in dit stadium een tekort aan managers die ervaring hebben met het
management van door buitenlandse vestigingen geentameerde activiteiten
[7]. De internationale divisiestructuur is een eenvoudige structuur: een
divisie zet in een land danwel meerdere landen een produkt danwel
meerdere produkten af.

FASEDRIE
In het laatste stadium van het multinationaliseren van de scope worden de
buitenlandse en de binnenlandse vestigingen op basis van
gelijkwaardigheid in het strategische beleidsvormingsproces betrokken:
de strategische beleidsvorming wordt op een mondiale basis tot stand
gebracht [8].

Het wordt voor de multinationaliserende onderneming door het toenemen
van het aantal buitenlandse vestigingen en de diversiteit van de door die
buitenlandse vestigingen geentameerde activiteiten steeds moeilijker om
de internationale divisie in de concernstructuur in te passen. De omvang
van de internationale divisie begint de omvang van de grootste
binnenlandse divisie te evenaren. Het aanvankelijke voordeel van de
internationale divisiestructuur (Le. eenvoud en slagvaardigheid) begint
met het groter worden van de divisie in een nadeel om te slaan (i.e.
beheersingsproblemen). De roep om een structuur die het wei mogelijk
maakt om de activiteitenscope te beheersen wordt dan luider. Stopford en
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Wells spreken in dit kader van een toenemende behoefte aan 'global
structures' .

De buitenlandse vestigingen worden in toenemende mate in
produktdivisiestructuren en geografische structuren ondergebracht.
Ingeval 'produktdivisiestructuren' zijn de divisies verantwoordelijk voor
de mondiale afzet van een produkt danwel meerdere produkten [9]. Ingeval
'geografische structuren' zijn de divisies verantwoordelijk voor de afzet
van een produkt danwel meerdere produkten in een nauwkeurig afgepaalde
regio [10]. In sommige gevallen worden produktdivisiestructuren en
geografische structuren door matrixstructuren vervangen.

Een multinationaliserende onderneming belandt door de snelle horizontale
expansie (in een land danwel enkele landen) van fase een in fase twee. Een
multinationaliserende onderneming belandt door de toenemende diversiteit
van de activiteitenscope en/of de geografische scope (i.e. het aantal
activiteiten dat geentameerd wordt danwel het aantal landen dat bediend
wordt) van fase twee in fase drie. Slechts weinig multinationaliserende
ondernemingen belanden van fase een in fase drie. Ondernemingen kunnen
ondermeer door een acquisitie -bijvoorbeeld het overnemen van
'binnenlandse' ondernemingen met een verschillende concernstructuur en
een omvangrijk buitenlandbedrijf- van fase een in fase drie belanden.

2.5.4. TER AFSLUITING
Ook uit de studie van Stopford en Wells blijkt dat er sprake is van een
verband tussen de door een onderneming gevoerde strategie en de
gehanteerde structuur. Chandler en Stopford en Wells hebben belangrijke
'tase-theorieen' van het respectievelijk expanderen en multinationaliseren
van ondernemingen ontwikkeld. De door Chandler en Stopford en Wells
geformuleerde tase-theorleen hebben niettemin een beperkte externe
validiteit: de theorieen hebben betrekking op Amerikaanse tnaustriete
ondernemingen.

De in dit proefschrift neergelegde theoretische inzichten liggen in het
verlengde van de theorieen van Chandler en Stopford en Wells, met dien
verstande dat wij ons zullen gaan toeleggen op het beschrijven en
verklaren van het proces van het multinationaliseren van de scope van
Nederlandse dienstenondernemingen. In het volgende hoofdstuk zullen we
de onderzoeksdoelstelling concretiseren en operationaliseren.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2

[1) De oorspronkelijke bron is Adam Smith's 'The Wealth of Nations' uit 1776. De 'theorie van
het absolute voordeel' staat eveneens opgetekend in Grubel (1981) en Krugman en Obstfeld
(1988). Zie voor een synopsis ook Heertje (1979).

[2) De oorspronkelijke bron is David Ricardo's 'On the Principles of Political Economy and
Taxation" uit 1817. De 'theorie van het comparatieve voordeel' staat eveneens opgetekend in
Grubel (1981) en Krugman en Obstfeld (1988). Zie voor een summiere samenvatting ook
Heertje (1979).

[3) Zie: Heckscher (1949). Zie ook: Ohlin (1933). Zie tevens: Samuelson (1949) De
'Heckscher-Ohlin(-Samuelsen')-theorie staat eveneens opgetekend in Grubel (1981) en
Krugman en Obstfeld (1988).

[4) Ohlin was eveneens van mening dat schaalvoordelen van invloed waren op het entameren van
grensoverschrijdende activiteiten. Ohlin ondernam evenwel geen poging om deze constatering in
zijn theorie in te passen. Zie hiervoor Ohlin (1933). Zie tevens Samuelson (1949).

[5) Volledigheidshalve: ondernemingen kunnen een plaats op de 'Fortune 500'-lijst krijgen,
mits ze:
1. Hun oorsprong hebben in de Verenigde Staten (in de praktijk betekent dit dat het hoofdkantoor
in de Verenigde Staten moet zijn gevestigd)
2. Tenminste 50 procent van de omzet behalen uit de produktie danwel de mijnbouw
3. De flnancisle performance openbaar maken (in de vorm van jaarverslagen danwel
persberichten)
4. In termen van de omzet tot de grootste 500 van dergelijke ondernemingen behoren.

[6) Vol gens Aharoni (1966) speelt eveneens mee dat leidinggevenden niet als 'old fashioned'
voor hun multinationaliserende collegae door willen gaan en ondermeer daarom in navolging van
de langs de weg van de directe buitenlandse investeringen multinationaliserende collegae
overgaan tot het effectueren van directe buitenlandse investeringen. Hij spreekt in dit kader van
een 'bandwagon effect'.

[7) De medewerkers van een exportafdeling mogen dan wei ervaring hebben met het verkopen
van produkten vanuit het hoofdkantoor aan een lokale afzetmarkt, met het verkopen van diezelfde

. en andere produkten vanuit een lokale vestiging heeft men in de regel weinig tot geen ervaring.
Zie: Fouraker en Stopford (1968).

[8) Perlmutter (1969) spreekt in dit raam van 'geocentrisme'.

[9) De diversiteit van de in het buitenland gevoerde produktrange blijkt positief met het
gebruik van de produktdivisiestructuur gecorreleerd te zijn. Zie ook: Davidson en Haspeslagh
(1982) en Egelhoff (1988).

[10) De omvang van de buitenlandse verkopen blijkt positief met het gebruik van de
geografische structuur gecorreleerd te zijn. Zie ook Daniels, Pitts en Tretter (1984 en 1985)
en Egelhoff (1988).
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HOOFDSTUK 3. HET ONDERZOEKSMODEL EN DE
ONDERZOEKSAANPAK

3.1. INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen behandeld worden:
- het onderzoeksmodel (waarin 'de theorie' en de probleemstelling worden
vervat) en,
- de onderzoeksaanpak.

We zullen eerst stil staan bij het waarom (paragraaf 3.2) en het hoe
(paragraaf 3.3) van het multinationaliseren van de ondernemingsscope.
Deze behandeling mondt uit in een probleemstelling, enkele
onderzoeksvragen en een onderzoeksmodel. De probleemstelling, de
onderzoeksvragen en het onderzoeksmodel komen in paragraaf 3.4 aan de
orde. De onderzoeksaanpak wordt in paragraaf 3.5 behandeld.

3.2. HET WAAROM VAN HET MULTINATIONALISEREN VAN DE
ONDERNEMINGSSCOPE: DE STUWENDE KRACHTEN

3.2.1. INLEIDING
Wat ondernemingen beweegt om over te gaan tot het multinationaliseren
van de ondernemingsscope is een ingewikkeld vraagstuk [1]. Het is
opvallend dat in de literatuur weinig aandacht wordt geschonken aan de
ontwikkeling van een raamwerk betreffende het multinationaliseren van
de ondernemingsscope. In deze paragraaf zullen een aantal drijfveren
geschetst worden die een onderneming ertoe kunnen bewegen de
activiteitenscope naar andere landen te verruimen. Deze op zich goed -
maar geisoleerd- gedocumenteerde drijfveren zijn met name afkomstig uit
de micro-economische theorie. De reeds uitgekristalliseerde IM-literatuur
bledt inzake deze drijfveren in slechts beperkte mate bruikbare
aanknopingspunten. We zullen deze drijfveren 'stuwende krachten' noemen.
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3.2.2. STUWENDE KRACHTEN IN HET ALGEMEEN
Er zijn verschillende redenen te noemen waarom ondernemingen
grensoverschrijdende activiteiten wensen te ontplooien. Daarbij kunnen
we een onderscheid maken tussen offensieve en defensieve stuwende
krachten. Offensieve stuwende krachten zijn direct gerelateerd aan de
onderneming; het zijn 'ondernemingseigen' krachten. Defensieve stuwende
krachten zijn indirect gerelateerd aan de onderneming; het zijn 'niet-
ondernemingseigen' krachten. Defensieve stuwende krachten zijn de
resultante van de activiteiten van overheden, concurrenten en afnemers
[2]. Ook institutionele factoren als factorkostenvoordelen rekenen wij hier
tot de defensieve stuwende krachten.

3.2.3. OFFENSIEVE STUWENDE KRACHTEN
Er zijn verschillende offensieve stuwende krachten te onderkennen. We
zullen deze offensieve stuwende krachten beknopt behandelen.

1. Het exploiteren van concurrentievoordelen op de lokale buitenlandse
markt.

Ondernemingen die op nationale markten een 'sustainable competitive
advantage' [3] bezitten, zullen hun werkterrein niet zelden naar het
buitenland willen verleggen. Volgens Caves (1982) zullen ondernemingen
die in het eigen land blijven expanderen na verloop van tijd te maken
krijgen met een afnemende marginale opbrengst van iedere eenheid extra
gerealiseerde expansie. Een afnemende rentabiliteit bij vergroting van de
output van activiteiten in bestaande markten kan dus een beweegreden
zijn om de scope van een onderneming te multinationaliseren.

2. Het benutten van 'excess cash flow'

De kasstroom/'cash flow' is de naar aanleiding van de bedrijfsvoering
gegenereerde nettowinst en afschrijvingen. Die geldsom wordt aangewend
voor dividendbetalingen, winstinhouding en diverse investeringen. Tot die
'investeringen' behoort het multinationaliseren van de scope. 'Excess cash
flow' -i.e. overtoJlige ftnanclele middelen- kunnen een beweegreden zijn
om te gaan multinationaliseren.

3. Het spreiden van risico's.

Ondernemingen die wensen te multinationaliseren kunnen dit ook doen
vanuit beweegredenen tot risicospreiding. Ook dienstenondernemingen zijn
gevoelig voor dit argument: "A wider geographic spread opens up
opportunities for improving the risk/return characteristics of the firm's
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business portfolio. Insurance companies with major risk exposure in one
country, e.g. hurricane and flood in the United States, can balance this
against similar insurance in other parts of the world" (Leontiades, 1986;
p. 99). Multinationale expansie kan de onderneming voordelen opleveren die
niet voorhanden zijn voor de ondernemingen die hun geografische scope
beperken tot het 'moederland'. Onder het motto 'Don't put all your eggs in
one basket' worden ondernemingen door multinationalisatie minder
vatbaar voor een 'grillig' overheidsbeleid en economische recessies in
bepaalde landen en/of bedrijfstakken. Door activiteiten in meerdere landen
te ontplooien kan een onderbezetting van het totale pakket aan
produktiemiddelen -gedurende bijvoorbeeld een economische baisse in een
gegeven land- verminderd worden.

4. Het benutten van 'economies of scale'

De noodzaak van het verminderen van de kosten per eenheid produkt -en het
vandaaruit waarborgen van de continuiteit- vormt voor diverse
ondernemingen een belangrijke aanzet voor het multinationaliseren van de
ondernemingsscope (zie: Porter, 1986). Langs deze weg proberen deze
ondernemingen economies of scale te realiseren.

5. Het benutten van 'economies of scope'

Multinationalisatie van de ondernemingsscope kan tevens gebaseerd zijn
op het benutten van 'economies of scope' (Teece, 1980, 1981 en 1982). Het
onderscheidende kenmerk van economies of scope is de mogelijke
simultane bruikbaarheid van produktiefactoren voor twee danwel meerdere
transformatieprocessen. Indien er tussen de divisies, werkmaatschappijen
of business-units sprake is van een mogelijke gemeenschappelijkheid op
het vlak van de technologie, de marketing of het management, dan zullen
multinationaliserende ondernemingen kunnen profiteren van 'economies of
scope'. Het zijn in dat geval vooral de voordelen, die middels het
uitwisselen van lmmateriele activa als kennis en ervaring te realiseren
zijn, die een verklaringsgrond vormen om te gaan multinationaliseren.
Kennis en ervaring terzake technologie, marketing of management is
gemakkelijk te re-alloceren, voor vele verschillende alternatieve
aanwendingsrichtingen te gebruiken en daardoor een unieke
kostenreducerende produktiefactor.

De hierboven genoemde beweegredenen sluiten elkaar niet wederzijds uit.
Zo is bijvoorbeeld de grens tussen het benutten van economies of scale en
concurrentievoordelen ambivalent. Economies of scale en
concurrentievoordelen kunnen in elkaars verlengde liggen. Een
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concurrentievoordeel kan op een lage kostenpositie zijn gebaseerd. Deze
lage kostenpositie kan het gevolg zijn van economies of scale.

3.2.4. DEFENSIEVE STUWENDE KRACHTEN
Defensieve stuwende krachten werken vanuit de omgeving van de
multinationale onderneming 'in' op de onderneming. Tot deze 'omgeving'
rekenen wij institutionele factoren (bijvoorbeeld goedkope
produktiefactoren en door geografische afstanden veroorzaakte
transportkosten), activiteiten van overheden (bijvoorbeeld lokale
investeringsregelingen, protectionistische activiteiten en verschillen in
belastingheffing) en activiteiten van andere ondernemingen. Onder
'activiteiten van andere ondernemingen' verstaan wij ondermeer de
noodzaak van de aanwezigheid in meerdere markten ('multi-markt'
-concurrentie) en daarmee verweven de gewoonte danwel noodzaak de
marktgedragingen van marktleiders te volgen (ook wei het
'bandwagoneffect' genoemd) [4].

Er zijn situaties denkbaar waarbij de onderneming op deze krachten in zal
moeten spelen, wil de continuiteit van de onderneming gewaarborgd
worden. Wanneer in een bepaalde bedrijfstak de tussen ondernemingen
gevoerde concurrentiestrijd wordt beslecht op grond van lage
kostenstrategieen, dan kan het voor een onderneming belangrijk zijn zich
daar te vestigen, waar de produktiefactor die het meest intensief wordt
aangewend in het produktieproces, het goedkoopst is. Dit kan met zich
meebrengen dat ontwikkelcentra/produktiecentra naar andere landen
verplaatst zullen moeten worden. 'Goedkope produktiefactoren' vormen in
dat geval een belangrijke defensieve stuwende kracht. In minder
'dwingende' omstandigheden kan ook op dergelijke krachten gereageerd
worden, gezien de winstgevende mogelijkheden die niet zelden voorhanden
zijn. Op deze manier wordt door te multinationaliseren voorkomen, dat
mogelijkerwijs een significante bijdrage aan het concernresultaat wordt
misgelopen [5].

In deel II en III zullen we ons bij het bestuderen van de praktijk en de
theorie van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen beperken tot zogenaamde kritieke stuwende
krachten (KSK'n). Het gaat ons met andere woorden om de meest krachtige
'kritieke' stuwende krachten.
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3.3. HET HOE VAN HET MUL TINATIONALISEREN VAN DE
ONDERNEMINGSSCOPE: DE STRATEGIE EN DE STRUCTUUR
Het hoe van het multinationaliseren van de scope valt uiteen in:
- de strategie van de onderneming (3.3.1.) en
- de structuur van de onderneming (3.3.2.).

3.3.1. DE STRATEGIE

3.3.1.1. IN LEIDING
Ondernemingen die multinationaliseren hebben verschillende strateqieen
tot hun beschikking. Het proces inzake het kiezen van de meest geschikte
multinationaliseringsstrategie is complex van aard (zie: Hill, Hwang en
Chan Kim, 1990). Het kiezen van een multinationalisatiestrategie is dan
ook te beschouwen als een kritieke fase in het strategische
besluitvormingsproces, voorafgaand aan de feitelijke multinationalisatie
van de ondernemingsscope.

Wij definieren hier een multinationalisatiestrategie in termen van twee
dimensies: de modus en de richting. Wanneer we spreken over de 'modus'
van de multinationalisatiestrategie, dan doelen we op multinationalisatie
langs de weg van de directe buitenlandse investeringen. Directe
buitenlandse investeringen kunnen omvatten: internationale start-ups,
internationale acquisities, internationale joint ventures en internationale
deelnemingen. De 'richting' van de multinationalisatiestrategie heeft
betrekking op horizontale expansie, vertikale expansie of diversificatie.

Kader 3.1. geeft een overzicht van de modus van het multinationaliseren
van de scope. Het kader geeft het onderlinge verband tussen het
multinationaliseren van de scope langs de weg van de start-ups,
acquisities, joint ventures en deelnemingen. Internationale joint ventures
en internationale deelnemingen worden respectievelijk opgezet en
geacquireerd. Internationale joint ventures en internationale deelnemingen
zijn daarmee als manifestaties van start-ups en acquisities te
kwalificeren.
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KADER 3.1. DE MODUS VAN HET MULTINATIONALISEREN VAN DE
ONDERNEMINGSSCOPE

EIGENOOM 100% < 100%

START-UPS JOINTVENTURES

ACQUISITIES DEELNEMINGEN

Internationale joint ventures en internationale deelnemingen kunnen niet
met internationale start-ups en internationale acquisities
gelijkgeschakeld worden, omdat het multinationaliseren van de
ondernemingsscope bij joint ventures en deelnemingen altijd langs
indirecte weg wordt gerealiseerd. Bij internationale joint ventures en
internationale deelnemingen vindt het multinationaliseren van de
ondernemingsscope plaats respectievelijk met behulp van danwel via
derde partijen. Multinationale ondernemingen bezitten bij internationale
joint ventures en internationale deelnemingen niet het volledige eigendom
over de te exploiteren activiteiten.

Internationale start-ups, internationale acquisities, internationale joint
ventures en internationale deelnemingen verschillen van elkaar, doordat ze
verschillende mates van (flnanciele en management)-commitment
vereisen van het hoofdkantoor van een multinationale onderneming.
'Commitment' heeft in dit onderzoek betrekking op het gemak waarmee een
beslissing (betreffende het multinationaliseren van de
ondernemingsscope) die wordt genomen op het hoofdkantoor inzake de
inzet van financiele en managementmiddelen op relatief korte termijn valt
te herzien. Een hoge mate van commitment van het hoofdkantoor jegens het
multinationaliseren van de ondernemingsscope impliceert dat een
beslissing terzake het aanwenden van financiele en managementmiddelen
-in vergelijking tot een lagere mate van commitment- op korte termijn
relatief moeilijker is terug te draaien. Internationale joint ventures en
internationale deelnemingen vereisen een geringere mate van commitment
dan internationale acquisities, die op hun beurt weer een geringere mate
van commitment vereisen dan internationale start-ups (zie ook: Roberts en
Berry, 1985).
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Horizontale expansie, vertikale integratie en diversificatie kunnen de
vorm aannemen van internationale start-ups, internationale acquisities,
intemationale joint ventures en internationale deelnemingen. Horizontale
expansie, vertikale expansie en diversificatie zijn onderling verschillend
voor wat betrett de mate van gerelateerdheid met de kernactiviteiten van
de multinationale onderneming (l.e, de zogeheten 'relatedness'-dimensie)
[6].

Het combineren van de 'modus' en de 'richting' geeft in totaal twaalf
contiguraties van multinationale expansie. We dienen het onderscheid
tussen respectievelijk een 'Iage commitment-hoge commitment' en
'gerelateerd-ongerelateerd' te interpreteren als een continuum, met een
glijdende schaal die respectievelijk van 'Iaag' tot 'hoog' en van
'gerelateerd' tot 'ongerelateerd' loopt. Bovenstaande uiteenzetting
resulteert in kader 3.2..

KADER 3.2. TYPOLOGIE VAN MULTINATIONALE EXPANSIE.

RELATEDNESS GERELATEERD <••••_.- ••> ONGERELATEERD

RICHTING HOR. VERT. ONG. DIV.
GER.DIV.

MODUS

laag DEaNEMINGEN

COM· JOINT VENTURES

MIT· OBI ACOUISITIES

MENT START·UPS

hoog

3.3.1.2. 'MODUS'
INTERNATIONALE START-UPS
Ingeval internationale start-ups expanderen ondernemingen door het
opzetten van vestigingen in een gegeven buitenlandse markt. Van deze
vestigingen heeft de multinationale onderneming het volledige eigendom.
Voor de meeste multinationaliserende ondernemingen is het oprichten van
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een eigen buitenlandse vestiging een kostbare, tijdrovende en riskante
operatie (zie: Caves, 1982).

INTERNATIONALE ACQUISITIES
Bij internationale acquisities gaat het om het overnemen van buitenlandse
ondernemingen. De multinationaliserende onderneming A neemt de lokale
buitenlandse onderneming B over. Meer specifiek (i.e. toegesneden op
dienstenondernemingen) geldt: "Growth through acquisition in service
business is a risky proposition, but the risk varies. It is generally riskier
as one moves down the spectrum toward people-based businesses, and
within people-based businesses the risk increases when the service is
provided by professionals or highly skilled persons. Any company that
wants to acquire service businesses must make sure that it can attract
and keep skilled service-oriented managers to run to them" (Thomas,
1978; p. 165).

INTERNATIONALE JOINT VENTURES
Een internationale joint venture is een internationaal
samenwerkingsverband tussen twee of meer onafhankelijke ondernemingen
die een (imjrnaterlele complementaire of overeenkomstige produktiefactor
inbrengen in een zelfstandig functionerende nieuwe eenheid.

INTERNATIONALE DEELNEMINGEN
Het aangaan van een internationale deelneming (in het aandelenkapitaal
van een lokale onderneming) is in de regel bedoeld om een foothold te
krijgen in een buitenlandse markt (zie bijvoorbeeld: Brooke en Remmers,
1977). Niet zelden gaat het om portfolio-investeringen: deelnemingen in
het aandelenkapitaal van een lokale buitenlandse onderneming liggen in dat
geval beneden de 10 procent van het totale aandelenkapitaal van de
betreffende onderneming (Stopford en Wells, 1972). Eigendom en 'control'
zijn in dat geval voor de multinationaliserende onderneming van secundair
belang. Een internationale deelneming fungeert ofwei als belegging ofweI
als medium om te profiteren van de voordelen van ervaringseffecten die
het gevolg zijn van het opereren van de onderneming in de buitenlandse
omgeving (Stopford en Wells, 1972).

3.3.1.3. 'RICHTING'
HORIZONTALE EXPANSIE
Bij horizontale expansie gaat het om het multinationaliseren van de
ondernemingsscope van ondernemingen die dezelfde goederen en/of
diensten die ze op de binnenlandse markt afzetten ook in het buitenland
gaan verkopen.
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VERTIKALE EXPANSIE
Multinationalisatie van de ondernemingsscope kan plaatsvinden door het in
de bedrijfskolom stroomopwaarts of stroomafwaarts:
- oprichten van een buitenlandse ondememing met een functie van afnemer
danwel leverancier;

het acquireren van respectievelijk buitenlandse afnemers of
buitenlandse leveranciers.

DIVERSIFICATIE
Multinationalisatie van de ondememingsscope kan tevens plaatsvinden
door activiteiten te entameren die niet horizontaal of vertikaal
gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van de ondememing.

3.3.2. DE STRUCTUUR

3.3.2.1. INLEIDING
Uit onderzoek is gebleken dat de structuur van een onderneming voor een
belangrijk deel het vermogen van een onderneming om te
multinationaliseren bepaalt (Jagersma, 1992). Deze constatering is
belangrijk, omdat de hoogste leiding van een multinationale onderneming
vaak wei een zienswijze heeft, tot uiting komend in de strategie, hoe een
mondiale concurrenliepositie in te gaan nemen, te consolideren danwel te
versterken (zie: Porter, 1986; Bartlett en Goshal, 1986). Welke structuur
ontworpen dient te worden om een mondiale concurrentiepositie in te gaan
nemen, te consolideren c.q. te versterken is niet zelden onduidelijk (zie:
Bartlett en Goshal, 1986). Van de twee ontwerpparameters 'strategie' en
'structuur', blijkt de parameter 'structuur' in het probleemveld 1M met een
achterstelling in 'research effort' te maken te hebben.

De structuur van een multinationale onderneming wijkt af van die van
andere, niet-multinationale ondernemingen, door het incorporeren van
meer dan twee dimensies in die structuur. Naast een functionele en/of
'produkt' dimensie bezit de organisatieslrucluur van een multinationale
onderneming altijd een belangrijke geografische dimensie. Die
geografische dimensie kan op verschillende manieren in de structuur van
de multinationale onderneming worden ingebouwd, zodat in de praktijk
verschillende structuren van multinationale ondernemingen kunnen worden
waargenomen.
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Uit eerder uitgevoerde studies naar de structuur van multinationale
ondernemingen komen zes verschillende structuren van multinationale
ondernemingen naar voren. Het betreffen hier achtereenvolgens (Jagersma,
1992 en 1993c): de functionele structuur, de internationale
divisiestructuur, de geografische structuur, de produktdivisiestructuur, de
matrixstructuur en de 'hybride' structuur.

Deze structuren zijn archetypen. Uit onderzoek is gebleken dat iedere
structuur eigen varianten heeft (zie: Clee en Sachtjen, 1964; Daniels,
Pitts en Tretter, 1985; Egelhoff, 1982). Welke structuur het meest
geschikt is voor een multinationale onderneming hangt af van
beheersmatige, economische, concurrentiele en politieke condities. Ook
het tijdstip waarop en het land waarin de verschillende structuren kunnen
worden aangetroffen verschillen van multinationale onderneming tot
multinationale onderneming (zie: Stopford en Wells, 1972).

In het vervolg van deze paragraaf voigt een nadere concretisering van de
verschillende soorten van structuren van multinationale ondernemingen.

3.3.2.2. DE FUNCTIONELE STRUCTUUR
Een functionele organisatiestructuur is een structuur, waarbij de
activiteiten van de multinationale onderneming geclusterd worden rondom
de functies die door de onderneming worden uitgeoefend (i.e. de
organisatiestructuur wordt opgezet rondom ontwikkelingsactiviteiten,
produktie-activiteiten en verkoopactiviteiten).

3.3.2.3. DE INTERNATIONALE DIVISIESTRUCTUUR
De internationale divisiestructuur is een structuur, waarbij het merendeel
van de internationale activiteiten van een multinationale onderneming
geconcentreerd worden in een divisie. De overige (nationale en
internationale) activiteiten worden in produktdivisies ondergebracht.

3.3.2.4. DE GEOGRAFISCHE STRUCTUUR
De geografische structuur wordt ook wei de 'regionale' of de 'area'
structuur genoemd. Het is een structuur waarbij de activiteiten van een
onderneming gegroepeerd worden naar de verschillende geografische
gebieden waarin de onderneming actief is.

3.3.2.5. DE PRODUKTDIVISIESTRUCTUUR
Bij de produktdivisiestructuur zijn de activiteiten van een onderneming in
produktdivisies ondergebracht. De focus is op de produkten (t.e. goederen
of diensten) of produktgroepen die -gebundeld in de 'produktdivisies'-
worden aangeboden.
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3.3.2.6. DE MATRIXSTRUCTUUR
Verschillende ondernemingen hebben hun structuren gewijzigd in het kader
van het streven naar dualiteit in rechten en plichten. In matrixstructuren
wordt deze dualiteit geformaliseerd. We spreken wei over een 'dual chain
of command'. In matrixstructuren wordt gebruik gemaakt van 'multiple
commanding': managers leggen verantwoordelijkheid af van hun
werkzaamheden aan twee of meer dan twee hlerarchlsch hoger
geplaatsten.

De matrixstructuur is een organisatiestructuur die het midden houdt
tussen bijvoorbeeld de gedecentraliseerde geografische structuur en de
gecentraJiseerde functionele structuur.

3.3.2.7. DE 'HYBRIDE' STRUCTUUR
Een 'hybride' structuur is een structuur die moeilijk aan de hand van een
blauwdruk is weer te geven. De term 'hybride structuur' sluit aan bij
bevindingen van Scott (1973) en Rumelt (1974). In een recentelijk
uitgevoerd onderzoek naar de ontwikkeling van de concernstructuren van
de vijf-en-twintig grootste Nederlandse multinationale ondernemingen
over de periode 1965 tot en met 1989 definieert schrijver dezes hybride
structuren als voigt: "In hybride structuren zijn de bedrijfseenheden
georganiseerd rondom tenminste twee regio's, gecombineerd met divisies
georganiseerd rondom een (of meerdere) functie(s) en/of produkt(en). Een
voorbeeld van een hybride structuur is een structuur bestaande uit vijf
divisies, waarbij drie divisies zijn georganiseeerd rondom regio's
(bijvoorbeeld de divisies 'Azle', 'Amerika' en 'Midden-Oosten') en twee
divisies rondom produkten (bijvoorbeeld de produktdivisies 'Boeken' en
'Meubelen')" (Jagersma, 1993b; p. 154-155).

De hybride structuur bestaat dus tenminste uit drie divisies, waarvan er
in ieder geval twee zijn georganiseerd naar regio. Daarmee verschilt de
hybride structuur van de functionele structuur (die geen organisatie naar
regio's en produkt[groep]en kent), de internationale divisiestructuur
(waarbij maximaal maar een divisie is georganiseerd naar regio, waarin
bovendien aile internationale activiteiten zijn ondergebracht), de
produktdivisiestructuur (waarbij de structuur is opgebouwd rondom de
produkten die worden aangeboden, niet rondom de regio's waarin de
produkten worden aangeboden) en de matrixstructuur (waarbij er sprake is
van een duale bevelstructuur, een bevelstructuur die de hybride structuur
vreemd is).
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3.4. PROBLEEMSTELLlNG, ONDERZOEKSVRAGEN EN
ONDERZOEKSMODEL

3.4.1. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Na de behandeling van de voornoemde theorie voigt het compact
uiteenzetten van de probleemstelling.

De probleemstelling van deze studie luidt als voigt: welke relatie bestaat
er tussen de stuwende krachten, de strategie en de structuur van
Nederlandse multinationale dienstenondernemingen.

Daarbij hypothetiseren wij dat de onderlinge afstemming van de
verschillende modeldimensies zodanig dient te geschieden, dat
congruentie gerealiseerd wordt, onder organisatie-onderzoekers ook wei
'fit' genoemd. Miles en Snow (1984) definieren 'fit' als: "......................... a
process as well as a state a dynamic search that seeks to
align the organization with its environment and to arrange resources
internally in support of that alignment" (p. 11). Uit de literatuur blijkt dat
deze 'fit' een noodzakelijke voorwaarde is voor het behalen van een goede
performance [7].

Concrete onderzoeksvragen concentreren zich rondom het waarom en het
hoe van het multinationaliseren van de ondernemingsscope. Wat beweegt
Nederlandse dienstenondernemingen om tot het multinationaliseren van de
scope over te gaan (Le. het waarom van multinationalisatie)? Wat zijn de
motieven om juist in het buitenland, in plaats van in het 'moederland' te
gaan expanderen?

Het hoe van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen valt uiteen in twee vragen:
1. Van welke multinationalisatiestrategieen maken
dienstenondernemingen gebruik? Zijn de (dominante)
multinationalisatiestrategieen wellicht onderhevig aan veranderingen? Zo
[a, valt hierin een bepaalde volgorde te onderkennen?
2. Wat is de organisatiestructuur die hierbij gehanteerd wordt? Ook nu
kunnen we ons afvragen of er wellicht (wederom) sprake is van
veranderingen van de structuur van de multinationaliserende
dienstenonderneming. Zo ja, welke ontwikkelingen vallen er wanneer waar
te nemen?
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3.4.2. ONDERZOEKSMODEL
We kunnen de probleemstelling als voigt visualiseren. hetgeen
tegelijkertijd het volgende onderzoeksmodel oplevert:

STUWENDE KRACHTEN

STRATEGIE STRUCTUUR

Conform zo veel schijnbaar triviale visualisaties dekt ook dit model een
complex aan gedragingen van -in dit geval multinationale diensten-
ondernemingen. De onderlinge verbindingen ('pijlen') tussen de parameters
geven weer dat we te maken hebben met een dynamisch model. Het
doorgronden van de dynamiek van dit model stelt ons in staat inzicht te
verkrijgen in het hoe en waarom van het multinationaliseren van de scope
van (multinationale) dienstenondernemingen. Daarmee is het model
relevant voor de praktijk van de beleidsvorming betreffende het
multinationaliseren van de ondernemingsscope.

Het verschaffen van inzicht in de parameters, de onderlinge relaties en de
richting van de relaties van de modelparameters is een ingewikkelde
methodologische en empirische puzzel. De hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 hebben
het doorgronden van deze parameters alsmede de (richting van de)
onderlinge relaties tot onderwerp van studie.

De structuur van het empirische onderzoek dat in deel " aan de orde komt,
komt overeen met de voornoemde onderzoeksvragen. Deze vragen zijn
zodanig geformuleerd, dat ze de relevante dimensies van het
onderzoeksmodel weergeven. Het gevisualiseerde model is in dat opzicht
richtinggevend.
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3.5. DE ONDERZOEKSAANPAK

3.5.1. INLEIDING
Deze paragraaf gaat in op:
- de onderzoeksstrategie (2.5.2.);
- de data (2.5.3.).

3.5.2. DE ONDERZOEKSSTRATEGIE
Het onderzoek naar de parameters en de (richting van de) relaties tussen
de modelparameters kan plaatsvinden via longitudinale studies en cross-
sectie studies. Met longitudinaal onderzoek doelen we op onderzoek,
gericht op het verzamelen, analyseren en interpreteren van data, gericht
op het verklaren van het functioneren en het management van
ondernemingen (hier: multinationale dienstenondernemingen) over een
periode van meerdere jaren. Het centrale kenmerk van longitudinaal
onderzoek is dat tijdgerelateerde effecten getraceerd en in kaart gebracht
kunnen worden. Cross-sectie onderzoek concentreert zich op het
beantwoorden van momentgebonden onderzoeksvragen.

Een longitudinale studie is in het kader van dit onderzoek in meerdere
opzichten aanbevelenswaardig. De uiteindelijke keuze voor longitudinaal
onderzoek werd gevoed door vier argumenten:

EEN
Longitudinaal onderzoek dwingt onderzoekers rekening te houden met het
belang van contexten. Longitudinaal onderzoek stelt ons in staat na te gaan
of het voor multinationale ondernemingen nog wei verstandig is om op een
gegeven ingeslagen (expansie)weg voort te gaan. Toegesneden op dit
onderzoek: snijden bepaalde stuwende krachten, strategieen en structuren
nog wei hout?

lWEE
Het formuleren en implementeren van een multinationale expansie-
strategie heeft betrekking op een lange termijn. De resultaten van een
geimplementeerde multinationalisatie-strategie zullen pas na verloop van
tijd zichtbaar worden. Dit behelst niet zelden een lange periode.
Longitudinale studies verschaffen de mogelijkheid de factoren
verantwoordelijk voor de resultaten van het multinationaliseren van de
scope te traceren en te verklaren.

DAlE
Tijdens het interpreteren van de resultaten van organisatie-onderzoek
mag niet uit het oog verloren worden dat door de effecten van
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tijdsvertragingen -opgelopen bij het formuleren en implementeren van de
multinationalisatie-strategie- de concurrentiestrijd zoals die over een
gegeven periode plaatshad c.q. plaatsheeft, niet altijd geheel kan worden
toegescheven aan de omstandigheden die in die periode van toepassing
waren c.q. zijn. In tegenstelling tot cross-sectie onderzoek ondervangt
longitudinaal onderzoek dit probleem.

VIER
Voor het vierde argument dienen we rade te gaan bij de stand van zaken in
het strategie-onderzoek. Uit de literatuur komt naar voren dat door
diverse strategie-onderzoekers gepleit wordt voor meer longitudinale
studies in plaats van cross-sectie studies. Dit heeft voornamelijk te
maken met de eenzijdige aandacht die tot voor kort is uitgegaan naar
cross-sectie studies. Herhaaldelijk wordt gewezen op de schaarse
pogingen 'strategische beleidsvraagstukken' (als multinationalisatie) aan
de hand van longitudinale studies aan te vatten en op te lossen (zie:
Daniels, Pitts en Tretter, 1984 en 1985; Ring, Lenway en Govekar, 1990).
Habib en Victor (1991) koppelen deze achterstelling in aandacht aan de
snelle veranderingen die zich in de internationale omgeving van de
multinationale dienstenonderneming voltrekken: "Because of ever changing
dynamic context of international business, researchers should take a
longitudinal view in analyzing "(p. 605).

RESUM:REND
Longitudinale studies verschaffen ons het beste vertrekpunt om de in
paragraaf 2.4.1. geformuleerde probleemstelling en onderzoeksvragen te
beantwoorden. Wij worden in die keuze geruggesteund door de opvatting
dat een longitudinale onderzoeksstrategie zich het beste leent voor het
oplossen van hoe en waarom vraagstukken (zie: Yin, 1989). Dergelijke
vraagstukken staan in dit onderzoek centraal.

3.5.3. DATA

3.5.3.1. BRONNEN VAN DATA
In deze studie heeft de beantwoording van de probleemstelling en de
onderzoeksvragen aan de hand van empirisch onderzoek plaatsgevonden.
Daartoe hebben we van verschillende bronnen van data gebruik gemaakt.
Bronnen van data waren (in willekeurige volgorde):

1.JAARVERSLAGEN
De jaarverslagen van de betreffende ondernemingen (inclusief hun
rechtsvoorgangers) over de periode 1965 tot en met 1989 (in totaal 269
jaarverslagen).
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2. DE FINANCIELEPERS
Artikelen afkomstig uit Het Financieele Dagblad, de Financial Times, de
Wall Street Journal, The Economist en NRC Handelsblad (deze 'artikelen'
varieerden van korte medelingen tot paginalange 'specials').

3. BEDRIJFSARCHIEVEN
Documentatie -zg. 'interne' bedrijfsdocumenten- afkomstig uit de
archieven van de betreffende ondernemingen (ondermeer: vakliteratuur,
onderzoeksrapporten (van ondermeer externe deskundigen),
bedrijfsjournaals, nieuwsbrieven, gegeven lezingen/inleidingen etcetera}.

4. SEMI-GESTRUCTUREERDEINTERVIEWS
Individuele diepte-interviews beperkten zich tot het niveau van de hoogste
leiding van de betreffende ondernemingen. De ruwe vragenlijsten waarop
een aantal centrale items vermeld stonden bezorgden de interviews de
semi-gestructureerde status. De semi-gestructureerde persoonlijke
diepte-interviews waren een middel om additioneel datamateriaal te
vergaren en om reeds vergaarde data op hun feitelijke juistheid te toetsen.

5. PUBLIEKE COMMENTAREN EN INTERVIEWS (door derden verricht)
Publieke commentaren van topmanagers alsmede interviews met
topmanagers van de betreffende ondernemingen (deze commentaren en
interviews waren met name afkomstig uit Elan, het financieel-
economische magazine FEM, de Financial Times, de Wall Street Journal en
Het Financieele Dagblad).

3.5.3.2. ERVARINGSOBJECT EN TIJDSSPANNE
Er zijn 9 ondernemingen uit 3 bedrijfstakken, behorend tot de
dienstensector, onder de loep genomen. Het gaat om de volgende
bedrijfstakken en ondernemingen:
- uitgeverijen: VNU, Elsevier en (Wolters-)Kluwer;
- verzekeraars: Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV;
- (algemene) banken: de ABN, de Amro bank en de NMB.

Deze negen ondernemingen waren in 1989 -gemeten in termen van omzet,
premie-inkomen of balanstotaal- de grootste drie ondernemingen in hun
bedrijfstak. ledere bedrijfstakstudie omvat een analyse van de
ondememingsscope, de bedrijfstak, de stuwende krachten, de strategie, en
de structuur. De hoofdstukken 4, 5 en 6 geven de feiten. Hoofdstuk 7 geeft
de theoretische interpretatie.
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Het onderzoek concentreert zich op de periode 1965 tot en met 1989. Voor
deze keuze kunnen verschillende redenen met een verschillende strekking
worden aangevoerd.

De grootscheepse 'multinationalisatie van de scope' van
dienstenondernemingen is een relatief recent fenomeen (Zie: de Jong,
1984). Uit dien hoofde is het moeilijk voldoende, en in kwalitatief opzicht
acceptabele data over het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen van voor 1965 te verwerven.

Er zouden aanzienlijke concessies aan de validiteit en de betrouwbaarheid
van de resultaten van de studie gedaan moeten worden, indien ook de
periode voorafgaand aan 1965 onderzocht zou worden.

Voorts zal een orientatle op de periode 1965 tot en met 1989 het
actualiteitsgehalte van de in hoofdstuk 7 te ontwikkelen theoretische
inzichten ten goede komen. Kortom: de keuze voor de onderzoeksperiode
1965 tot en met 1989 ligt vanuit het oogpunt van de theorie, de
methodologie en de praktijk voor de hand.
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3

[1) De hier beschreven 'stuwende krachten' liggen in het verlengde van hetgeen in Jagersma
(1991) staat beschreven.

[2) We spreken wei over 'stakeholders'

[3) Zie Porter (1980 en 1985), Aaker (1984 en 1989).

[4) Interessant is dat dit 'bandwagoneffect' op directe buitenlandse investeringen van toepassing
is. Zie hiervoor andermaal Knickerbocker (1973). Het 'bandwagoneffect' (dan 'kudde-gedrag'
c.q. 'volg-de-marktleider'-gedrag genoemd) is niet actueel ingeval directe buitenlandse
desinvesteringen. Zie voor een empirisch onderzoek onder 10B internationale desinvesteringen
van Nederlandse multinationale ondernemingen Jagersma (1993d). Het 'bandwagoneffect' speelt
aileen bij directe buitenlandse investeringen een rol van betekenis.

[5) Dit 'relocatiegedrag' speelt een belangrijke rol bij het effectueren van directe buitenlandse
investeringen en desinvesteringen. Zie andermaal Knickerbocker (1973) en Jagersma
(1993d).

[6) Zie voor een conceptualisatie van dit begrip: Rumelt (1974) en Barkema en Douma (1990
en 1991). Het 'relatedness-concept' speelt een assentiele rol bij de expansie van
ondernemingen. Neem eveneens kennis van: Christensen en Montgomery (1981). Bettis
(1981). Rumelt (1982) en Varadarajan en Ramanujam (1987).

[7) Voor een nadere behandeling van deze relatie verwijzen we gaarne naar: Chandler (1962).
Brooke en Remmers (1970). Stopford en Wells (1972). Rumelt (1974), Otterbeck (1981),
Caves (1982), Egelhoff (1982 en 198B), Ring, Lenway en Govekar (1990).
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HOOFDSTUK 4. MULTINATIONALISATIE VAN DE SCOPE VAN
DE UITGEVERS: VNU, ELSEVIER EN KLUWER

4.1. IN LEIDING
'Uitgeven' is een ambachtelijke bezigheid. Uitgevers houden zich bezig met
het ontwikkelen van 'cultuurgoederen. Uitgeverijen zijn 'dragers' van
cultuurgoederen. Tussen uitgevers bestaan veel verschillen: de 'uitgever'
bestaat niet. Ruwweg kan een onderscheid worden gemaakt naar algemene
uitgeverijen en krantenbedrijven. Tot de groep 'algemene uitgeverijen'
behoren VNU, Elsevier en Wolters-Kluwer. Tot de groep 'krantenbedrijven'
behoren de Telegraaf en Wegener. Oit onderscheid is niet strikt, omdat ook
Elsevier (Nederlandse Oagbladunie) en VNU (Audet) omvangrijke
krantenbedrijven hebben.

Uitgeverijen zijn ondernemingen met een belangrijke maatschappelijke
functie. Zij vervullen een ordeningsfunctie in het maatschappelijk beste!.
Ze verzamelen en distribueren informatie. De afnemers zijn
ondernemingen, overheidsinstellingen en individuen. De ordeningsfunctie is
belangrijk, gezien de informatiegenererende (en complexiteit inducerende)
eigenschap van informatie: informatie genereert informatie. Het NOBIN
(Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de Informatieverzorging) heeft
deze eigenschap van informatie in een model tot uitdrukking gebracht. Oit
model staat bekend als de 'informatiecyclus' (zie kader 4.1.).
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KADER 4.1. DE 'INFORMAT1ECYCLUS'
~. GEfIRUIK EN !OEPASSING C TO£GAHG------------------ ----------

.,ft'Drtftf'tn

----:

!L _
B VERSPIIEIOING

Bron: NOBIN, "Informatieverzorging in Nederland", 's-Gravenhage 1978; p. 9.

Uitgeverijen spelen een belangrijke rol in het proces gericht op het
genereren van informatie. De essentie van 'het uitgeven' wordt in het
jaarverslag van Wolters-Kluwer als voigt samengevat: "Het voldoen aan
informatiebehoeften en het toegankelijk maken van informatie via diverse
overdrachtsvormen" (Jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1988; p. 24).
Kader 4.2 geeft een overzicht van enkele vandeze overdrachtsvormen van
informatie.

67



KADER 4.2. OVERDRACHTSVORMEN VAN INFORMATIE

Online transactie systemen
Netwerken
Telefonische communicatiediensten
Fax
Videotex
Nieuwsbrieven
Databanken
CD-ROM
Clearing houses
Losbladige uitgaven
Vaktij dsch rifte n
Jaarboeken
Monografieen
Kranten
Seminars
Handboeken
Leerboeken
Werkboeken
Audiovisuele media
Atlassen
Studie conferenties
Romans
Dichtbundels
Video
Strips
Weekbladen
etc.

Bron: Jaarverslag van Kluwer over 1988; p. 26

Wat is een uitgever ? Het jaarverslag van Elsevier over 1969 definieert
'een uitgever' als 'een intermediair tussen een schrijver en een lezer'. Een
minder 'ruim' geformuleerde definitie van 'een uitgever' is van de hand van
Van den Brink, de voormalig president-directeur van Elsevier. Van den
Brink definieert 'een uitgever' als voigt: "De uitgever is de professionele
organisator van inhoud, verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding
van informatie voor voldoende brede, specifieke groepen van afnemers. Het
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hoofdkenmerk hierbij is vooral de voldoende brede specifieke groep. Is de
groep tot welke hij zich richt niet breed genoeg, dan kan zijn arbeid niet
professioneel zijn; is deze groep het gehele volk omvattend, dan is hij
geen uitgever. De organisator van radio- en tv-uitzending is een
broadcaster, de uitgever is een narrowcaster, ook al kan zoals bij een blad
en een (best-selling) boek de oplage soms zeer groot zijn" (1980; p. 444).
Een uitgever (in de 'brede zin des woords') houdt zich bezig met het werven
(van auteurs), het drukken en het distribueren van uitgeefprodukten.

In dit hoofdstuk staan de drie grootste Nederlandse uitgeverijen (conform
de omzet over 1989) centraal: Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven
(kortweg: VNU), Elsevier en (Wolters-)Kluwer. In deze studie is gekozen
voor Kluwer, omdat Kluwer ten tijde van de fusie in 1987 (met Wolters-
Samsom) de grootste omzet had. Appendix 4-1 geeft in het kort de
'profielen' van de drie uitgeverijen. Er zal in dit hoofdstuk stilgestaan
worden bij ontwikkelingen die zich hebben voltrokken over de periode
1965 tot en met 1989. Er zal aangesloten worden bij internationale
ontwikkelingen (Le. ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden onder
multinationale uitgeverijen buiten Nederland). Achtereenvolgens zullen
behandeld worden: de ondernemingsscope (4.2.), kenmerken van de
uitgeefbedrijfstak (4.3.) en de 'stuwende krachten' (4.4.), strategie (4.5.)
en structuur (4.6.) betrekking hebbend op de drie Nederlandse uitgeverijen.

4.2. DE ONDERNEMINGSSCOPE

4.2.1. ALGEMEEN
In aanvulling op de definitie van Van den Brink van 'een uitgever' voigt hier
zijn definitie van de 'scope van de uitgeverij': "De uitgeverij is niet
gebonden aan het papier als beelddrager. Zijn werkterrein kan zich tot elk
ander medium uitstrekken, mits het maar narrowcasting is. Ook de
organisator van een databank, systeem van viewdata etc. is een uitgever.
Zeker de uitgever van de toekomst zal dus per definitie multimediaal
gericht dienen te zijn" (1980; p. 444). Wij prefereren een andere
definiering. De scope van uitgeverijen kan omschreven worden naar:
- de informatiemarkten waarin uitgeverijen opereren danwel,
- de fase van de 'uitgeefwaardeketen' waarin de activiteiten zich in
hoofdzaak afspelen.

De 'totale markt voor informatieprodukten' bestaat uit verschillende
deelmarkten. Deze markten kunnen naar gebruiker gerangschikt worden. De
volgende 'informatiemarkten' kunnen worden onderscheiden: de markt voor
publieksinformatie, de markt voor onderwijsinformatie, de markt voor
professionele informatie en de markt voor wetenschappelijke informatie.
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Deze informatiemarkten vormen tezamen de 'informatiepiramide' (zie
kader 4.3.). De 'informatiepiramide kan met de 'rendementspiramide'
gelijkgeschakeld worden: publieksinformatieprodukten hebben lage marges
(ongeveer 7 tot 15 procent), onderwijsinformatieprodukten hebben hogere
marges (ongeveer 15 tot 20 procent) en professionele en
wetenschappelijke informatieprodukten hebben de hoogste marges
(ongeveer 30 tot 40 procent).

KADER 4.3. DE 'INFORMATIEPIRAMIDE'

1. Publieksinformatie
2. Onderwijsinformatie
3. Professionele informatie

4 4. Wetenschappelijke informatie

3

2

De informatie, aanwezig in de top van de piramide is op te vatten als een
'specialty'. Deze informatie is internationaal georienteerd, heeft een
geringe prijselasticiteit, is relatief ongevoelig voor conjuncturele
schommelingen, werkt weinig tot in het geheel niet met advertenties en
wordt in de meeste gevallen vooruitbetaald. Informatie gelokaliseerd aan
de voet van de piramide is bestemd voor het grote publiek. Het gaat in dat
geval vaak om 'bulk-informatie' (een 'commodity'). Aile vier de
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informatiemarkten zijn in hoge mate gesegmenteerd. De 'positie' die
uitgevers in deze informatiepiramide innemen is van invloed op de
strategie waarmee geconcurreerd wordt.

De positie die door uitgevers in deze piramide wordt ingenomen, heeft
verstrekkende gevolgen voor hun functionele strateqieen en daarmee hun
concurrentiestrategieen (l.e. strateqleen op het vlak van onderzoek &
ontwikkeling, produktie, distributie, marketing en service). Onderaan de
piramide wordt hoofdzakelijk geconcurreerd op basis van volume (i.e. de
concurrentiestrijd spitst zich in dit geval toe op het aanbieden van lage
kostenprodukten). Een hoger in de informatiepiramide gelokaliseerde
uitgever concurreert minder op basis van schaal en meer op basis van
onderscheidende concerneigenschappen als een 'goede naam' en een
'opgebouwd relatienetwerk' (Le. er wordt meer op basis van 'toegevoegde
waarde' geconcurreerd).

Naarmate een uitgever hoger in de piramide is gelokaliseerd, neemt het
geografische bereik van de afzetmarkt toe en zullen de eisen die aan het
management gesteld worden toenemen (de markt wordt 'multinationaler'
en daardoor 'complexer' van aard). De kenmerken van de vier
informatiemarkten zullen in de hiernavolgende paragraaf aan de orde
komen. Multinationale uitgeverijen kunnen verschillende activiteiten in
verschillende informatiemarkten ontplooien. Daarnaast kunnen
uitgeverijen een verschillende 'mate van integratie' aan de dag leggen. De
'mate van integratie' kan het beste worden uitgelegd aan de hand van het
'waardeketen'-concept. De 'uitgeefwaardeketen' zal in paragraaf 4.2.3.
behandeld worden.

4.2.2. INFORMATIEMARKTEN
In de vorige paragraaf is een onderscheid gemaakt tussen vier
informatiemarkten, namelijk:
- de markt voor publieksinformatie;
- de markt voor onderwijsinformatie;
- de markt voor professionele informatie en,
- de markt voor wetenschappelijke informatie.
We zullen hierna dieper op dit onderscheid ingaan.

PUBLIEKSINFORMATIE
Bij publieksinformatie gaat het om informatie, afkomstig uit
kranten/dagbladen, tijdschriften (Le. 'algemene' publiekstijdschriften,
opiniebladen en 'gerichte' publieksbladen) en boeken. Kranten hebben met
name een actualiteitswaarde. Een boek heeft vooral een referentiewaarde.
Het tijdschrift valt daartussen in; het tijdschrift heeft een
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actualiteitswaarde en een referentiewaarde. Van den Brink (1987)
definieert publieksinformatie als: "Informatie met een recreatief,
informatief en/of instructief karakter, niet gekoppeld aan enige vorm van
beroepsbedrijvigheid en/of (buiten)schools onderwijs, met een lokale,
regionale, landelijke en/of internationale geldigheid" (p. 465).
Publieksinformatie is er in eerste aanleg ten behoeve van algemene
vorming en ontspanning. Publieksinformatie heeft een ruime
contesteerbaarheid, is niet dwangmatig (publieksinformatie neem je tot
je voor je plezier, in plaats van voor je beroep of studie) en wordt
daardoor relatief gemakkelijk geconsumeerd. Publieksinformatie komt
overeen met wat door Wolters-Kluwer 'ontspanningsinformatie' wordt
genoemd. Ontspanningsinformatie is: "alles wat inspeelt op culturele of
recreatieve behoeften" (Jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1988; p. 27).

Veel publieksinformatieprodukten zijn door de sterke afhankelijkheid van
advertenties conjunctuurgevoelig. Advertenties zijn de belangrijkste
inkomstenbron van dagblad- en tijdschriftuitgeverijen (kader 4.4. geeft
een historisch overzicht van de inhoud, vormgeving en marketing van
advertenties). De advertentieconjunctuur heeft een directe invloed op de
performance en de bedrijfsvoering van uitgeverijen die actief zijn in de
markt voor publieksinformatie. Uitgeverijen zijn gedurende baisses
terughoudend voor wat betreft het realiseren van expansies in de markt
voor publieksinformatie.
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KADER 4.4. ADVERTENTIES: INHOUD, VORMGEVING EN MARKETING,
DE PERIODE 1945-1985 <IN NEDERLAND}

ADVERTENTIES

1945-1960
full-colour advertenties,
opkomst merkartikel

1960-1970
advertentievolume stijgt
grotere reclarne-orlentatle

1970-1980
consolidatie advertantie-
groei na energiecrises
(1973), hoge inflatie van
invloed op tariefsverho-
ging, internationalisatie
verhoogt de invloed van
van het buitenland bij re-
clamebestedingen

1980-1985
Toenemende concurren-
van nieuwe reclame-
vormen buiten de pars-
media (tv, buitenrecla-
me, sportsponsering, di-
recta publiciteit)

INHOUD

oubollig, ge-
zapig, geen
controversiele
onderwarpen

ontwikkalingen
zichtbaar rna-
ken, door-
ken van taboes,
ontzuiling

van damesblad
naar vrouw-
enblad, belang-
stelling voor
nieuwe samen-
levingsvormen,
gossip, special
interestbladen

coedities van
buitenlandse
bladen (Cosmo,
Playboy), er
bestaan bijna
geen taboe-on-
derwerpen
meer

VORMGEVING

steunkleur, begin van
fotografisch zetten

verbeteri ng papier-
kwaliteit
toenemend gebruik
offset en diepdruk

overschakeling van
lood naar fotozet-
ten, verbatering
kleurproefsystemen
en rotatiedruk, scan-
ner voor overbreng-
ing kleurenbeeld, van
planovouwen naar ro-
tatief, introductie mi-
cro-electronica

inschakeling van sys-
temen gebaseerd op
micro-processen,
verhoging van pro-
dutiesnelheden, ro-
bots ook bij verpakking,
diepdruk ook op zeer
grote breedte

MARKETING

ontstaan massabladen
verkoop door winkelketens

ontstaan marketing mana-
ger, tijdschriften op in-
ternationaal niveau, ver-
weer tegen de STER-re-
clame

1974 ontstaan roddel-
bladen, marketing gericht op
psychologisch marktonder-
zoek, zeer hoge kosten van
invoering van post code

vanaf 1981 grote stijging
van papierkosten, groei van
losse verkoop, toenemend
marktonderzoek, tijdschrif-
tennomade

Bron: R.E.M. van den Brink, "Informatie over informatie. Handboek van de
informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder over de
uitgeverij"(handelseditie van het proefschrift: "Economische structuur en
ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij"), Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen, 1987; p. 354.
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In het begin van de jaren '80 (in het bijzonder de periode 1980 tot en met
1982) was er bijvoorbeeld sprake van een aanhoudende daling van het
advertentievolume. Er werden in die periode door de uitgeverijen diverse
initiatieven genomen, om de afhankelijkheid jegens de
advertentiebezetting te verminderen. Minder danwel niet-
advertentiegebonden activiteiten als professionele informatie en
wetenschappelijke informatie waren aantrekkelijke(r) activiteiten. In dat
licht bezien valt bijvoorbeeld de expansie van VNU vanaf het begin van de
jaren '80 in de markt voor professionele informatie te verklaren.

Publieksinformatie (met name dagbladen) is door de 'couleur locale' niet
of nauwelijks geschikt voor multinationalisatie: "Nog sterker dan bij de
publiekstijdschriften het geval is zijn de dagbladen door actualiteit,
overheidspolitiek, culturele en economische berichtgeving en algemene
nieuwsgaring zo lokaal bepaald, dat internationale samenwerking van
landelijke dagbladen geen uitgeversbeginsel kan zijn" (Jaarverslag van
Elsevier over 1976; p. 8). Publieksinformatie was in 1987 in Nederland
verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de omzet in
informatievoorziening (Van den Brink, 1987). Daarmee is de markt voor
publieksinformatie de grootste deelmarkt van 'de informatiemarkt'. VNU is
van de drie uitgeverijen het sterkst op deze informatiemarkt
vertegenwoordigd.

ONDERWIJSINFORMATIE
Onderwijsinformatie c.q. educatieve informatie omvat informatie die
tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van onderwijsinstellingen (incl.
de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs). Het gaat daarbij in het
bijzonder om leermiddelen voor het dagonderwijs. Ook informatie ten
behoeve van het bij-, om- en nascholingsonderwijs valt onder
'onderwijsinformatie'. Volgens Van den Brink (1987) is
onderwijsinformatie: "Informatie op niet-universitair niveau voor schools
onderwijs en voor buitenschools onderricht voorzover dit diplomagericht
(erkend) is, met een nationaal karakter en informatie op universitair
niveau voor het onderwijs ter verkrijging van een academische graad, met
een in toenemende mate internationaal (vooral Engelstalig) karakter,
buiten vakgebieden die door hun aard nationaal bepaald zijn" (p. 466). In
het jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1988 wordt
'onderwijsinformatie' omschreven als: "Informatie ten behoeve van
opleiding, training, persoonlijke vorming of actieve hobby" (p. 27).

De markt voor onderwijsinformatie is traditioneel weinig
conjunctuurgevoelig. Omvangrijke overheidsbezuinigingen en teruglopende
leerlingaantallen hebben niettemin negatieve gevolgen voor de
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performance van uitgeverijen, actief op de markt voor
onderwijsinformatie. Van aile vier de informatiemarkten is de markt voor
onderwijsinformatie -gezien vanuit een internationaal perspectief- het
minst homogeen. Oit heeft te maken met de verschillende
onderwijssystemen en daarop toegesneden leermiddelen. Oit betekent dat
het multinationaliseren van de scope slechts moeizaam (in de praktijk
vrijwel nooit) via de markt voor onderwijsinformatie valt te realiseren.

PROFESSIONELE INFORMATIE
Professionele informatie valt te definieren als het geheel aan informatie
over en voor het uitoefenen van een vak c.q. beroep. Onze definitie van
'professionele informatie' ligt in het verlengde van de definitie van
'achtergrondinformatie'. Volgens het jaarverslag van Wolters-Kluwer over
1988 is 'achtergrondinformatie': "Interessante of inzicht-verdiepende
informatie die leidt tot analyse of afweging" (p. 27).

WETENSCHAPPEUJKE INFORMATIE
Oe vierde informatiemarkt is de markt voor wetenschappelijke informatie.
Oe wetenschappelijke informatiemarkt bestaat uit twee deelmarkten: de
markt voor het wetenschappelijke boek en de markt voor het
wetenschappelijke tijdschrift (tesamen: de markt voor 'postgraduate
literature'). Het overgrote deel van de wetenschappelijke literatuur
verschijnt -vanwege de internationale orlentatis- in het Engels: "Het zich
bedienen van een wereldtaal betekent de noodzaak van internationaliteit"
(Jaarverslag van Elsevier over 1976; p. 4). Oe voornaamste
(groot)afnemers van wetenschappelijke informatie zijn de
wetenschappelijke bibliotheken. In kader 4.5. hebben we het aantal
Engelstalige wetenschappelijke boekentitels en tijdschriftentitels van de
grootste wetenschappelijke uitgeverijen in 1985 weergegeven.

75



KADER 4.5. AANTAL ENGELSTALIGE WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN-
TITELS EN TIJDSCHRIFTENTITELS VAN DE GROOTSTE WETENSCHAp·
PELIJKE UITGEVERIJEN IN 1985

A. BOEKENTITELS

UITGEVERIJ lAND BOEKENTITELS(afgerond)

Wiley VS
Academic Press VS
Elsevier Science Publishers NL
Plenum VS
Pergamon VK
McGraw-Hili VS
Springer Verlag D
Blackwell Scientific VK

10.000
8.000
4.000
4.000
3.500
3.000
2.500
1.650

B. TIJDSCHRIFrENTITELS

UITGEVERIJ lAND TIJDSCHRIFrENTITELS

Elsevier Science Publishers NL
Pergamon VK
Springer.Verlag D
Academic Press VS
Plenum VS
Wiley VS
Blackwell Scientific VK
Karger Zwi

610
367
257
189
159
133
102
72

Bron: Elsevier Science Publishers (1986)

4.2.3. DE 'UITGEEFWAARDEKETEN'
Het traditionele (I.e. het gedrukte) uitgeefprodukt bereikt via de auteur,
het grafische bedrijf (de drukkerij) en de detailhandel de afnemer
(consument of organisatie) van informatie (zie kader 4.6.). Daarmee heeft
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onze 'uitgeefwaardeketen' raakvlakken met de in kader 4.1. gevisualiseerde
'informatiecyclus'. De 'auteur' zorgt voor de 'creatie', het 'grafische
bedrijf' voor de mogelijkheid tot 'verspreiding', de 'detailhandel' voor de
daadwerkelijke 'toegang' op grotere schaal en de 'afnemer' voor het
'gebruik' en de 'toepassing'.

KADER 4.6. DE 'UITGEEFWAARDEKETEN'

Toelichting:
'Uitgever in de brede zin': uitgever die aile werkzaamheden van de
waardeketen zelf uitvoert.
'Uitgever in de enge zin': uitgever die het drukken en/of distribueren door
derden laat verrichten.

Omdat 'de auteur' ("maker van een werk op het gebied van letterkunde,
wetenschap of kunst" (Van den Brink, 1987; p. 534» en 'de afnemer'
(organisaties of individuele consumenten) voor de hand liggende en goed
gedefineerde begrippen zijn, zullen we ons riehten op een nadere
uiteenzetting van de tweede en de derde schakel van de
'uitgeefwaardeketen', te weten 'het grafische bedrijf' en 'de detailhandel'.

HET GRAFISCHE BEDRIJF
De grafisehe industrie bestaat uit een klein aantal grote, en een groot
aantal kleine ondememingen (Het KVGO -het Koninklijk Verbond van
Grafisehe Ondernemingen- telde aan het einde van de jaren taehtig
ongeveer 3500 ondememingen). De 'grote' en 'kleine' ondernemingen
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verschillen met name van elkaar in termen van de mate van
gespecialiseerdheid (de grote 'allesdrukkers' versus de kleine
'gespecialiseerde' drukkers). Door deze diversiteit in grootte en
specialisatie is het moeilijk -in tijden van economische neergang
- 'marktafspraken' tot stand te brengen. De grafische industrie is in hoge
mate gefragmenteerd. De produktiestructuur van de grafische
ondernemingen wordt gekenmerkt door de stuksgewijze aard van de
voortbrenging en de gevarieerdheid van de voortgebrachte produkten. voo«
wat betreft de flnanclele structuur van de grafische ondernemingen geldt:
het vastgelegde vermogen in de grafische onderneming is hoog (zie ook Van
den Brink, 1987).

Uit een studie van de Rabobank is gebleken, dat de totale omzet van de
Nederlandse grafische industrie (door de Rabobank gedefinieerd als
'ondernemingen met meer dan 10 medewerkers') in 1986 ongeveer f 6,3
miljard gulden bedroeg. Uit ditzelfde onderzoek kwam naar voren, dat het
investeringsbedrag per werknemer een snelle toeneming heeft ondergaan.
Zo bedroegen -volgens gegevens van het KVGO- de investeringen per
werknemer in de grafische industrie in 1983 5.800 gulden en in 1987
13.000 gulden. Hieruit blijkt de snelle toeneming van de
investeringsuitgaven voor duurzame activa. Het hoge tempo waarin
geautomatiseerd en gemechaniseerd wordt, wordt noodzakelijk geacht om
de felle concurrentie uit het binnenland en het buitenland het hoofd te
kunnen (blijven) bieden. De snelle toeneming van het investeringsbedrag
per werknemer heeft bijgedragen aan de overcapaciteit in de grafische
industrie. Die overcapaciteit is niet illustratief voor de jaren '80. De
overcapaciteit in de grafische industrie is in eerste aanleg niet
conjunctureel, maar structureel van aard. De overcapaciteit leidt tot twee
('klassieke') problemen: een vrijwel chronische onderbezetting en een felle
prijsconcurrentie.

Omdat het bij het zetten en drukken om een halffabrikaat gaat -dat weinig
mogelijkheden tot differentiatie biedt- wordt het grafische bedrijf eerder
getroffen door prijsconcurrentie dan het 'uitgeefbedrijf' (in de 'enge zin
van het woord', zie andermaal pagina 88): een uitgeefprodukt is een finaal
produkt. Bijgevolg: er bestaan diverse mogelijkheden tot differentiatie. In
dat geval gaan afnemers niet noodzakelijkerwijs op zoek naar de meest
efftclente ('goedkope'» leverancier van uitgeefprodukten. Andere factoren
dan de prijs kunnen dan de doorslag geven (bijvoorbeeld de 'inhoud' in
plaats van de 'vorm'). Bij grafische produkten gaat het om het tegen de
laagste kosten produceren van (half)fabrikaten, zodat tegen de laagste
prijzen geleverd kan worden. Gevolg: er wordt eerst en vooral om het
kostenleiderschap van de bedrijfstak geconcurreerd. De felle
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prijsconcurrentie heeft evenwel tot een structureel te laag prijspeil
geleid. De felheid van de prijsconcurrentie is een functie van het vermogen
de kostprijs voortgaand te verlagen. Een voortgaande verlaging van de
kostprijs wordt via schaalvergroting en het effectiever benutten van de
zet- en drukapparatuur gerealiseerd. Dit is niet altijd mogelijk. Grafische
ondernemingen zijn dan ook herhaaldelijk onderwerp van
saneringsoperaties. We zullen daar nog uitvoerig op terug komen.

Om de bezetting van de persen op te voeren wordt in de regel voor 'derden'
gedrukt. Het drukken voor derden geschiedt normaliter via lange termijn
contracten. In het grafische bedrijf zijn betere bedrijfsresultaten
voornamelijk een functie van een betere bezetting van de persen.

De grafische industrie is een voorbeeld van een 'afhankelijke' industrie. De
bezettingsgraad van het grafische bedrijf is direct afhankelijk van de
toestand van het totale bedrijfsleven. Een teruggang in de economische
groei heeft vergaande gevolgen voor de bezetting van de persen en daarmee
de rentabiliteit van de drukkerijen. Uit een studie van de Amro bank is
bijvoorbeeld gebleken, dat de economische crisis van 1974/1975 het
grafische bedrijf aanzienlijk harder heeft getroffen dan het 'gemiddelde
industriebedrijf'. Bij de drukkerijen nam de produktie af met 9 procent. De
gehele industrie liet een afneming van de produktie van 4 procent zien. In
de jaren na 1975 liet de grafische industrie (in vergelijking tot de 'totale'
industrie) volgens dezelfde studie een veel krachtiger herstel zien. De
grafische industrie is ook vanuit een andere invalshoek als 'afhankelijk' te
typeren. De grafische industrie is in sterke mate afhankelijk van gedrukte
media, hier aangeduid als 'traditionele uitgeefactiviteiten' (Traditionele
informatiemedia als dagbladen, tijdschriften en boeken staan samen
bekend als 'foliomedia'). De uitbreiding van de communicatiemiddelen (met
name vanaf het begin van de jaren '80 actueel) en de veranderende
informatiebehoefte kunnen evenwel ingrijpende gevolgen hebben voor de
grafische industrie. De grafische ondernemingen lopen het risico op
termijn door deze technische ontwikkelingen en marktontwikkelingen
'buitenspel' gezet te worden. De grafische industrie vormt in de
uitgeefwaardeketen -met name door dit 'afhankelijke' karakter- een
kwetsbare schakel. Vanaf de beginjaren '70 zijn door de structurele
overcapaciteit, de opkomende concurrentie (ondermeer uit het Verre
Oosten) en de opkomst van de 'huisdrukkerij', de vooruitzichten voor de
grafische industrie -in met name West-Europa- ongunstig.

Resumerend: Grafische ondernemingen zijn gevoelig voor conjuncturele
ontwikkelingen. Grafische ondernemingen die een onderdeel vormen van
grote multinationale uitgeefbedrijven hebben niettemin het voordeel. dat
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ze ongeacht de stand van de conjunctuur voor 'eigen' werkmaatschappijen
blijven drukken. Daardoor is een minimaIe bezetting van de persen tot op
zekere hoogte gegarandeerd. Niet-geintegreerde concurrenten zijn
gevoeliger voor conjuncturele schommelingen. Zij kunnen niet op interne
opdrachten terugvallen.

DE DETAILHANDEL
De detailhandel is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de
distributie van finale uitgeefprodukten. Het gaat dan in het bijzonder om
boeken. De distributie van uitgeefprodukten is door de grote
verscheidenheid van uitgeefprodukten complex. ledere boek- of
tijdschriftentitel is in feite een onderscheidend uitgeefprodukt. De taak
van de detailhandel is ervoor te zorgen dat een: "optimale verbinding
tussen de hoeveelheid titels en de hoeveelheid wensen wordt gerealiseerd"
(Jaarverslag van Kluwer over 1976).

De detailhandel wordt net als de grafische industrie gekenmerkt door een
hoge loonintensiteit. De hoge loonintensiteit wordt in de detailhandel
veroorzaakt door het brede assortiment en de (daarmee nauw verweven)
persoonlijke aandacht en dienstverlening (i.e. het hoge serviceniveau). In
de detailhandel worden de loonkosten zoveel mogelijk beheerst door
administratieve taken te centraliseren en te automatiseren. Van de
erkende boekhandels (ongeveer 1700) is (Stichting Adviesbureau voor de
Boekhandel, 1983):
- een derde verliesgevend,
- een derde nauwelijks rendabel (deze groep boekhandels 'speelt quitte')
en,
- een derde voldoende rendabel (de lange termijn continu'iteit wordt
daardoor gewaarborgd).

4.2.4. CONCLUSIE EN KERNCOMPETENTIE
'Uitgeven' heeft betrekking op het langs schriftelijke ('stilstaand beeld')
of electronische ('bewegend beeld') weg communiceren van
publieksinformatie, onderwijsinformatie, professionele informatie of
wetenschappelijke informatie. We hebben ons hierboven beperkt tot het
langs schriftelijke weg communiceren van informatie (verderop in dit
hoofdstuk gaan we in op het langs electronische weg communiceren van
informatie). De bulk van de informatievoorziening wordt via het
'stilstaand beeld' gecommuniceerd (zie ook Van den Brink, 1987 en Van
Neerven, 1991). Het aantal doelgroepen ('afnemers') van
informatieprodukten is schier onbegrensd. De uitgeverijen zien zichzelf
als intermediair bij de informatieverschaffing, waarbij men zichzelf geen
beperkingen oplegt ten aanzien van de techniek die daarbij gehanteerd
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wordt. Van nieuwe technieken worden nieuwe groei-impulsen verwacht.
Het via nieuwe technieken genereren van primaire informatie of
secundaire informatie ('informatie over informatie') wordt dan ook als een
groeimarkt (hoewel in het prille begin van de levenscyclus) beschouwd.
Tegelijkertijd vormen nieuwe technieken een "uitdaging om het gedrukte
woord concurrerend te houden", aldus een mondelinge toelichting van de
Raad van Bestuur van VNU (in april 1980) op het jaarverslag van VNU over
1979.

Er valt een markante ontwikkelingslijn in de conceptualisatie van 'de
uitgeverij' te onderkennen. Spreken we in de inleidende paragraaf nog over
de uitgeverij in de 'brede' zin van het woord, aan het einde van de jaren
tachtig treedt vooral de uitgeverij in de 'enge' zin van het woord op de
voorgrond. Enerzijds is er -zoals we in de hierna volgende paragrafen
uiteen zullen zetten- sprake geweest van het diversificeren van de
ondernemingsscope. Anderzijds is het vervreemden van activiteiten die
niet direct zijn gerelateerd aan de kerncompetentie van de uitgeverij in
toenemende mate aan de orde van de dag geweest (waarover later meer).
Laat een multinationale uitgever zich in de jaren '60 en '70 nog in met aile
activiteiten van de uitgeefwaardeketen, in de jaren '80 vindt er een
concentratie plaats op het uitgeven in de 'enge' zin.

4.3. DE BEDRIJFSTAK

4.3.1. ALGEMEEN
In deze paragraaf worden een aantal kenmerkende ontwikkelingen die zich
binnen de uitgeefbranche hebben voltrokken onder de loep genomen. Het
gaat om de toenemende concentratie, de voortgaande multinationalisatie
en de diversificatie van de ondernemingsscope.

4.3.2. CONCENTRATIE
De uitgeefbranche kenmerkt zich al vanaf de jaren '60 door een manifest
concentratiestreven. De jaarverslagen van Elsevier, VNU en Kluwer lieten
er -vanaf het einde van de jaren '60- geen twijfel over bestaan, dat
concentratie niet langer een optie, maar een noodzaak was geworden.
Bijgevolg: de eerste grote uitgeefconcerns ontstonden (We zullen daar in
het verloop van deze paragraaf op terugkomen). Van den Brink wijst al in
een toespraak voor de Maatschappij voor Nijverheid en Handel in oktober
1969 op de sterke concentratietendens in de uitgeverij. In zijn
proefschrift (uit 1987) zet Van den Brink uiteen, dat het vooral de
kostenstructuren zijn, die de uitgeverijen ertoe aanzetten de schaal
waarop geopereerd wordt te vergroten. Volgens Van den Brink was in de
jaren '60 de omzet van de gemiddelde uitgeverij (zonder de eigen
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drukkerij) te gering voor noodzakelijke diepte-investeringen op het
terrein van redaktie, produktie en distributie. Voorts werden de
uitgeverijen door de toenmalige loonexplosie gedwongen hun activiteiten
te combineren, teneinde door schaalvergroting hun kosten te reduceren: "De
mate van de noodzaak van fusie is een rechtstreeks gevolg van de wijze
waarop de lonen zullen stijgen. Het publiciteitsprodukt is voor circa 75
procent arbeidsintensief. De kostprijs is dus zeer oplagegevoelig. De
concurrentie en met name de prijsbeheersing door de overheid sluit
goeddeels de mogelijkheid uit om de gestegen arbeidskosten door te
berekenen" (Van den Brink, 1969).

De concentratie werd in Nederland gestimuleerd door (Van den Brink,
1987): de anti-kartelpolitiek van de EG en de hogere toetredingsdrempels.
Van den Brink: "De anti-kartelpolitiek van de EG te Brussel vanaf ongeveer
1963 (aanmelding van kartels) heeft een grote stoot gegeven voor het
ontstaan van grote divisies binnen concerns. De marktmacht wordt dan
niet aileen groter, maar 'kartelafspraken' tussen zusterondernemingen zijn
vrij. Voorts is tijdens de periode van interne groei per KBO [i.e.
keuzebepalende organisatie annex uitgeverij, PKJ] in 1948-1963 de
drempelhoogte van toetreding tot een mediummarkt soms zo hoog
geworden dat aileen door fusie met een (semi)marktleider een
toekomstvaste positie kon worden veroverd" (p. 414).

Het vergroten van de omvang van de uitgeverij domineerde dan ook in de
jaren '60 en beginjaren '70 de burelen van de uitgeverijen. Elsevier ging
gedurende de jaren '60 en het begin van de jaren '70 samen met: Misset
(professionele informatie) in 1968, de Noord-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij (wetenschappelijke informatie) in 1970 en
Excerpta Medica (wetenschappelijke informatie) in 1971. VNU ging in die
periode ondermeer samen met: Het Spectrum (publieksinformatie) in 1967
en de Rotogravure Maatschappij (drukkerij) in 1967. Kluwer ging in
diezelfde periode samen met: Veen (professionele informatie) in 1965,
Van Loghum Slaterus (professionele informatie) in 1966, Starn
(onderwijsinformatie en professionele informatie) in 1967, Tjeenk
Willink (onderwijsinformatie) in 1968, Zomer & Keuning
(publieksinformatie) in 1969, Ten Hagen (professionele informatie) in
1969, Oosthoek (professionele informatie) in 1969, Nijhoff
(wetenschappelijke informatie) in 1970, Scheltema & Holkema
(professionele informatie) in 1970, Stenfert Kroese (onderwijsinformatie
en professionele informatie) in 1972 en Bert Bakker (fictie) in 1972. Ook
veel andere uitgeverijen gingen in elkaar op. J.B. Wolters Uitgevers-
Maatschappij N.V. ging in 1968 samen met Erven P. Noordhoff's
Uitgeverszaak N.V.. Het resultaat: Wolters-Noordhoff N.V.. Wolters-
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Noordhoff ging in 1972 samen met Samsom.

Bij de in de periode 1965-1972 geeffectueerde fusies ging het in het
bijzonder om 'onderschikkende fusies'. 'Onderschikkende fusies' moeten
goed worden onderscheiden van 'nevenschikkende fusies'. 'Onderschikkende
fusies' zijn: "fusies tussen ondernemingen waarbij een vennootschap een
andere vennootschap overneemt (tegen betaling, aandelenruil etcetera)"
(Van den Brink, 1987).Onder 'nevenschikkende fusies' wordt verstaan:
"fusies tussen ondernemingen waarbij aile aandelen in een nieuwe
houdstermaatschappij worden ingebracht" (Van den Brink, 1987). De fusies
werden vooral binnen de boekenmarkt en de dagbladenmarkt (en in mindere
mate in de tijdschriftenmarkt) tot stand gebracht. De fusies werden niet
zelden gevoed door opvolgingsproblemen: "De uitgever was op leeftijd
gekomen en had geen (familie)opvolging. Voorts konden, vergeleken met
vroeger, veelal hoge goodwillbedragen worden bedongen" (Van den Brink,
1987; p. 424).

De concentratiebeweging van de periode 1965-1972 heett ertoe geleid dat
gezien de beperkte groeimogelijkheden op de binnenlandse markt voor
foliomedia (de gedrukte uitgeefprodukten)- VNU, Elsevier en Kluwer het
expansievizier naar het buitenland en naar nieuwe produkt-markten gingen
verplaatsen. Voortgaande expansie viel eerst en vooral te realiseren door
te multinationaliseren en/of te diversificeren. Waren VNU, Elsevier en
Kluwer gedurende de periode 1965-1972 vooral betrokken bij (vooral
kleine) onderschikkende fusies, in de periode daarna waren VNU (en in het
bijzonder) Elsevier en Kluwer betrokken bij (enkele) grote fusies. Zo
fuseerde Elsevier in 1979 met de Nederlandse Dagbladunie (kortweg: NDU),
fuseerde VNU in 1987 met Audet en gingen Kluwer en Wolters-Samsom in
1987 op in Wolters-Kluwer. De fusie tussen Elsevier en NDU vond plaats
binnen de houdstermaatschappij Eisevier-NDU N.V.. De tusie tussen Kluwer
en Wolters-Samsom vond plaats binnen de houdstermaatschappij Wolters-
Kluwer N.V.. De fusie tussen Elsevier en de NDU was een complementaire
fusie. De tusies tussen VNU en Audet en Kluwer en Wolters-Samsom waren
eerst en vooral identiek: 'meer van hetzelfde'.

4.3.3. MULTINATIONALISATIE
AI aan het einde van de jaren '60 wordt in de jaarverslagen van de drie
uitgeverijen melding gemaakt van het belang van 'multinationalisatie'. De
toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EG onderstreepte het belang
van het meer aandacht geven aan de 'internationale' dimensie van 'het
uitgeven'. Het multinationaliseren van de scope was geen eenvoudige
opgave. Zo deeIde het bestuur van Elsevier op de jaarvergadering in 1965
mee dat: "het 12 jaar geduurd heett voordat men enigszins vaste voet
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heeft gekregen in het Engelstalige gebied". En verder: "Momenteel wordt
gewerkt aan het verkrijgen van een positie in het Franstalige gebied,
waarmede men thans vijf jaar bezig is". Daar kwam nog bij dat de crisis
van 1973 noopte tot een terughoudend en extra voorzichtig optreden. Dit
was voornamelijk het gevolg van de sterke gulden en de manifeste
onzekerheid (veroorzaakt door het oscillerende verloop van de overige
valuta) waarmee de uitgevers geconfronteerd werden. Bij de grafische
ondernemingen deden zich de eerste problemen van overcapaciteit en
stagnerende exporten voor. Daar kwam nog bij dat er sprake was van een
verscherping van de concurrentie.

Multinationalisatie werd -ondanks de toendertijd actuele baisse- voor aile
drie de uitgevers een belangrijke concerndoelstelling. De Amerikaanse
uitgeefmarkt genoot daarbij veel belangstelling. De mogelijkheden die
door de omvang van de Amerikaanse markt werden geboden, werden door
diverse niet-Amerikaanse uitgevers aangegrepen. De niet-Amerikaanse
uitgevers waren daarbij in vergelijking tot hun Amerikaanse tegenhangers
in het voordeel. Amerikaanse uitgeefconcerns hadden hun kerncompetentie
niet zelden buiten het uitgeefbedrijf liggen. Zo waren bijvoorbeeld de
grote Amerikaanse uitgeverijen Gulf and Western, Time Inc., ABC en CBS
sterk gediversificeerd. De kerncompetenties van deze 'uitgeverijen' lagen
niet verankerd in hun uitgeefbedrijven. Niet-Amerikaanse uitgevers als
Bertelsmann (Duitsland), Hachette (Frankrijk), Reed International
(Verenigd Koninkrijk), maar ook Elsevier, VNU en Kluwer hadden als
onderscheidend voordeel, dat hun kerncompetentie juist in 'het uitgeven'
lag verankerd. Het heeft niettemin tot het einde van de jaren '70 geduurd,
voordat van een grootschalige multinationalisatie van de scope van
uitgeverijen gesproken kon worden.

Van den Brink (1987) komt in zijn proefschrift met een aantal
opmerkelijke feiten (van toepassing op 1985):

De 200 grootste concerns van informatiemedia in de (vrije) wereld zijn
verantwoordelijk voor de helft van de mondiale omzet in informatie (de
totale omzet van deze concerns bedraagt f 371 miljard);
- Van de 200 grootste concerns zijn veeI besloten vennootschappen of
stichtingen en zijn veelal omvangrijke minderheidspakketten in handen
van families of (familie )stichtingen;
- Van het merendeel van de 200 grootste concerns is de beslotenheid
dermate groot dat het doorgaan van fusies niet zelden afhankelijk is van
enkele personen;
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- Van de 200 grootste concerns is het volgende percentage afkomstig uit
de volgende landen:

* Verenigde Staten: 62 procent
* Verenigd Koninkrijk en de BRD: 10 procent
* Japan: 5 procent
* Nederland : 2,5 procent (indien Polygram geheel
wordt meegerekend)

Zowel het in elkaar opgaan van uitgeverijen als het betreden van nieuwe
uitgeefgebieden is vanaf het begin van de jaren '80 bon ton. Uitgeverijen
gaan deel uitmaken van de 'informatie-industrie' (i.e, aile profit- en non-
profit organisaties die zich bezig houden met het genereren, verwerken en
bewerken van informatie). Op een persconferentie in april 1987
verwoordde Vinken de ontwikkeling naar grote internationale
concentraties -en in het verlengde daarvan: informatieconcerns- als voigt:
"In de volgende eeuw zal Amerika het centrum zijn van de
informatiewereld en zullen nog maar zo'n 10 tot 15 grote uitgeefconcerns
voorzien in de informatiebehoefte in de wereld. Deze concerns van straks
zijn nu nog in wording en u moet dan denken aan de Dunn & Bradstreets,
Dow Jones en de grote Amerikaanse omroepmaatschappijen". VNU, Elsevier
en Kluwer zijn duidelijk in hun opvatting, welke positie tegen de
achtergrond van de voortgaande grensoverschrijdende concentratie moet
worden ingenomen. VNU, Elsevier en Kluwer wensen aile drie niet
opgeslokt te worden door buitenlandse uitgeefconcerns. Elsevier wil
slechts via 'nevenschikkende fusies' deelnemen aan dit internationale
concentratieproces. VNU en Kluwer willen Oberhaupt niet aan dit
internationale concentratieproces deelnemen en wensen uitdrukkelijk hun
'low-profile' karakter te behouden.

4.3.4. DIVERSIFICATIE

4.3.4.1. ALGEMEEN
Naast een concentratie- en multinationalisatiegolf rolt eveneens een
'diversificatiegolf' voort. Uitgeefactiviteiten kunnen gespreid worden
naar:
- produkten: verschillende informatiemarkten kunnen bewerkt worden en,
- de manier van informatie-overdracht: de overdracht van informatie kan
langs 'traditionele' weg (in 'gedrukte vorm') en langs 'niet-traditionele'
weg geschieden (bijvoorbeeld via 'electronische media').

Het entameren van activiteiten in een andere dan de 'eigen'
informatiemarkt vergt een nieuwe marktbenadering (i.e. een herijking van
de marketing-mix) voor een 'nieuwe' markt (i.e. 'doelgroep'). Het bewerken
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van een informatiemarkt (al dan niet 'nieuw') kan via schriftelijke danwel
via electronische weg plaatsvinden. Kortom: het diversificeren van de
activiteitenscope kan door nieuwe produkten annex informatiemarkten en
door nieuwe technologieen annex distributiestrategieen gevoed worden.
Nieuwe produkten en nieuwe technologieen liggen vaak in elkaars
verlengde.

Het diversificeren van de scope van de uitgeverijen laat zich als voigt
toelichten. Aile drie de uitgeverijen waren aan het einde van de jaren '60
hoofdzakelijk actief in een danwel twee van de vier informatiemarkten:
VNU was hoofdzakelijk actief in de markt voor publieksinformatie,
Elsevier was hoofdzakelijk actief in de markt voor professionele
informatie en de markt voor wetenschappelijke informatie en Kluwer was
hoofdzakelijk actief in de markt voor professionele informatie en de
markt voor educatieve informatie.

De eerste diversificatie van enige omvang werd door VNU tot stand
gebracht. VNU ging in 1971 samen met Excerpta Medica werken aan de
ontwikkeling en explo"itatie van informatienetwerken en databanken. De
beide ondernemingen namen voor 50 procent deel in een
dochteronderneming van Excerpta Medica, Infonet N.V. genaamd. In Infonet
werd de kennis die bij VNU en Excerpta Medica op het terrein van
computerprogrammatuur en computerapparatuur aanwezig was ingevoerd.
Voor VNU was deze diversificatie de eerste opstap naar een voortgaande
diversificatie van de activiteitenscope. Naast de samenwerking met
Excerpta Medica in Infonet werd door VNU eveneens een samenwerking met
Chanowski Productions in NV Chanowski Audiovisional Productions
geformeerd. De laatstgenoemde diversificatie concentreerde zich -net als
Infonet N.V.- op het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe electronische
informatietechnieken.

Elsevier ging in 1973 een SO/50-joint venture aan met het Britse W.H.
Smith & Sons Ltd. Deze joint venture kreeg de naam 'Sims'. De joint
venture zou zich bezig gaan houden met het opstarten van
detailhandelszaken in Nederland en Belgie (Er bestonden plannen voor de
expansie naar Duitsland en Scandlnavle). Daarbij zou een nieuwe
winkelformule worden toegepast. Het was de bedoeling dat beide
ondernemingen via de joint venture in deze winkels een meertalig
assortiment van boeken, tijdschriften, grammofoonplaten,
kantoorbehoeften, audiovisuele middelen, creatief speelgoed en materiaal
voor handenarbeid zouden gaan verkopen. Deze winkels zouden niet de
eerste activiteiten van Elsevier in de detailhandel zijn. Elsevier beheerde
reeds een aantal algemene en wetenschappelijke boekhandels en een
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wetenschappelijke verzendboekhandel. De algemene en wetenschappelijke
boekhandels van Elsevier werden buiten de joint venture gelaten, omdat de
winkelformules van Eiseviers algemene en wetenschappelijke boekhandels
nogal afweken van de winkelformule van de joint venture met W.H. Smith &
Sons (hetgeen tevens verklaart waarom we deze expansie als
diversificatie hebben gekwalificeerd; het ging om het bewerken van een -
voor Eisevier- nieuwe produkt-markt). De boekhandels kregen -conform de
naam van de joint venture- de naam 'Sims'. Elsevier ging af op de kennis
van W.H. Smith & Sons. Elsevier was onbekend met de nieuwe
winkelformule. W.H. Smith & Sons had reeds veel ervaring opgedaan met
deze winkelformule en daar veeI succes mee behaald.

Kluwer onthield zich in deze periode van diversificaties van -naar eigen
zeggen- "enlqe omvang". Samenvattend: Er zijn twee vormen van
diversificatie te onderkennen:
1. Oiversificatie via nieuwe produkten c.q. informatiemarkten
2. Oiversificatie via nieuwe technologieen c.q. distributiestrategieen.

In paragraaf 4.3.4.2. en paragraaf 4.3.4.3. willen we nader bi] deze
tweedeling stilstaan. Paragraaf 4.3.4.4. gaat in op de performance van het
diversificeren van de scope van de uitgeverijen.

4.3.4.2. DIVERSIFICATIE VIA NIEUWE PRODUKTEN C.Q.
INFORMATIEMARKTEN
Oiversificatie is een middel om de toekomstige groei veilig te stellen.
Uitgeverijen diversificeerden uit dien hoofde vaak in nieuwe
informatiemarkten. In deze informatiemarkten werden 'nieuwe' produkten
aan (veelal) 'nieuwe' doelgroepen verkocht.

Het diversificeren van de scope vond bij VNU bijvoorbeeld op grote schaal
in de professionele informatie plaats. Oat vooral VNU actie1 is geweest op
het gebied van de 'Nieuwe Media' (i.e. VNU-jargon voor 'diversificatie' in -
ondermeer- nieuwe informatiemarkten) is begrijpelijk. In de
jaarverslagen van VNU valt te lezen dat al aan het begin van de jaren '70
meer dan de helft van de omzet (1 550 min) afkomstig was uit
publiekstijdschriften die in Nederland en Belgie werden afgezet. In het
Nederlandstalige uitgeefgebied had VNU wat de publiekstijdschriften
aanging de maximaal haalbare omvang bereikt. Het was voor VNU niet
mogelijk voortgaand te expanderen, gezien de reeds bereikte omvang in de
markt voor publieksinformatie. Het Nederlandse taalgebied vormde een
barriere voor de verdere expansie van VNU. De leiding van VNU had twee
alternatieven voorhanden: multinationalisatie en/of diversificatie. Het
diversificeren van de scope had de voorkeur. Vanaf het begin van de jaren
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'70 komen we dan ook bij voortduring in de jaarverslagen van VNU de
begrippen 'basisverbreding' en 'risicospreiding' tegen. Diversificatie werd
door VNU eerst en vooral als een expansiestrategie gezien.

Het diversificeren van de scope werd door de goede kasposities van de
uitgeverijen mogelijk gemaakt. In de loop van de tijd kwamen er steeds
meer tlnanclele middelen ter beschikking om de scope te diversificeren.
VNU wilde bijvoorbeeld aan het begin van de jaren '80 de scope
diversificeren, door in Amerika activiteiten op het terrein van de
professionele informatie op te gaan starten. In de Verenigde Staten werd
speciaal daarvoor de divisie 'Amvest Inc'. opgericht. Deze divisie zou de
lokale exploitatie van professionele informatie voor haar rekening nemen.
IIlustratief zijn de door Amvest Inc. geeffectueerde expansies in
1982/1983 in de Verenigde Staten via deelnemingen in: Disclosure Inc.,
Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Physicians World Communications
(PWC), Interactive Market Systems (IMS) en Leading National Advertisers
(LNA). De betreffende ondernemingen hadden zich allemaal toegelegd op
het verstrekken van informatie ten behoeve van marketing- en
mediabeslissingen van adverteerders en advertentiebureaus (kortom:
professionele informatie).

Niet aileen VNU, maar ook Elsevier en Kluwer gingen zich bij het
diversificeren in nieuwe informatiemarkten voornamelijk op professionele
informatieprodukten toeleggen. Professionele informatieprodukten die
betrekking hadden op 'marketing', flnancten', 'recht' en 'media' stonden in
het middelpunt van de belangstelling. Deze segmenten van de markt voor
professionele informatie waren aantrekkelijk vanwege de hoge
groeiniveaus, de voordelen van spreiding (de gevoeligheid voor
conjuncturele schommelingen werd gereduceerd), de geringe
taalgebondenheid en de geringe afhankelijkheid van de advertentiemarkt
(waardoor men weinig tot geen 'last' had van conjuncturele cycli).

4.3.4.3. DIVERSIFICATIE VIA NIEUWE TECHNOLOGIEEN C.Q.
DISTRIBUTIESTRATEGIEEN
Uitgeverijen kregen al aan het einde van de jaren '60 te maken met nieuwe
vormen van informatie-overdracht. Deze nieuwe vormen van informatie-
overdracht hadden betrekking op de distributie van de informatie. De Raad
van Bestuur van Elsevier presenteerde in het jaarverslag over 1975 een
'tijdschema voor de mogelijke invoering van nieuwe media'. Kader 4.7
geeft dit schema.
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KADER 4.7 TIJDSCHEMA VOOR DE MOGELIJKE INVOERING VAN
NIEUWE MEDIA

Video-cassette
(prive, zakelijk en onderwijs):
Kabel(TV)netten
(eenrichtingverkeer):
Beeldplaat:
Kabel(TV)netten
(tweerichtingverkeer):
Kabel- TV (kiezen uit
videotheek):
Huisinformatietoestel:
Beeldtelefoon:
Databank in huis:
Facsimile (kranten in huis):
Onderwijssysteem in huis:
Driedimensionaal
grootbeeld- TV:

1970-1990

1972-1982
1975-1985

1977-1985

1979-1989
1990-2000
1990-2010
1990-2010
1990-2010
1990-2010

1980-1990

Bron: Jaarverslag van Elsevier over 1975; p. 11.

Electronisch uitgeven ('electronic publishing') wordt vanaf het begin van
de jaren '80 langzaam aan belangrijker. Vanaf dat moment wordt ook wei
voorzichtig gesproken over een ontwikkeling naar een 'paperless society'.
Aile drie de uitgeverijen wilden graag participeren in de nieuwe
electronische media.
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Vanaf het begin van de jaren '80 begeven uitgeverijen zich in toenemende
mate in media die op niet-traditionele manieren informatie transfereren.
Dit mondde in Nederland uit in de deelneming van VNU in Filmnet
(aanvankelijk een 40 procent deelneming, tezamen met het Zweedse
Esselte [ook 40 %] en Filmnet [van R. Houwer, 20 %]). Elsevier ging in 1982
samen met het LlOF elektronische databanken exploiteren. Richtte VNU
zich op de markt voor electronische consumenteninformatie, Elsevier
concentreerde zich op de markt voor electronische professionele
informatie. Kluwer startte in Nederland een juridische databank op.

Aan het einde van de jaren '80 gaan de uitgevers (VNU en Elsevier)
deelnemen in 'cornmerctele televisie'. Door in het fenomeen 'commerclele
televisie' te gaan deelnemen waren uitgevers in staat de nadelige gevolgen
van commerclele televisie voor de advertentiebezetting in de gedrukte
media te compenseren. In zowel Belgie als Nederland werd gestreefd naar
betrokkenheid bij commerclele televisie. In Belgie participeerde VNU in
1988 via de Tijdschriften Uitgevers Maatschappij (TUM) -een
werkmaatschappij van VNU- in de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM):
"Doordat onze Belgische dochtermaatschappij TUM een participatie heeft
verworven in deze cornrnerciele televisie organisatie konden de negatieve
effecten van de terugval van advertenties bij de publiekstijdschriften
gedeeltelijk gecompenseerd worden door positieve resultaten van VTM,
welk bedrijf een succesvolle start kende" (Jaarverslag van VNU over 1989;
p. 16/17). (Wat betreft deze "succesvolle start": VTM was al in het eerste
jaar winstgevend). Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van VNU,
Brentjens, werd door de deelneming in VTM: "bij benadering de helft van
het omzetverlies bij de Belgische publieksbladen gecompenseerd". In 1989
werd om diezelfde reden door VNU en Elsevier een belang van 38 procent in
de Luxemburgse zender RTL-Veronique verworven. Beide uitgeverijen
namen voor 19 procent deel in RTL Veronique (later RTL 4). De deelneming
in RTL Veronique werd tot stand gebracht. nadat eerdere pogingen van de
uitgeverijen VNU en Elsevier om samen met de ATV-omroepen (Avro, Tros
en Veronica), de Perscombinatie en de Telegraaf, een commerciele zender
op te richten, waren mislukt. Voor VNU lag de deelneming in cornmerciele
televisie voor de hand. Voor Elsevier lag de deelneming in cornmerciele
televisie minder voor de hand. In tegenstelling tot Elsevier was VNU in
hoge mate afhankelijk van de markt voor publieksinformatie. Het waren
vooral de publieksinformatieprodukten van de VNU Tijdschriftengroep die
concurreerden met comrnerclele televisie.
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4.3.4.4. DE PERFORMANCE VAN HET DIVERSIFICEREN VAN
DE SCOPE VAN DE UITGEVERIJEN
De diversificaties in met name de electronische media zijn in een nogal
negatief daglicht komen te staan, en hebben daarmee de discussies over de
voor- en nadelen van het diversificeren van de scope van de uitgeverijen
gedomineerd. We zullen kort bij enkele deconfitures stilstaan.

Zo kwam VNU al in 1972 tot de conclusie dat men in de audiovisuele sector
naar eigen zeggen- "wat te hard van stapel was gelopen". De
ontwikkelingen gingen langzamer dan "op grond van marktonderzoeken
verwacht mocht worden". De exploitatie van een van de eerste
diversificaties van VNU, het International Tourist Information Project,
werd al binnen een jaar na het opstarten van Chanowski Audiovisual
Productions overgedragen aan de partner M.M. Chanowski Productions N.V..
Ook de problemen van VNU (aan het einde van de jaren '80) bij het
exploiteren van het abonneetelevisiekanaal Filmnet en Ditzitel zijn
illustratief voor de complexiteit van het exploiteren van diversificaties.
VNU verkocht het 40 procent-belang in Filmnet in 1986 aan Esselte. In
1987 werd het Ditzitel-project stopgezet. Beide diversificaties werden
door flnanclele. marketing- en technische problemen achtervolgd, en
bleven daarom in de experimentele fase steken. Ook de eerder genoemde
samenwerking tussen Elsevier en W.H. Smith & Sons Ltd. was geen succes.
Het winkelconcept van de in de 50/50 joint venture 'Sims' geexploiteerde
'Sims-winkels' bleek niet renderend te zijn. Medio 1978 werd deze
diversificatie gestaakt. Bij diversificaties:
- waren de aanloopkosten in de regel aanmerkelijk hoger dan aanvankelijk
verwacht
- werd de gekozen techniek met diverse handicaps geconfronteerd. Deze
handicaps konden aileen tegen omvangrijke extra investeringen verholpen
worden

was er weiruq belangstelling van de zijde van mogelijke
informatieaanbieders, adverteerders en consumenten.

VNU maakte met het verkopen van de deelneming in Filmnet en het
stopzetten van Ditzitel een einde aan aile activiteiten die op het terrein
van de electronische consumentenmedia waren ontplooid. De activiteiten
op het terrein van de electronische professionele media werden echter (in
het buitenland) onverminderd voortgezet. Elsevier en Kluwer waren louter
actief in de electronische professionele media.

Resumerend: het diversificeren van de scope is een riskante
aangelegenheid gebleken. Technische problemen, hoge aanloopkosten (die
gedurende een lange periode actueel bleven) en een geringe belangstelling
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van adverteerders, informatieleveranciers en afnemers dwongen de
uitgeverijen met name voor wat betreft de electronische
publieksinformatiemarkt een pas op de plaats te maken. De -hoofdzakelijk
internationale- electronische professionele informatiemarkt had weinig
tot geen hinder van de voornoemde problematiek.

Het diversificeren van de ondernemingsscope heeft niet geleid tot een
grootscheepse kannibalisatie van het oorspronkelijke uitgeversprodukt;
het uitgeefprodukt in gedrukte vorm. Er bleek eerder sprake te zijn van
supplementariteit. Van den Brink (1980) zegt hier bijvoorbeeld over: "De
profetie dat de radio het boek zal bedreigen komt niet uit. De vraag naar
boeken wordt door de verbrede wereldorientering eerder uitgebreid en de
veelvuldige boekbesprekingen per radio bevorderen de consumptie van
boeken Het aantal kijkers naar (zwart-wit-)tv neemt na de
introductie in 1952 stormachtig toe, de profetie dat de (zwart-wit-)tv
het lezen van boeken zal bedreigen komt niet uit. De vraag naar boeken
wordt zelfs door het verbrede wereldbeeld sterk gestimuleerd en de ruime
tijdsbesteding aan tv-kijken gaat niet ten koste van de leestijd. De vele in
het overzicht genoemde nieuwe vormen van informatie-overdracht hebben
in beginsel niet substituerend tegenover het boek gewerkt. De totale
beschikbare informatie is door toegenomen educatie, koopkracht en
onderzoek exponentieel gestegen. Er is een wereld van aan actualiteit
gebonden informatie opengegaan, die bladen, radio en tv tot ontwikkeling
heeft gebracht" (p. 440-441).

4.3.5. CONCLUSIE
Sinds de jaren '60 ontwikkelen uitgevers zich van 'traditionele'
uitgeversbedrijven tot 'moderne' communicatie- en mediabedrijven.
'Uitgevers' zijn 'multimediale' concerns geworden. De winstgevendheid van
de uitgeverijen is daarmee uit meerdere verschiuende 'soorten' van media
afkomstig. Daarmee wordt de 'uitgeverij' (nu: multimediaal concern)
minder kwetsbaar voor conjuncturele cycli. Voorts wordt het voor de
'uitgeverijen' gemakkelijker om de overname van ondernemingen met een
lage omloopsnelheid te bekostigen. Een multimediaal concern kan dit
vanuit de hoge omloopsnelheid van het geinvesteerde vermogen bij de
bladen eenvoudiger realiseren (Van den Brink, 1987). Daarmee is een
tweede ontwikkelingslijn aangegeven, te weten die van bedrijf tot
concern. Deze ontwikkeling heeft -samenvattend- een beweging van
kleinschaligheid naar grootschaligheid gemarkeerd. Vanaf de jaren '60
wordt de uitgeefbranche getypeerd door drie ontwikkelingslijnen, te
weten concentratie, multinationalisatie en diversificatie. De structuur
van de Nederlandse uitgeefbranche werd in belangrijke mate bepaald door
de relatief kleine thuismarkt (klein taalgebied) waarin door de
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voortgaande concentratie enkele grote en vele kleine uitgeverijen hun
emplooi vonden. De kleine uitgeverijen legden zich toe op het bewerken van
marktnissen. VNU, Elsevier en Kluwer concentreerden zich op
multinationalisatie en diversificatie. Multinationalisatie is in de loop van
de tijd belangrijker geworden. Diversificatie is in de loop van de tijd
minder belangrijk geworden.

4.4. DE STUWENDE KRACHTEN

4.4.1. ALGEMEEN
Stuwende krachten verklaren het multinationaliseren van de
ondernemingsscope. Voor wat betreft VNU, Elsevier en Kluwer geldt dat er
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 twee stuwende krachten
actueel zijn geweest. Tot de stuwende krachten behoren:
concurrentievoordelen (in combinatie met de kleine thuismarkt) en
risicospreiding. Deze stuwende krachten hebben gedurende de gehele
onderzoeksperiode (1965 tot en met 1989) een belangrijke rol gespeeld
als verklaringsbron voor het multinationaliseren van de scope van VNU,
Elsevier en Kluwer. Het volgende citaat is illustratief voor de onderlinge
verwevenheid van de 'stuwende krachten': "Zowel uit een oogpunt van
risicospreiding als om offensieve redenen is het gewenst onze blik op het
buitenland te richten voor expansie. In Nederland hebben we te maken met
een relatief kleine thuismarkt met mogelijke verzadiging in een
toenemend aantal marktsegmenten. Daar waar bovendien marktdominante
posities zijn bereikt, is substantlele expansie niet meer mogelijk.
Hiertegenover staat dat buitenlandse markten kansen bieden, mede in het
licht van mondiale en Europese ontwikkelingen, het vervagen van de
landsgrenzen, toenemende samenwerkingen tussen de landen en dergelijke"
(Jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1989; p. 21). De verschillende
stuwende krachten zullen in de navolgende paragrafen behandeld worden.

4.4.2. CONCURRENTIEVOORDELEN EN EEN KLEINE
THUISMARKT EN TAALGEBIED
De Nederlandse (en Nederlandstalige) 'uitgeefmarkt' is klein. Daardoor
werd de Nederlandse (en Nederlandstalige) uitgeefmarkt al vrij snel
gedomineerd door enkele grote uitgeverijen. VNU (publieksinformatie),
Elsevier (wetenschappelijke informatie), Kluwer (Iosbladige boekwerken)
en Wolters-Samsom (onderwijs informatie) namen al vanaf het begin van
de jaren '70 sterke marktposities in. De sterke marktposities van deze
concerns waren gebaseerd op het beheersen van de 'produktie' van de
informatie, de 'distributie' van de informatie en de verkoop van de
informatie. De Nederlandse uitgeefbranche vertoonde dan ook kenmerken

93



van een oligolistisehe bedrijfstak. In bijvoorbeeld aile drie de soorten
'traditionele' uitgeefmedia 'dagbladen', 'tijdsehriften' en 'boeken' was
sprake van een sterke en toenemende mate van eoneentratie (Van den
Brink, 1987).

In de kaders 4.8, 4.9 en 4.10 voigt een eijfermatige onderbouwing (die zieh
beperkt tot de stand van zaken per ultimo 1985) van de eoneentratie in de
markt voor traditionele uitgeefprodukten, de 'foliomedia' (exel. de 'huts-
aan-huis'-bladen. De markt voor 'huis-aan-huis'-bladen is in handen van
regionale dagbladuitgevers, met als marktleider Wegener. De
eoneentratieratio's CR 4 en CR 8 zijn relatief laag. Het aantal uitgeverijen
van 'huis-aan-huis'-bladen is vooralsnog onbekend. Het aantal wordt op
ongeveer 100 gesehat (Van den Brink, 1987)}.
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KADER 4.8 CONCENTRATIERATIO'S IN DE DAGBLADENMARKT, 1985

UITGEVERIJ RANGORDE RATIO

lANDELlJKE DAGBLADEN

1. De Telegraaf 1
2. Elsevier 2
3. Perscombinatie 3

Concentratieratio CR3 41 procent

REGIONALEDAGBLADEN

1. Audet 1
2. VNU 2
3. Sijthoff 3
4. Wegener 4

Concentratieratio CR4 30 procent

5. Van der Loeff 5
6. Hazewinkel 6
7. Elsevier 7
8. De Telegraaf 8

Concentratieratio CR8 40 procent

Bron: R.E.M. van den Brink, "Informatie over informatie. Handboek van de
informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder over de
uitgeverij" (handelseditie van het proefschrift: "Economische structuur en
ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij"), Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen, 1987; p. 441.
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KADER 4.9 CONCENTRATIERATIO'S VAN DE UITGEVERIJEN VAN
TIJDSCHRIFTEN, 1985

TOTALE TIJO- UITGEVERIJ WETEN. PROF. PROGRAM. PUBLIEKS
SCHRIFTENMARKT TIJOSCHR. TIJO. TIJOSCHR. TIJDSCHR.

Rangorde

1 VNU 2 1
2 Elsevier 1 3 2
3 Kluwer 2 1 3
4 Telegraaf 2 4
5 AVRO 1

TROS (bij Tel.)
6 Weekbladpers 5
7 ANWB 6
8 Veronica 3
9 NCRV 4
10 Wolters Samsom 4
11 Reader's Digest

('Het Beste') 7
12 KR) 5

Vrijbuiter 8
VARA 6
Audet 5
VPRO 7
ED 8
Tijdstroom 6
VUGA 7
B ri II 3
Vermande 8

RATIO'S

Concentratieratio 3 22 %
Concentratieratio 4 59% 78 % 85%
Concentratieratio 8 63% 100 % 92 %

85% Concentratieratio 12
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(vervolg)

Totale
omzet
F. 1987 (min)

BRUTOOMZEf
1985
in geldswaarde 1984
(* F 1 min) 60 541 227 1159

Bron: R.E.M. van den Brink, "Informatie over informatie. Handboek van de
informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder over de
uitgeverij" (handelseditie van het proefschrift: "Economische structuur en
ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij"), Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen, 1987; p. 434.
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KADER 4.10 CONCENTRATIERATIO'S VAN DE UITGEVERIJEN VAN
BOEKEN, 1985

VOLGORDE PUBLlEKSBOEK EDUCATIEVE BEROEPSBOEK
TOTALE FICTION NON-F. TOT. BOEK PROFES.WETENSCH.
BOEKEN-
MARKT

Rangorde/uitgever

1.Kluwer 4 1 2 1 1
2.Wolt. Sam. 1 2
3.VNU 2 3 3 7
4.Elsevier 2 3 2 3 2

5.Bosch&Keun ./Combo
5 4 4 8

6.Meulenhoff 3 6 5
7.Thieme, W.J. 4
8.Singel 262

5
9.Kok 5 8
1O.Buhrmann- Tet.

7 6 7
11.Bruna 8 7
12.Nijgh&Van Ditmar 7
13.Staatsuitgeverij 6 4
14.M + P 8
15.Bezige Bij

6
16.Zwijsen 6

VUGA 4
Vermande 5
Tijdstroom 8
Van Gorcum 3

RATIO'S

46,8 % Con. rat. 4 26% 67 % 41 % 63 % 77% 28%
59% Con. rat. 8 36% 83 % 56 % 78 % 84%
65% Con. ratio 12
68% Con. ratio 16
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(vervolg)

BRUTOOMZET 1985

1591 In geldswaarde (* F 1 min)
1984

434 401 835 418 250 88

Bron: R.E.M. van den Brink, "Informatie over informatie. Handboek van de
informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder over de
uitgeverij" (handelseditie van het proefschrift: "Economische structuur en
ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij"), Stenfert Kroese,
Leiden/Antwerpen, 1987; p. 427.

Kader 4.11 verstrekt inzicht in het verloop van het aantal zelfstandige
dagbladuitgeverijen in Nederland gedurende de periode 1966 tot en met
1989.
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KADER 4.11 ONTWIKKELING VAN HET AANTAL ZELFSTANDIGE
DAGBLADUITGEVERIJEN IN NEDERLAND, 1966 TOT EN MET 1989
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Bron: Jaarverslagen Vereniging Nederlandse Dagblad Pers.

Uit de kaders kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- Het aantal zelfstandige dagbladuitgevers is vanaf 1966 snel afgenomen;
- De vier grootste uitgevers van (met name non-fictie) publieksboeken
hebben een omvangrijk marktaandeel;
- De vier grootste uitgevers van educatieve boeken hebben een omvangrijk
marktaandeel;
- De vier grootste uitgevers van boeken voor de markt voor professionele
informatie hebben een omvangrijk marktaandeel;
- De vier grootste uitgevers van wetenschappelijke boeken hebben een
relatief (in vergelijking tot de andere segmenten van de boekenmarkt)
klein marktaandeel;
- De vier grootste uitgevers van professionele tijdschriften en
publiekstijdschriften hebben een omvangrijk marktaandeel. De positie van
VNU, als aanbieder van informatie in de markt voor publieksinformatie, is
dominant.
- De drie grootste aanbieders van wetenschappelijke tijdschriften hebben
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in Nederland een klein marktaandeel. Deze conclusie is in inhoudelijk
opzicht minder relevant, gezien het internationale karakter van deze
markt. De bruto omzet van de markt voor wetenschappelijke tijdschriften
bedroeg in 1984 f 60 miljoen. Voor Elsevier en Kluwer (respectievelijk
nummer 1 en nummer 2 op de Nederlandse markt) is de 'internationale'
markt van wetenschappelijke tijdschriften veel belangrijker dan de
'nationale' markt van wetenschappelijke tijdschriften.

De concurrentie tussen VNU, Elsevier en Kluwer is in deze voor het
merendeel oligopolistische marktsegmenten niet fel geweest. Oit had
ondermeer te maken met de overzichtelijkheid van de informatiemarkt: de
informatiemarkt(segment)en waren reeds lang onder de betreffende
uitgeverijen 'verdeeld'. Uit de kaders valt op te maken dat de
activiteitenpakketten van VNU. Elsevier en Kluwer elkaar weinig
overlappen: de activiteitenpakketten zijn eerder complementair dan
concurrerend. Daardoor zaten de uitgeverijen zelden in elkaars vaarwater.
Encyclopedieen waren de enige informatieprodukten waarop aile drie de
uitgeverijen actief waren. Elsevier en Kluwer hadden daarnaast nog
enkele opleidingsactiviteiten en activiteiten op het gebied van de
professionele informatie gemeen. VNU, Elsevier en Kluwer namen op de
Nederlandse markten voor twee (tijdschriften en boeken) van de drie
'traditionele' informatieprodukten (dagbladen, tijdschriften en boeken) al
aan het einde van de jaren '60 monopolie-achtige posities in. Deze posities
dwongen hen als het ware over de nationale grenzen heen te gaan kijken.
Aileen daar waren hun groeidoelstellingen te verwerkelijken. Dit gold in
het bijzonder voor Elsevier, omdat Elsevier een sterke positie in de markt
voor wetenschappelijke informatie had opgebouwd, en deze
informatiemarkt in hoge mate een internationaal karakter droeg. Tegen het
einde van de jaren '60 werd een belangrijk deel van de concernwinst van
Elsevier middels de exploitatie van wetenschappelijke
informatieprodukten behaald. Maar ook voor VNU, in het bijzonder uitgever
van publieksinformatieprodukten, gold dat de voortgaande groei met name
in het buitenland gerealiseerd moest worden. Guis, lid van de directie van
de Tijdschriftengroep van VNU zei het tijdens een interview met Het
Financieele Dagblad in 1986 bloemrijk als voigt: "VNU moet de grenzen
over. De Nederlandse tijdschriftenmarkt staat onder druk omdat ze
redelijk volgroeid is terwijl de advertentiemarkt te maken heeft met
uitbreiding van de tv-reclame. En naarmate de VNU groeit, komen we
onszelf tegen, beginnen we onszelf in de staart te bijten" (Het Financieele
Dagblad, 27-11-1986; p. 14).

Het overnemen van dochterondernemingen van een van de overige grote
uitgeefbedrijven zou -door de afwijkende activiteitenscope- al vrij snel
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een minder verwante en daarmee risicovolle expansie hebben betekend. Het
was vrijwel uitgesloten dat via het uitbouwen van de bestaande posities
in de 'eigen' informatiemarktsegmenten, de sprong naar een 'ander'
informatiemarktsegment gemaakt zou worden. 'Marktontwikkeling' zou
slechts tot marginale verschuivingen in het marktaandeel hebben geleid.

Conclusie: Het aanwenden van middelen ten behoeve van marktontwikkeling
en/of produktontwikkeling met als achterliggende doelstelling tot een
groter marktaandeel te komen in de totale informatiemarkt lijkt in
Nederland moeilijk realiseerbaar te zijn. Het kleine Nederlandse en
Nederlandstalige uitgeefgebied heett ook voordelen. Een klein
uitgeetgebied biedt een vorm van bescherming tegen uitgeverijen uit
andere, veelal grotere landen en taalgebieden. Deze uitgeverijen vinden
Nederland en het Nederlandstalige uitgeetgebied klein, moeilijk te
penetreren en daardoor een weinig aantrekkelijk expansiegebied. Van den
Brink zegt hier in zijn proetschritt over: "In de periode 1938 tot en met
1985 is aileen Bertelsmann in Nederland gepenetreerd met haar
internationaal systeem van boekenclubs en (Het Beste uit) Reader's Digest
met haar eveneens internationale systeem van verkorte weergave van
artikelen voor het grote publiek en publieksboeken. De 'Ueberlremdung' van
de wetenschappelijke uitgeverij van Van Gorcum door het Engelse Thomson
concern heett slechts kort geduurd (1971-1976)" (1987; p. 457).

4.4.3. RISICOSPREIDING
Het spreiden van uitgeetactiviteiten over een diversiteit aan taalgebieden
en landen reduceert de gevoeligheid jegens conjuncturele cycli. Het
Elsevier jaarverslag over 1974 zegt hier het volgende over: "De sterke
spreiding over een veelheid aan markten en taalgebieden heeft de
gevoeligheid ten aanzien van de huidige recessie duidelijk verkleind" (p.
13). Door de overwegend ruime liquiditeit van VNU, Elsevier en Kluwer was
het mogelijk vorm en inhoud te geven aan het streven de 'risico's te
spreiden'. Financlele middelen waren voorhanden om te komen tot een meer
'multinationale', en daarmee een minder conjunctuurgevoelige
activiteitenscope. Oat wi! niet zeggen dat er geen grenzen waren aan het
geografisch 'spreiden van risico's'. Een onderneming als Elsevier had
bijvoorbeeld in internationaal opzicht al halverwege de jaren '70 een
dermate dominante (en goed gespreide) marktpositie op het terrein van de
wetenschappelijke uitgaven weten op te bouwen, dat internationale
risicospreiding door verdere expansie in wetenschappelijke informatie
weinig zoden aan de dijk zou zetten (dit afgezien van het feit dat er in die
dagen weinig andere wetenschappelijke uitgevers te koop waren).
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Deze constatering werpt een verklarend Iicht op de ovemame van de NDU
door Elsevier (in 1979). Net als de NDU (publieksinformatieprodukten:
kranten) dreef Elsevier (sterk) op een kurk: de wetenschappelijke
informatieprodukten. De winstbronnen van de NDU bevonden zich in het
onderste vlak van de eerder genoemde informatiepiramide. De
winstbronnen van Elsevier bevonden zich in het bovenste vlak van de
informatiepiramide. Deze expansie van Elsevier was een treffend
voorbeeld van het spreiden van risico's (in dit geval over
informatiemarkten in plaats van landen). Voor VNU, Elsevier en Kluwer ligt
risicospreiding in het verlengde van de sterk gevoelde behoefte aan
grootschaligheid. Het sinds de jaren '60 snel toenemen van de
introductiekosten van nieuwe uitgeefprodukten onderstreepte in een vroeg
stadium het belang van een grotere omvang. In dat licht vallen de fusies
tussen de NederJandse uitgeverijen Elsevier en de NDU in 1979 en de fusie
tussen Kluwer en Wolters-Samsom in 1987 te verklaren. Grootschaligheid
biedt naast kostenvoordelen een omvangrijker draagvlak voor
risicospreiding en voortgaande multinationale expansie.

Opvallend was dat de 'hang naar grootschaligheid' onder de uitgeverijen
overwegend plaatshad in perioden van economische opgang. Multinationale
uitgeverijen zijn, afhankelijk van de samenstelling van de
activiteitenscope, in meerdere danwel mindere mate gevoelig voor de
stand van de internationale conjunctuur. Binnen de relatief homogene
wetenschappelijke informatiemarkt is multinationalisatie een blijvend en
aan belang toenemend fenomeen. Deze trend wordt slechts marginaal
be'invloed door de stand van de internationale conjunctuur. Dit is met name
het gevolg van de lingua franca van de wetenschappelijke informatiemarkt:
het Engels. Met andere woorden: taal kan als platform van risicospreiding
figureren. Publieksinformatie daarentegen is gevoelig voor schommelingen
in de conjunctuur. Economische baisses zijn daardoor met name van
invloed op de bedrijfsvoering van publieksinformatieprodukten. Implicatie:
multinationalisatie omwille van risicospreiding is met name effectief
voor publieksinformatieprodukten. Het is dan ook niet vreemd dat het
multinationaliseren van de scope vrijwel altijd plaatsvond in de markten
voor professionele informatie- en wetenschappelijke informatieprodukten.

4.4.4. CONCLUSIE
Concurrentievoordelen in samenhang met een 'klein thuisland en
taalgebied' alsmede risicospreiding vormen de belangrijkste 'stuwende
krachten' die de multinationalisatie van de scope van VNU, Elsevier en
Kluwer over de periode 1965 tot en met 1989 verklaren. De belangrijkste
onderliggende drijfveer: het streven naar grootschaligheid. Daarmee
wordt de noodzaak van kostenbeheersing c.q. kostenverlaging onderstreept.
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Multinationale uitgeverijen die een op kostenbeheersing c.q.
kostenverlaging gebaseerde multinationalisatie nastreven, zullen hun
internationaal en lokaal ingenomen concurrentieposities kunnen
verbeteren.

4.5. DE STRATEGIE

4.5.1. ALGEMEEN
In deze paragraaf gaan we in op de multinationalisatie-strategie van de
drie uitgeverijen. Daarbij maken we een onderscheid tussen een specifieke
en een algemene verhandeling. De specifieke verhandeling behandelt de
multinationalisatie-strategie van de drie uitgeverijen (paragraaf 4.5.2.
tot en met 4.5.4.). De belangrijkste expansies zullen daarbij de revue
passeren. De algemene verhandeling generaliseert (paragraaf 4.5.5.).

4.5.2. VNU
In het jaarverslag van VNU over het jaar 1968 wordt gewag gemaakt van
een aantal voorbereidende werkzaamheden die in het kader van het
multinationaliseren van de scope werden getroffen. Voor VNU was het
multinationaliseren van de scope een manier om de expansie voort te
zetten. Het jaarverslag van VNU over 1969 stelde bijvoorbeeld: "Er zijn
besprekingen gaande om te komen tot belangrijke uitbreidingen van onze
uitgeverij-belangen in het buitenland" (p. 21). In 1970 voegde VNU de daad
bij het woord door de aandelen te verwerven van de Belgische
ondernemingen 'N.V. Orbis' (een uitgever) en 'N.V. Fama' (een advertentie-
exploitant). Het jaarverslag van VNU over 1972 benadrukte het belang van
'schaalvergroting', 'internationalisatie' en 'diversificatie'. In de woorden
van het jaarverslag van VNU over 1972: "Verdere internationale expansie
is momenteel een van onze belangrijkste doeleinden" (p. 9).

Door de leiding van VNU werd uitgezien naar de mogelijkheid het Duitse
jeugdtijdschriftenbedrijf 'Kauka Verlag' over te nemen. Ook het Britse
'International Publishing Company' (IPC) was in Kauka Verlag
geinteresseerd. Op 26 juni 1973 werd door de afdeling Public Relations
van VNU medegedeeld dat VNU: "tesamen met het Engelse uitgeversconcern
IPC te Londen, Kauka Verlag in Munchen heeft overgenomen De
samenwerking tussen de jeugduitgeverijen van VNU, IPC en Kauka Verlag
opent beJangrijke perspectieven voor het uitgeven van internationale
jeugduitgaven, ook in andere dan de direct betrokken Janden".

Tijdens de jaarvergadering van VNU in 1973 over het jaar 1972 werd
bekendgemaakt, dat VNU een vijfjarenplan had opgesteJd met als
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strekking: het binnen vijf jaar realiseren van een omzetverhouding van
60/40 voor respectievelijk Nederland (inclusief export) en het buitenland.
De transactie met het Britse 'Mitchell Beazley' vormde daartoe de eerste
aanzet. VNU verwierf 25 procent van het aandelenkapitaal van deze
boekenuitgeverij, gespecialiseerd in gevisualiseerde overdracht van
informatie. Op de Engelse markt werd de uitgeverij 'British European
Associated Publishers' (BEAP) opgestart. VNU nam voor 76 procent deel in
deze tijdschriftenuitgeverij. Een ander belangrijk initiatief was de
oprichting, samen met 'International Publishing Corporation Magazines
Ltd.', van de internationale jeugdbladenuitgeverij 'International Juvenile
PUblications'. In deze uitgeverij werden de door VNU geacquireerde
ondernemingen 'Gevacur' (Zwitserland) en 'Kauka Verlag' (Duitsland)
ingevoerd. VNU had grote plannen met deze joint venture. Juvenile
Publications zou als vliegwiel gaan fungeren voor het opstarten van
tijdschriften in geheel West-Europa. De activiteiten in Duitsland -waar
begonnen werd- verliepen echter dermate stroef, dat de expansie die langs
deze weg werd beoogd, op een laag pitje werd gezet (met name in 1976
werd een omvangrijk verlies geleden). In 1974 werden de uitgeverijen
'Intermediair' (Belgie) en 'J. Van In & Co.' (Belqie) overgenomen.

Halverwege de jaren '70 werd het multinationale expansiebeleid
aangescherpt. VNU ging de voortgaande multinationalisatie effectueren
rondom twee doelstellingen: het ontwikkelen van een encyclopedie voor de
Amerikaanse markt en het entameren van activiteiten in een nieuw op te
richten groep, de 'Business Press Group' (BPG). VNU exploiteerde in
Nederland ondermeer de Spectrum-encyclopedie. De rechten van de
Spectrum-encyclopedie werden voorts in verschillende landen verkocht.
Omdat het in de Verenigde Staten moeilijk was via de traditionele kanalen
encyclopedieen te verkopen, werd overgegaan tot het oprichten van de
dochteronderneming 'Arete Publishing Company Inc.'. Arete Publishing zou
een geheel nieuwe encyclopedie gaan opzetten. De tekst zou daartoe geheel
vernieuwd worden. Er zou van materiaal van de Grote Spectrum-
encylopedie gebruik gemaakt worden. De produktie van de encyclopedie
werd gestart in Princeton (New Jersey).

De 'VNU Business Press Group BV' werd in het begin van 1977 opgericht
rondom de werkmaatschappijen Intermediair en Diligentia. De bedoeling
was de activiteiten van deze Groep in het binnenland en in het buitenland
op te voeren. Aan het einde van 1977 werd de Amerikaanse uitgeverij
'Ridge Press Inc.' overgenomen. Ridge Press stond in Amerika bekend als
een producent van kwaliteitsboeken voor derden-uitgevers op de
Amerikaanse markt. De overneming van Ridge Press paste in het streven de
drukorder-capaciteit van de VNU Industriegroep (een van de divisies van
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VNU) te vergroten. Na de overname van Ridge Press maakte de VNU-Ieiding
een pas op de plaats voor wat betreft het tangs de weg van de acquisities
multinationaliseren van de scope. Dit leidde in 1979 tot een accumulatie
van liquiditeiten van ongeveer f 240 min. VNU maakte bij verschillende
aangelegenheden duidelijk dat men "niet overhaast te werk wilde gaan
terzake het benutten van de ter beschikking staande gelden". In de
flnanciele pers verschenen berichten dat VNU in onderhandeling zou zijn
met de Britse uitgeverij 'Haymarket Publishing Ltd.'. Haymarket was een
van de 5 grootste uitgeverijen in Groot-Brlttannle. VNU zou in
onderhandeling zijn over een samenwerking op deelgebieden. Het zou met
andere woorden niet gaan om een acquisitie. Het bleef bij geruchten: de
Brits-Nederlandse samenwerking bleef uit.

De Raad van Bestuur deelde op de mondelinge toelichting op het
jaarverslag over 1979 mee, dat: "men zich de afgelopen jaren op een stuk
basisverbreding heeft geprepareerd". De VNU-Ieiding wilde de gevoeligheid
jegens conjuncturele schommelingen terugdringen. De aandacht verschoof
naar het entameren van activiteiten op het gebied van de professionele
informatie. In dit raam zocht VNU naar activiteiten: die buiten Nederland
lagen, met een 'hoge internationaliseerbaarheid', die in grote taalgebieden
opereerden, die marktleider waren op hun gebied, met goede
groeivooruitzichten en met een sterk management. "Oat waren voor ons
vrij harde criteria", aldus Brentjens op een persconferentie, enkele jaren
later (in 1985). Uit de bovengenoemde opsomming wordt duidelijk dat VNU
zich vooraleerst op de markt voor professionele informatie in Engeland en
in de Verenigde Staten wilde gaan richten. De VNU-Ieiding wilde
expanderen via de weg van de minderheidsdeelnemingen. Daarbij werd
gedacht aan het effectueren van 40-50 %-belangen. De leiding van VNU
sprak over "substantlele minderheidsbelangen". Op deze manier zou men
beter in staat zijn de spelregels op de lokale informatiemarkten te
doorgronden. Verder werd op deze manier voorkomen dat het management
(waar men afhankelijk van was) zou vertrekken.

In 1982 werd conform die opvatting een belang van 49 procent genomen in
het Amerikaanse 'Disclosure Inc.', een uitgever van financieel-
economische informatie. Tegelijkertijd werd een 49 %-belang in
'Cambridge Scientific Abstracts' (CSA) genomen. Beide ondernemingen
hadden dezelfde leiding. VNU wilde vooreerst een 49 %-belang in
Disclosure nemen. De leiding van Disclosure verbond aan deze deelneming
de voorwaarde dat VNU eenzelfde belang in CSA zou nemen. VNU stemde
hiermee in: de activiteiten van CSA zouden goed in de concernstrategie en
de activiteitenscope van VNU kunnen worden ingepast. Voorts werd voor
40 procent in 'Physicians World Communications' (PWC) deelgenomen. PWC
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was een uitgeverij van medische informatieprodukten. In 1983 werd een
meerderheidsdeelneming van 55 procent in het Amerikaanse 'Interactive
Market Systems Inc.' (IMS) verworven. IMS was gespecialiseerd in het
verlenen van diensten aan grote adverteerders en advertentiebureaus in de
Verenigde Staten. IMS nam op het moment dat VNU in IMS deelnam de
Amerikaanse uitgeverij 'Leading National Advertisers' (LNA), een
uitgeverij op het gebied van het verwerven en verstrekken van informatie
over reclamebestedingen in de Verenigde Staten over. Daarmee kreeg VNU
eveneens een 55 %-belang in deze onderneming. Deze twee expansies lagen
in het verlengde van de concerndoelstelling van VNU, de scope in de
professionele informatiemarkt te verruimen. Naast de activiteiten in de
Verenigde Staten was VNU in Engeland middels 'Business Publications'
(computerinformatie) actief.

Vanaf 1983 wordt het concernbeleid bij VNU geconcretiseerd in een
zogenaamd 'drie-sporen'-beleid. Dit hield kort samengevat in: het
versterken van de bestaande posities bij de publieksuitgaven (Le. spoor
een), het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van de professionele
informatie (in het bijzonder in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk) (i.e. spoor twee) en het deelnemen in de exploitatie van
'Nieuwe Media' (als abonneetelevisie) in Nederland en Belgie (Le. spoor
drie). In het kader van het 'tweede spoor' werd in het voorjaar van 1984
bekendgemaakt, dat VNU met de Spaanse uitgeverij van
computerinformatie 'Ediciones y Suscripciones S.A.' zou gaan
samenwerken. De samenwerking werd in de vorm van een joint venture,
genaamd 'Infodis S.A.' gegoten. VNU nam voor 50 procent deel in Infodis.
VNU bracht de produktkennis in, Ediciones y Suscripciones bracht de
marktkennis en het management in. In datzelfde jaar werd een belang van
50 procent genomen in de Amerikaanse database-onderneming 'Claritas
Corp.'. Wederom ging het om een onderneming die zich bezighield met het
verwerken en verstrekken van professionele informatie. De activiteiten
van Claritas hadden raakvlakken met de activiteiten van Interactive
Market Systems Inc. (IMS). Claritas en IMS waren tot op zekere hoogte
elkaars concurrent, omdat de beide ondernemingen niet geintegreerd
werden. Voorts werd een samenwerkingsovereenkQmst gesloten met de in
Singapore gevestigde uitgeverij 'Times Publishing Berhad Ltd.'. Times was
de grootste aan de beurs genoteerde uitgeverij van Zuldoost-Azie. De
samenwerking spitste zich toe op de oprichting van een onderneming,
genaamd 'Times VNU Computer Publications Ltd.'. De joint venture -waarin
VNU voor 40 procent deelnam- had Hong Kong als thuisbasis. VNU bracht de
produktkennis in. Times bracht de marktkennis in. VNU maakte gebruik van
de kennis terzake het uitgeven van computerbladen en -boeken van de
Engelse 'VNU Business Publications'. De oprichting van deze internationale
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joint venture paste andermaal in het streven van de VNU-Ieiding,
internationale initiatieven op het terrein van de professionele informatie
te ontwikkelen.

In 1985 maakte VNU -bij monde van de voorzitter van de Raad van Bestuur
Brentjens- vijf hoofdactiviteiten (,kernactiviteiten') bekend, waarop het
concern zich in de naaste toekomst zou gaan toeleggen. Naast deze vijf
kernactiviteiten werden twee 'niet-kernactiviteiten' onderscheiden. De
vijf kernactiviteiten waren:
- het uitgeven, drukken en distribueren van regionale dagbladen in Noord-
Brabant;
- de activiteiten in de business-press (met name in computerinformatie
op internationale schaal);
- de business information services in de Verenigde Staten;
- het uitgeven van publiekstijdschriften en het drukken en distribueren
daarvan, met name in Nederland en Belgie;
- nieuwe electronische media in Nederland en Belgie. (Het ging hierbij in
het bijzonder om abonneetelevisie, consumentensoftware en
consumentgerichte informatiesystemen).
De twee niet-kernactivifeiten waren: het uitgeven van algemene boeken en
het drukken voor derden.

Per ultimo 1985 werd via het verkoopkantoor 'Roto Smeets Ltd.' in Londen
een 50 %-belang genomen in de uitgever van gesponsorde tijdschriften
'Cleveland Public Relations Ltd.'. Het 50 %-belang paste in het divisionele
beleid van de VNU Industriegroep dat er ondermeer op was gericht de
activiteiten op het terrein van de gesponsorde tijdschriften te vergroten.
In datzelfde jaar werd door de VNU-Ieiding naar buiten gebracht, dat de
activiteiten op het gebied van de professionele informatie uitgebreid
zouden worden. Op termijn (een specificering ontbrak) zou de helft van het
concernresultaat uit de professionele informatiemarkt gehaald moeten
worden. In het jaarverslag over 1985 werd vermeld, dat VNU gedurende de
peri ode 1986-1990 voor ongeveer f 150 min aan acquisities in
professionele informatie in de Verenigde Staten wilde effectueren. In het
jaarverslag werd eveneens vermeld, dat de reden voor het expanderen in de
markt voor professionele informatie (andermaal) lag in het feit, dat
daardoor de afhankelijkheid van de conjunctuurgevoelige markt voor
publiekstijdschriften werd gereduceerd. De expansiestrategie van VNU in
de professionele informatie in de Verenigde Staten onderging in die
periode een belangrijke wijziging. Aanvankelijk werd gestreefd naar
substantlele minderheidsbelangen. De VNU-Ieiding vond dat het moment
was aangebroken om deze 'subatantiele minderheidsbelangen' in
meerderheidsbelangen om te zetten. De VNU leiding was van mening dat de
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"Ieerperiode" (zoals men het zelf noemde) achter de rug was (een
leerperiode die ongeveer 5 jaar had geduurd). Nieuwe expansies moesten
bij voorkeur meerderheidsdeelnemingen danwel volledige overnemingen
zijn. VNU breidde in datzelfde jaar reeds enkele belangen uit. Zo werd het
belang in Interactive Market Systems van 55 procent tot 100 procent
uitgebreid. Voorts werd aan het einde van dat jaar het belang van 50
procent in Claritas Corp. tot 100 procent uitgebreid. Daarnaast nam VNU
het Amerikaanse marktonderzoeksbureau 'Focus' over. Ook werd het
marktonderzoeksbureau 'Scarborough Research' overgenomen. In 'Birch
Research Corp.' -eveneens een marktonderzoekbureau- werd een
minderheidsbelang genomen.

Medio 1986 werd in de Verenigde Staten de uitgeverij 'Hayden Publishing
Co.' overgenomen. De overname van Hayden was tot dan toe de grootste
acquisitie van VNU in de Verenigde Staten. Hayden was een van de grootste
Amerikaanse uitgeverijen op het terrein van de 'controlled circulation
magazines': Hayden had zich toegelegd op het onder een nauwkeurig
afgebakende doelgroep verspreiden van magazines van electronica en
computerinformatie. Het tot dan toe gevoerde beleid in de Verenigde
Staten onderging na deze acquisitie opnieuw een wijziging. Werden de
expansies in de Verenigde Staten tot dan toe in VNU Amvest Inc.
ondergebracht, Hayden werd bij de Business Press Group geplaatst. De BPG
was tot op dat moment hoofdzakelijk actief in het Verenigd Koninkrijk (in
de computerinformatie en de flnanclele informatie) en in Nederland. VNU
Amvest kreeg in diezelfde periode met snel teruglopende resultaten te
maken. De VNU-Ieiding schreef dit toe aan de fellere concurrentie, de
hogere aanloopkosten voor nieuwe technologieen en 'incidentele factoren'
(waarover geen nadere mededelingen werden gedaan). Ook in 1987 waren
de resultaten van VNU Amvest teleurstellend. VNU voerde in de periode
1985-1987 diverse herstructureringen door en bracht verschillende
wijzigingen aan in het management van VNU Amvest Inc..

In het jaarverslag over 1987 werd uitvoerig ingegaan op het concernbeleid
in het algemeen en de concernstrategie in het bijzonder. VNU wilde zich
vooralsnog niet gaan richten op de markt voor wetenschappelijke
informatie. Het streven naar een verdergaande multinationalisatie was een
van de hoofdpunten van het concernbeleid. Daarbij was de aandacht in
eerste aanleg gericht op expansie in het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten in de markt van computerinformatie (tijdschriften) en
elektronische-informatie (Iangs electronische weg verspreide informatie).
In Frankrijk en Spanje zou de nadruk op computerinformatie komen te
liggen. Naast het multinationaliseren van de 'business press', kreeg ook de
multinationalisatie van de 'business information services' steeds meer
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aandacht. Bij de Business Information Services legde VNU zich toe op
informatie ten behoeve van de marketing van merkartikelenfabrikanten. De
Verenigde Staten was voor VNU in deze markt voor professionele
informatie de groeimarkt. Aan deze beleidsrichtlijnen werd in 1988 op een
geheel 'eigen wijze' inhoud gegeven. Multinationalisatie van de scope yond
in het (recente) verleden vooral In het Angelsaksische taalgebied (de
Verenigde Staten en -ln minder mate- Engeland) plaats. Vanaf 1988 werd
vooral op het Europese vasteland geexpandeerd. In het voorjaar van 1988
werd bijvoorbeeld een belang van 49 procent genomen in het Italiaanse
'Gruppo Editoriale Jackson'. Jackson was een uitgever van professionele
informatie (met name uitgaven op het gebied van elektronica en
computers). Volgens een woordvoerder van VNU moest de deelneming in
Jackson vooral worden gezien in het licht van het: "streven de belangen in
Europa te versterken met het oog op de Europese eenwording in 1992".
Jackson werd in de Business Press Group geintegreerd. De Business Press
Group was op dat moment in Europa de belangrijkste uitgever op het gebied
van de computerpublikaties. De snel groeiende Business Press Group was
na de deelneming in Jackson actief in Belgie, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en ltalle. In 1989 werd de deelneming in
Jackson uitgebreid tot 70 procent.

In de zomer van 1989 werden -in weerwil van het voornoemde 'streven de
belangen in Europa te versterken'- twee Amerikaanse uitgeverijen
overgenomen: 'National Planning Data Corporation' en 'Belden Associates'.
Beide ondernemingen waren actief op het gebied van de elektronische
gegevensverschaffing. Concluderend: de multinationalisatie van de scope
van VNU heeft zich gedurende de periode 1965 tot en met 1989 voor het
overgrote deeI in de markt voor professionele informatie voltrokken.

4.5.3. ELSEVIER
Elsevier en het Britse IPC Business Press (onderdeel van Reed
International) bestudeerden in 1973 de mogelijkheden tot een vergaande
samenwerking. Die samenwerking werd geformaliseerd met de oprichting
van 'Elsevier IPC Europe BV'. Deze onderneming ging zich toeleggen op het
integreren van de Europese vakbladen van Elsevier en IPC. De twee
ondernemingen werkten sinds 1968 samen in Misset (Misset was namelijk
voor 60 procent in handen van Elsevier en voor 40 procent in handen van
IPC Business Press). Aan het einde van 1974 werden door Elsevier
besprekingen gevoerd met 'Encyclopaedia Brittannica Inc.' (VS) over de
acquisitie van het Britse 'Phaidon Press Ltd.'. Phaidon Press was een
middelgrote uitgeverij. gespecialiseerd in het uitgeven van kunstboeken.
Phaidon stond bekend als een uitgeverij met een goede reputatie. De
acquisitie werd mede daardoor tot stand gebracht. Tevens werden er
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belangen genomen in de Spaanse distributiebedrijven 'Selecciones
Editoriales S.A.' en 'Distribuciones Tirion S.A.'. Deze ondernemingen waren
gespecialiseerd in de distributie, colportage en mailing van algemene
boeken en naslagwerken.

Aan het einde van 1974 werd door Elsevier het Duitse 'Krausskopf Verlag'
geacquireerd. Krausskopf hield zich bezig met het uitgeven van Duitstalige
vakbladen, hetgeen goed aansloot bij het meerjarenplan van Elsevier, dat
erop gericht was tot een Europeanisering van de markt voor vakbladen te
komen. Krausskopf fungeerde als 'facilitator' voor de verdere verbreding
van de Eisevier-activiteiten op het terrein van de vakbladen in geheel
Europa. De acquisitie van 'E.P. Dutton and Co. Inc.' (een Amerikaanse
uitgever van algemene boeken en jeugdboeken) in 1975 betekende een
verdere versterking van de positie van Elsevier in het Angelsaksische
taalgebied. Elsevier verwierf aile uitstaande aandelen. Dutton stond -net
als Phaidon- bekend als een onderneming met een goede reputatie. Dutton
ging in het bijzonder samenwerken met de Britse, Spaanse, Franse, en
Belgische uitgeverijen van het Elsevier-concern. Volgens een
perscommunique zou de nadruk komen te liggen op: "de gezamenlijke
ontwikkeling van mondiale auteursrechten vooral op het gebied van
naslagwerken, geHlustreerde standaardwerken alsmede hobby- en
praktijkboeken".

Elsevier kreeg in die dagen met de nodige 'tegenwind' te maken. In 1974
werd Elsevier geconfronteerd met een teruglopende conjunctuur in Spanje,
in 1975 was er sprake van een teruglopende conjunctuur in Engeland, en in
1975 was er sprake van een algemene daling van de advertentiebezetting
bij de vakbladen in Duitsland. Deze ontwikkelingen deden de marges van
Elsevier verkrappen. Daar kwam nog bij dat door de grote internationale
spreiding de noodzaak van een versterking van de staf (een kostenpost) van
enkele hoofdgroepen manifester werd. Het multinationaliseren van de
scope werd niettemin weloverwogen voortgezet.

Elsevier profiteerde gedurende de periode '76-'79 van de
marktontwikkeling in de verschillende landen waarin men actief was. De
belangrijkste markten (Le. de Nederlandse en Amerikaanse markt)
ontwikkelden zich gunstig. De Franse boekenmarkt en de Duitse markt voor
vakbladen bleven enigszins achter. Aan deze markten werd dan ook extra
aandacht besteed. Het jaarverslag van Elsevier over 1977 benadrukte dat
de politiek van: "sterke veelzijdigheid van publiciteitsprodukten en van
vergaande meertaligheid een solide basis is voor een (ook in de laatste
dertig jaar onafgebroken gebleken) verbetering van de resultaten". Het
belang van de Amerikaanse uitgeefmarkt werd onderstreept met de
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benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur met kennis en
ervaring van de Amerikaanse uitgeefmarkt en de oprichting per 1 april
1978 van de geografische divisie 'Amerika'. In deze divisie zouden per 1
januari 1979 de activiteiten van de Amerikaanse ondernemingen van de
Divisie Boeken worden ondergebracht. Ook de activiteiten van de Divisie
Bladen in de Verenigde Staten zouden in de divisie Amerika worden
opgenomen (waarover meer in paragraaf 4.6).

In 1978 nam Elsevier de Amerikaanse uitgeverij 'Medical Examination
Publishing Company' (ME PC) over. MEPC was gespecialiseerd in het
uitgeven van informatieprodukten voor medische beroepen. In datzelfde
jaar werd een Duitse uitgeverij van technische informatie, genaamd
'Ingenieur Digest Verlag GmbH', overgenomen. De overname van Ingenieur
Digest Verlag paste in het streven van de leiding van Elsevier, de positie
in de Duitse vakbladen te verstevigen (In 1974 werd daartoe reeds
Krausskopf Verlag overgenomen). Begin 1979 werden de onderhandelingen
over een samengaan tussen Elsevier en de 'Nederlandsche Dagbladunie' -een
complementaire fusie (zie Appendix 4-1)- afgerond. De beide
ondernemingen gingen op in een nieuwe houdstermaatschappij Elsevier
-NDU NV. Het was een van de grootste fusies in de geschiedenis van de
Nederlandse uitgeverij. In datzelfde jaar werd het Amerikaanse
softwarebureau 'Education and Economic Systems Inc.' (EES) overgenomen.
Deze overname lag in het verlengde van het streven van Elsevier om de
activiteiten, gericht op het op niet-traditionele wijze verspreiden van
informatie, te vergroten. EES hield zich in het bijzonder bezig met het
ontwikkelen van software van managementinformatiesystemen voor het
middelbaar en universitair onderwijs in de Verenigde Staten. Ook de in de
Verenigde Staten overgenomen onderneming 'Congressional Information
Service' (CIS) hield zich bezig met de exploitatie van databanksystemen.

In het begin van 1980 ging Elsevier over tot de uitgifte op de
Eurokapitaalmarkt van $ 20 min converteerbare obligaties 1991/1995. Tot
deze uitgifte werd besloten om de verdere expansie van de activiteiten in
de Verenigde Staten te financieren. De periode 1980-1985 stond in het
teken van het verbeteren van de kaspositie, rationalisatie en
internationale interne ontwikkeling. Pas in 1985 werd de draad van het via
acquisities expanderen (bij voorkeur in de Verenigde Staten) weer
opgepakt. In 1985 verwierf Elsevier de Amerikaanse uitgeverij van
vakbladen 'Gordon Publications'. In datzelfde jaar werd de Amerikaanse
uitgeverij 'Delta Communications Inc.' overgenomen. Delta Communications
was eveneens een uitgever van vakbladen. Een jaar later werd in Amerika
de uitgeverij 'Praeger Publishers Inc.' overgenomen. Praeger werd van CBS
Inc. overgenomen (De overname werd door de Amerikaanse
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dochteronderneming 'Greenwood Press' tot stand gebracht).

Aan het begin van 1986 werd 'CDA Investment Technologies Inc.'
overgenomen. De acquisitie van deze uitgeverij (van informatie over
aandelenbezit en belegglngsresultaten van Amerikaanse Instltutionele
beleggers) lag in het verlengde van het streven van Elsevier de
aanwezigheid in de markt voor professionele informatie ten behoeve van
het bedrijfsleven te vergroten. In de zomer van 1987 -na het voor Elsevier
teleurstellende overnamegevecht om Kluwer- vonden er contacten plaats
tussen Maxwell en Elsevier. Maxwell had via de dochterondernemlng
'British Printing & Communication Corporation' (BPCC) reeds een belang
van 8,5 procent in Elsevier opgebouwd. Maxwell wilde naar eigen zeggen
tot een "nauwe, wereldwijde samenwerklng" met Elsevier komen. Maxwell
en Vinken (de voorzitter van de Raad van Bestuur van Elsevier) deelden de
mening dat er sprake was van een ontwikkeling van uitgeverijen naar
grotere eenheden. Beide ondernemers onderschreven de visie dat
schaalvergroting de belangrijkste concerndoelstelling van een grote
uitgeverij diende te zijn. Er werden diverse gesprekken gevoerd tussen
Maxwell en Elsevier, gesprekken die echter op niets uitliepen. Vlnken deed
op een persconferentie na het mislukken van de bespreklngen een en ander
uit de doeken: "Maxwell zit met al zijn drukkerijen in de kelder. Daar zljn
wij de laatste jaren door het verkopen van dochters net uitgeklommen.
Daarom is onze marge in 5 jaar bijna verdubbeld, Is onze omzet mlnder
cyclisch geworden en worden onze Investeringen voorgeflnancletd door het
vooruitbetaalde abonnementsgeld. Die drUkkerijen vtagen vee I
Investerlngen. Dat Is nu het laatste dat we willen".

Ook in de jaren nadien hield Elsevier onvermindetd vast aan het- stteven de
schaal -ln het bljzonder via acquisitles en 'equal partnerships' in het
Angelsaksische taalgebied- te vergroten. Elsevier had wisselende
contacten met 'Reed International', 'United Newspapers', 'Pearson' en
'Times Mirror', ondememingen die met elkaar gemeen hadden dat ze sterk
gediversificeerd waren. In 1988 nam Elsevier de Amerikaanse 'Springhouse
Group' over. Springhouse was een uitgever van professionele Informatle.
1988 stond evenwel in het teken van de krulsllngse partlclpatie met
Pearson. De deelnemlng In elkaars aandelenkapitaal werd als een
"strategische alliantie" gepresenteerd. Elsevier en Pearson wlsselden
aandelen uit. Elsevier kreeg een 8,7 % belang in Pearson. Pearson kreeg een
15,4 % belang in Elsevier. Elsevier mocht dit belang tot 15 procent
vergroten. Pearson mocht de deelneming tot 25 procent vergroten. De
gesloten overeenkomst had een duur van zeven jaar. Gedurende deze
periode zou gekeken worden of het mogelljk was tot een volledig
samengaan te komen. Reeds bij de aanvang van de 'strateglsche al/lantle'
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was duidelijk, dat de kans op een volledige fusie klein was. Daarvoor
hadden de activiteitenpakketten van Elsevier en Pearson te weinig
raakvlakken en was Pearson te zeer gediversificeerd (Pearson was
bijvoorbeeld eveneens actief als bankier [Lazard Brothers], entertainer
[Madame Tussaud] en fabrikant van porselein [Royal Doulton]). Elsevier was
een 100 procent uitgever, terwijl Pearson 40 procent van de omzet uit
andere dan uitgeefactiviteiten haalde. De 'uitgever' Pearson had zich
geconcentreerd op het uitgeven van onderwijs- en professionele
informatieprodukten.

Voor Elsevier betekende de samenwerking met Pearson 'risicospreiding'.
Voor Pearson betekende de samenwerking met Elsevier een voortgaande
multinationalisering van haar uitgeefbedrijf. Pearson had reeds in het
begin van het jaar via de Financial Times laten doorschemeren dat men
streefde naar: neen keten van belangen in de sfeer van de zakelijke
informatiemarkt in Europa". In concreto werden mogelijkheden tot
samenwerking gezien op de volgende uitgeefgebieden:
- wetenschappelijke informatie: 'Addison-Wesley-Longman' met 'Elsevier
Science Publishers';
- professionele informatie: 'Churchill-Livingstone'/'Financial Times'/op
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gerichte professionele
informatieprodukten met 'Excerpta Medica'/'NRC Handelsblad'/op
continentaal Europa en de Verenigde Staten gerichte professionele
informatieprodukten.
Tijdens een persconferentie, daags na het bekend worden van de Brits-
Nederlandse samenwerking, werd duidelijk dat vergevorderde
onderhandelingen om met 'Reed International' te gaan samenwerken in
februari van dat jaar waren afgebroken. Ook de contacten met het Britse
'United Newspapers', het Amerikaanse 'Times Mirror' en het Amerikaanse
'Dow Jones' leden schipbreuk. Over de korte 'vrijage' met Maxwell wilde
Vinken nog het volgende kwijt: "Elsevier kwam tot de conclusie dat beide
concerns niet bij elkaar passen. Pergamon, Maxwells wetenschappelijke
uitgeverij, hebben we niet nodig, want wij zijn daarin zelf al groot genoeg
[Pergamon werd in 1991 alsnog door Elsevier overgenomen, PKJ]. En aan
zijn drukkerijen hebben wij geen behoefte, want we hadden onze eigen
drukkerijen juist allemaal afgestoten".

Een eventueel volledig samengaan met Pearson was voor Elsevier: "sleohts
het vertrekpunt voor het bereiken van een goede positie op de
wereldmarkt. Een fusie geeft nu al niet meer de vereiste schaalgrootte die
wij pakweg een jaar geleden nog voldoende achtten voor het doel: mee
beslissen met welke grotere eenheid je mee wilt doen. Het houdt niet op
bij een combinatie Pearson/Elsevier", aldus Vinken bij de mondelinge
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uitleg van het jaarverslag van Elsevier over 1988. En: "lk riep het al enkele
jaren, maar ik had mij niet kunnen voorstellen dat een fusie als tussen
Time en Warner denkbaar was op zo'n korte termijn. Ik dacht dat er
bedrijven met een omvang van $ 10 mrd zouden ontstaan, maar nu denkt
men al aan $ 16 tot $ 20 mrd".

Door Pearson en Elsevier werden weinig gezamenlijke projecten opgestart.
De 'alliantie' beperkte zich tot kruisparticipaties en het uitwisselen van
commissarissen. De integratie op deelgebieden van de bedrijfsvoering
verliep moeizaam (In dat licht was het niet verrassend dat het fusie-
overleg tussen de beide ondernemingen medio 1990 werd stopgezet).

Elsevier zag ook nadien nog vele mogelijkheden de scope door voortgaande
expansie in de Engelstalige markt uit te breiden. Daarbij werd in het
bijzonder gedacht aan uitgeverijen, actief op het gebied van de
professionele en wetenschappelijke informatie. Daarmee vertoonde de
concernstrategie van Elsevier in 1989 opvallend weinig verschillen met de
concernstrategie uit 1965. In de kern was er niets veranderd. Centraal
stond: horizontale expansie in wetenschappelijke danwel professionele
informatie in het Angelsaksische taalgebied in het algemeen en de
Verenigde Staten in het bijzonder.

4.5.4. KLUWER
Kluwer nam aan het einde van 1973 het gehele aandelenkapitaal over van
de Duitse uitgeverij 'Verlag Kommentator GmbH'. Verlag Kommentator was
hootdzakelijk actief op het terrein van de losbladige juridische en fiscale
boeken. Verlag Kommentator werd als werkmaatschappij in de Groep
Maatschappijwetenschappen opgenomen. Verlag Kommentator was de derde
uitgeverij die Kluwer in Duitsland acquireerde. De twee andere
uitgeverijen waren 'Eska Verlag' en 'Stam Verlag'. Binnen de Groep
Maatschappijwetenschappen had Kluwer in datzelfde jaar al een
samenwerkingsverband met het Britse 'George Harrap & Co. Ltd.' opgestart.
In 1975 werd 'Heideland-Orbis N.V.' (Belgie) geacquireerd. Heideland-Orbis
concentreerde zich op het uitgeven van standaardwerken voor de Belgische
markt. Voor Kluwer was Heideland-Orbis een interessante 'foothold' voor
het verder expanderen in het Nederlandse taalgebied. Tegelijkertijd lag
deze expansie in het verlengde van de concerndoelstelling van Kluwer:
voortgaande multinationalisering van de scope. Heideland-Orbis bleet -net
als vrijwel aile overige acquisities van Kluwer- als een onafhankelijke
werkmaatschappij opereren. Heideland-Orbis trad als werkmaatschappij
toe tot de Groep Aigemene Uitgeverijen. In deze Groep waren ook andere
werkmaatschappijen die zich bezighielden met het uitgeven van
standaardwerken actief. Ook de Oosthoek- en de Summa-encyclopedie werd
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door werkmaatsehappijen van deze Groep uitgegeven.

In 1976 werden de Engelse uitgeverij 'Stanley Thornes Publishers Ltd.' en
de Duitse uitgeverij 'Thalhammer Verlag GmbH' overgenomen. Stanley
Thornes was een kleine uitgeverij gespeeialiseerd in het uitgeven van
boeken voor het technisch onderwijs. Stanley Thornes werd geTntegreerd
met het Brttse Stam Press, en werd opgenomen in de Groep
Onderwljsuitgeverljen. Thalhammer Verlag was eveneens een kleine
uitgeverij van technlsche publiciteitsprodukten. Thalhammer Verlag werd
in de Groep Technische en Dagbladuitgeverijen opgenomen. Voorts werd
Kluwer Harrap een 100 procent-dochter. In 1978 nam Kluwer de
actlvlteiten van 'Hulton Educational Publications', een Britse uitgeverij op
het gebied van onderwijsuitgaven over. Hulton werd gelntegreerd in de
groep Onderwijsuitgeverijen. De produkten van Hulton waren
complementair aan de produkten van Stanley Thornes en Stam Press. Na
deze overname werd door Kluwer een sterke positie op de Europese markt
voor schoolboeken (i.e. eductieve informatie) ingenomen. In 1979 werden
een aantal ondernemingen met een geringe omvang overgenomen. Het ging
om 'Schubert Verlag' (een Duitse uitgeverij van produktinformatie op het
terrein van de pharmacie en de bouwkunde) en 'Spes S.A.' (een Zwitserse
uitgeverlj op het terrein van het beroepsonderwijs). De aetiviteiten van
Schubert Verlag werden afgestemd op de activiteiten van Thalhammer
Verlag en de activitelten van 'Spes S.A.' werden afgestemd op de
actlvlteiten van Delta S.A. (eveneens een volledige dochteronderneming
van Kluwer).

Nlet aile overname-onderhandelingen werden succesvol afgerond. Zo glng
bijvoorbeeld In de eerste helft van 1979 de voorgenomen overname van de
Amerlkaanse ultgeverlJ 'Stein & Day' nlet door. Nadere mededelingen
omtrent het op het allerlaatste moment afblazen van deze overneming
werden niet gegeven. Begin 1980 werd de Engelse uitgeverij 'MTP Press
Ltd.' overgenomen. Het ging hier om een uitgeverlj, gespecialiseerd in het
uitgeven van medisch-wetenschappellJke publikaties. MTP Press ging deel
uitmaken van de Groep Aigemene Wetenschappelijke Uitgeverijen. Het
opvallende aan deze acquisitle was dat de acquisltie min of meer op zich
zelf stond. MTP Press had welnig gemeen met de activitelten van de andere
Engelse dochterondernemingen van Kluwer. De aandacht van de Kluwer-
leldlng bleef zlch In de [aren '80 onvermlnderd rlehten op de omrlngende
land en (Dultsland, Belgle en Groot-Brlttannls) en de Verenigde Staten.
Centraal stonden ultgeverijen actief In de markt voor onderwijs-,
professlonele en wetenschappelljke informatie. Deze informatiemarkten
rendeerden goed en hadden daarenboven de beste vooruitzichten.
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In 1985 nam Kluwer de kleine Britse uitgever van juridische
informatieprodukten 'Business Law Communications' (BLC) over. BLC werd
samengevoegd met 'Kluwer Law'. BLC werd in de Groep
Rechtswetenschappen geintegreerd. In datzelfde jaar werd het
marktonderzoekbureau 'Services Rating Organization' (SRO) overgenomen.
In het voorjaar van 1986 werd het Amerikaanse marktonderzoeksbureau
'Accountline Financial Services' (AFS) overgenomen. De activiteiten van
AFS kwamen overeen met de activiteiten van SRO. In 1987 fuseerden
Kluwer en Wolters-Samsom tot WOlters-Kluwer. Ververs, toen vice-
voorzitter van de Raad van Bestuur van Wolters-Kluwer, verklaarde
tijdens de presentatie van het eerste pro forma jaarverslag van Wolters-
Kluwer dat het acquisitiebeleid van Wolters-Kluwer op dat moment vooral
op Frankrijk, Spanje en Duitsland was gericht. In deze landen was Wolters-
Kluwer ·volop aan het scouten", aldus Ververs. In december 1988 werd in
Spanje de uitgeverij 'Editorial Castro' overgenomen. Editorial Castro was
een uitgever van professionele informatie. In dezelfde maand werd -
eveneens in Spanje- de uitgeverij 'Puntex' overgenomen. Wederom ging het
om een uitgeverij, gespecialiseerd in het verstrekken van professionele
informatie. In 1988 groeide het buitenlandbedrijf van Wolters-Kluwer -
overeenkomstig de concerndoelstelling- sneller dan het binnenlandse
uitgeefbedrijf (8 % tegen 4 %). Wolters-Kluwer had in de loop der tijd een
sterke liquiditeitspositie weten op te bouwen: Wolters-Kluwer had op dat
moment ongeveer f 230 min in kas. Deze 'cash flow' wilde de Wolters-
Kluwer-Ieiding ondermeer voor overnames in Spanje, Frankrijk en West-
Duitsland aanwenden.

In de zomer van 1989 werd de Spaanse uitgeverij 'CISS S.A.' overgenomen.
CISS was een uitgever van professionele informatie. CISS werd gezien als
een aanvulling op 'Editorial Praxis'. Editorial had hetzelfde werkterrein.
Tevens werd overeenstemming bereikt over de overname van het
Amerikaanse 'Applied Management Services' (AMS). AMS had zich
gespecialiseerd in het verkopen van professionele informatieprodukten.
AMS sloot goed aan bij 'Aspen Systems', een andere Amerikaanse
dochteronderneming van Wolters-Kluwer. Voorts werd een 70 %-belang in
het Franse 'Lamy' verworven. Lamy was een uitgever van juridisehe
informatleprodukten. De deelneming in het Franse Lamy was geen
'dadendrang in den vreernde'. Wolters-Kluwer was reeds via 'Casteilla'
aetief op de Franse markt voor onderwijsinformatie. Door de
meerderheidsdeelneming in Lamy kreeg Wolters-Kluwer een sterke positie
op de Franse markt voor onderwijsinformatie. Aan het einde van 1989
werd de kleine Spaanse uitgeverij van nieuwsbrieven 'Mani S.A.'
overgenomen. Het was de vijfde overname van Wolters-Kluwer in Spanje.
Met de overname van Mani werd de positie van Wolters-Kluwer op de
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Spaanse markt voor professionele intormatie verstevigd. Concluderend: de
multinationalisatie van de scope van Kluwer heett zich gedurende de
periode 1965 tot en met 1989 in het bijzonder in de markt voor educatieve
en professionele informatie voltrokken.

4.5.5. TOT SLOT

4.5.5.1. IN LEIDING
Multinationalisatie kan gepraktiseerd worden via het opstarten van lokale
ondernemingen, het acquireren van buitenlandse ondernemingen,
internationale joint ventures en internationale deelnemingen. We zullen
eerst kort stilstaan bij het moment waarop (paragraaf 4.5.5.2.), het gebied
waarin (paragraaf 4.5.5.3.) en de manier waarop (paragraaf 4.5.5.4.) het
multinationaliseren van de ondernemingsscope heeft plaatsgevonden. In de
paragraat 4.5.5.4. zullen we tevens ingaan op het rationaliseren van de
scope van de uitgeverijen. Het rationaliseren van de scope is met name
vanaf het begin van de jaren '80 actueel geweest.

4.5.5.2. MOMENT VAN MULTINATIONALISATIE
Reeds vanaf het einde van de jaren '60 en het begin van de jaren '70 zijn
VNU, Elsevier en Kluwer zich ervan bewust, dat multinationalisatie van de
ondernemingsscope tot een van de belangrijkste beleidsprioriteiten
verheven diende te worden.

De appendices 4-11, 4-111, 4-IV en 4-V geven een overzicht van
respectievelijk de internationale start-ups, internationale acquisities,
internationale joint ventures/deelnemingen en internationale afstotingen
die gedurende de periode 1965 tot en met 1989 geeffectueerd zijn.

4.5.5.3. GEBIED VAN MULTINATIONALISATIE
VNU, Elsevier en Kluwer verschillen al vanaf het midden van de jaren '60
van mening over de geografische gebieden, waarin de multinationalisatie
gestalte dient te krijgen. Uit de appendices vallen de volgende conclusies
te trekken.

VNU wil het multinationaliseren van de scope in eerste instantie in de
West-Europa realiseren. VNU concentreerde zich aanvankelijk op Europa (in
het bijzonder Belgie) en (in mindere mate) de Verenigde Staten. Gedurende
de jaren '70 en (met name) de jaren '80 expandeert VNU in toenemende
mate in de Verenigde Staten (in professionele informatie).
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Aan het einde van de jaren '80 wordt echter besloten de Amerikaanse
uitgeefactiviteiten terug te dringen: "Begin 1989 werd het voornemen
bekend gemaakt om voor de Amerikaanse uitgeverij VNU Business
Publications te New Jersey een samenwerkingsverband aan te gaan dan
wei het bedrijf aan derden te verkopen. Mogelijkheden om via overnames
en eigen lancering van computer- en elektronica tijdschriften de voor de
Verenigde Staten vereiste, grotere schaal te bereiken lijken onvoldoende
haalbaar. De Business Press Group wil zich concentreren op een verdere
uitbreiding op de Europese markt, waar men reeds over sterke
marktposities beschikt. In ltalle werd een belang van 49 procent
verworven in Gruppo Editoriale Jackson te Milaan .. "
(Jaarverslag van VNU over 1988; p. 20/21).

Internationale start-ups en internationale deelnemingen/joint ventures
werden in dezelfde mate in de beide onderscheiden geografisch richtingen
aangetroffen. VNU had de neiging de internationale acquisities gedurende
de periode 1965 tot en met 1989 met name in de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk te verwerkelijken.

Elsevier concentreerde zich vanaf het midden van de jaren '60 op het
Angelsaksische taalgebied. De Verenigde Staten was de belangrijkste
buitenlandse uitgeefmarkt. Internationale start-ups werden niet aileen in
de Verenigde Staten tot stand gebracht. Gezien het geringe aantal
internationale start-ups kunnen hieromtrent geen sluitende conclusies
gepresenteerd worden (hetzelfde argument doet opgeld voor de
internationale start-ups van VNU en Kluwer). Internationale joint ventures
en deelnemingen werden hoofdzakelijk buiten de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk geformeerd. Internationale acquisities werden in
hoofdzaak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tot stand
gebracht.

De expansie van Kluwer concentreerde zich aanvankelijk -net als de
expansie van VNU- op West-Europa (in het bijzonder Belgie). Over de
internationale start-ups valt, zoals we reeds bij de behandeling van
Elsevier stelden, weinig te zeggen. Daarvoor is het aantal internationale
start-ups te gering. Over de internationale joint ventures/deelnemingen en
de internationale acquisities vaIt daarentegen wei het een en ander te
zeggen. Internationale joint ventures/deelnemingen werden voornamelijk
in de Verenigde Staten/het Verenigd Koninkrijk geeffectueerd. Overnames
werden zowel in de Verenigde Staten als in andere landen verwezenlijkt.
Kluwer heeft (vergelijk Elsevier) geen aperte voorkeur voor het realiseren
van acquisities in de Verenigde Staten gehad.
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Uit ondermeer deze beschouwing valt op te maken, dat Elsevier een
voorkeur voor geografisch verderafgelegen landen aan de dag legt, terwijl
VNU en Kluwer het multinationaliseren van de scope eerder 'dichter bij
huis' wensen te realiseren (Deze voorkeuren lagen vooral in het verlengde
van de bediende taalgebieden). Elsevier blijft tot aan het einde van de
jaren '80 de Angelsaksische uitgeefmarkt trouw. Daarbij nam de
Amerikaanse uitgeefmarkt een steeds prominentere plaats in. VNU en
Kluwer bleven daarentegen tot aan het einde van de jaren '80 overwegend
actlef in de belen dende uitgeefmarkten Belgie, de Bondsrepubliek
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en (in minder mate) Spanje en Italie,
ondanks de relatlet frequente 'uitstapjes' naar de Verenigde Staten (met
name VNU). Kortheidshalve: VNU heeft zich gedurende de periode 1965 tot
en met 1989 in hoofdzaak gericht op West-Europa (inclusief Nederland),
Elsevier op Nederland en de Verenigde Staten en Kluwer op West-Europa
(inclusief Nederland).

4.6.5.4. MANIER VAN MULTINATIONALISATIE
In net oog springend zijn de overeenkomsten in de door de uitgevers vanaf
de jaren '60 gehanteerde multinationalisatiestrategieen. Het opstarten van
lokale uitgeverijen vindt zelden plaats. Internationale start-ups worden
pas halverwege de jaren '70 -en dan oak nag bij hoge uitzondering-
aangetroffen. Vrijwel aile internationale [olnt ventures en internationale
deelnemingen waren horizontale expansies. Vertikale expansies en
diversificaties kwamen gedurende de periode 1965 tot en met 1989 zelden
voor. Waarom effectueerden de uitgevers internationale joint ventures en
internationale deelnemingen? Het aangaan van joint
ventures/deelnemingen verschafte een multinationale uitgever de
voordelen van het verminderen van rlslco's en het opdoen van ervaring.
Joint ventures en deelnemingen maakten het mogelijk am tegen relatief
geringe rislco's en lage kosten kennis te vergaren van de geografisch (nag)
onbekende markt waarop men zlch wenste te begeven. Internationale
acqulsttles werden pas vanaf het einde van de jaren '70 op grotere schaal
tot stand gebracht. Het afstoten van een (genomen belang in een)
internationale venture valt pas vanaf het begin van de jaren '80 met
grotere regelmaat waar te nemen (zie andermaal Appendix 4-V. In het
verloop van deze paragraaf voigt een nadere verhandeling). Uit de
appendices (en kaders) valt op te maken dat het multinationaliseren van de
scope pas vanaf het midden van de jaren '80 'echt' goed op gang komt.

INTERNATIONALE ACQUISITIES
De uitgeverijen hadden in .beginsel aile drie een voorkeur voor het
effectueren van internationale acquisities. Internationale start-ups en
internationale joint ventures en deelnemingen namen teveel tijd in beslag,
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en waren daarenboven met veel onzekerheden omgeven. VNU (in mindere
mate), Elsevier en Kluwer (beide in meerdere mate) wilden de door hen
verworven ervaring met het multinationaliseren van de ondernemingsscope
onafhankelijk van derde partijen benutten. Zo begon VNU in het begin van
de jaren '70 met de ontwikkeling en implementatie van een
acquisitieprogramma in Belgie, Duitsland en Zwitserland. Elsevier
verlegde -door het samengaan met Noord-Holland en Excerpta Medica- het
expansie (met name acquisitie) vizier naar de Verenigde Staten. Ook
Kluwer begint zich vanaf dat moment te roeren op de internationale
acquisitiemarkt. De omvang van de door Kluwer ge"initieerde internationale
acquisities blijven in vergelijking tot de omvang van de door VNU en
Elsevier ontplooide internationale acquisitie-activiteiten evenwel lange
tijd bescheiden van aard.

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Internationale samenwerking in de vorm van internationale joint ventures
en internationale deelnemingen werd hoofdzakelijk door VNU
gepraktiseerd. Op deze manier was het voor VNU mogelijk in meerdere
produkt-markten ijzers in het vuur te hebben. VNU heeft lange tijd
gestreefd naar, zoals men het zelf formuleerde, 'het formeren van
internationale netwerken van deelnemingen'. Ais uitvloeisel van die vlsle
om bij voorkeur samen te werken met nationale ondernemingen werd
bijvoorbeeld in 1973 door VNU 12 procent van het aandelenkapitaal van de
volledige dochteronderneming Consortia (Belgie) overgedragen aan
Compagnie Beige de Participations Paribas 'Cobepa', een
dochteronderneming van de banque d'affaires Paribas. Op deze manier
wllds men de lokale autoriteiten gunstig stemmen. Via aanzienlijke
minderheidsbelangen trachtte VNU vanaf het begin van de jaren '80 in de
Verenigde Staten initiatieven op het terrein van de professionele
informatie te ontploolen. De expansie van VNU in Amerika verliep via VNU
Amvest Inc.. VNU Amvest verwierf diverse minderheidsbelangen in
Amerikaanse uitgeverijen van professionele info rrnat!e .
Meerderheidsdeelnemingen werden niet nagestreefd. VNU had niettemin in
veel gevallen overeenkomsten a1gesloten, waarbij men een optie had op de
aandelen die men nog niet bezat. In het begin van 1982 verwierf VNU
meerderheidsbelangen in de Amerikaanse uitgeverijen Disclosure Inc. en
Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Deze twee deelnemingen pasten in
het concernbeleid van VNU, de activiteiten op het gebied van de
professionele informatie op te voeren. Beide ondernemingen hielden zlch
bezig met het verwerken en langs traditionele of elektronische weg
verstrekken van professionele informatie.
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Elsevier had in tegenstelling tot VNU een duidelijke voorkeur voor
volledige ovemames. 'Ovememen' was het Leitmotiv. Pas aan het begin van
de jaren '80 zet Elsevier de visie overboord dat aileen langs de weg van de
fusies/acquisities intemationaal geexpandeerd kan worden. Tot aan het
begin van de jaren '80 streefde Elsevier naar het verwerven van 100 %-
belangen. In de nieuwe 'expansiefilosofie' werd ook ruimte ingeruimd voor
minderheidsbelangen en [otnt ventures met buitenlandse
partnerondememingen. Elsevier had een voorkeur voor 'equal partnerships'
met niet-concurrerende uitgeverijen. De opvattingen van Kluwer strookten
met die van Elsevier: acquisities hadden het primaat. Internationale joint
ventures en internationale deelnemingen waren ook bij Kluwer een 'second
best option'.

INTERNE ONTWIKKELING EN RATIONALISATIE
Tegen het einde van de jaren '70 werden VNU, Elsevier en Kluwer
geconfronteerd met de internationale conjuncturele teruggang. Naar
aanleiding van deze conjucturele teruggang liepen de resultaten terug. De
consumptieve bestedingen daalden. Door de daling van de koopkracht van de
consument stond de afzet van bladen en boeken onder druk. De consument
werd vooral terughoudend met betrekking tot het aangaan van omvangrijke
langlopende verplichtingen als de aanschaf van encyclopedieen. Aile drie
de uitgeverijen kregen dan ook te maken met sterk stagnerende verkopen
van encyclopedieen. De markt voor encyclopedieen liet een structurele
teruggang zien (Vol gens Eisevier-statistieken nam de omzet van
encyclopedieen gedurende de periode 1979-1982 met 60 procent af).

De Raad van Bestuur van VNU stelde in het jaarverslag over 1981 dat:
"nagenoeg aile activiteiten geconfronteerd werden met de gevolgen van de
stagnerende economische ontwikkeling in binnen- en buitenland". De daling
van de oplage van de tijdschriften en dagbladen werd opgevangen door
produktvernieuwing (een toenemend gebruik van kleuren [advertenties]) en
prijsverhogingen. Hierdoor was VNU in staat de omzet te vergroten. Het
advertentievolume daalde bij de publiekstijdschriften met 10 procent en
bij de dagbladen met 15 procent. Door de hoge aanloopkosten op de
Amerikaanse Arete-encyclopedie verslechterde het resultaat.

Bij Elsevier daalde de winst over 1980 van f 51,S min tot 40,5 min. In
1981 bedroeg de winst f 40,4 min. Pas in 1984 werd de winst van Elsevier
weer op het niveau van 1979 gebracht. De Raad van Bestuur van Elsevier
schreef in het jaarverslag over 1981: "in het algemeen zijn wij niet geheel
gerust op de nabije toekomst. Betrekkelijk kleine tegenvallers op
ogenschijnlijk gezonde markten,. een verdere teruggang van de
advertentiemarkt of onverwachte tegenslagen in andere sectoren zouden
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slechts met moeite kunnen worden opgevangen". De kaspositie van Elsevier
was in 1980 sterk achteruitgegaan. Het verbeteren van de kaspositie werd
in die dagen tot belangrijke concerndoelstelling verheven.

Bij Kluwer werd de snelle groei van de omzet, het bedrijfsresultaat en de
nettowinst over de jaren 1977-1979 afgevlakt. Bij Kluwer waren het
voornamelijk 'niet-voorziene' factoren die de noodzaak van een pas op de
plaats evident maakten. De lagere orderontvangst, de moeilijk verlopende
overgangsperiode bij de in 1979 overgenomen uitgeverij Luitingh BV, en de
achterblijvende advertentie-omzetten bij de Groep Aigemene
Tijdschriften waren verantwoordelijk voor de voornoemde 'afvlakking' van
de drie genoemde indicatoren van de concernperformance. In 1982 werd de .
sinds 1965- ononderbroken stijgende lijn van het bedrijfsresultaat en de
nettowinst afgebroken.

Aile drie de uitgeverijen zagen -ondanks de 'onheilstemming'- op dat
moment evenwel in de naaste toekomst een 'bescheiden' expansie en
resultatenverbetering in het verschiet liggen. Kostenbeheersing (in het
bijzonder de kosten betreffende het ontwikkelen van nieuwe produkten),
sanering (I.e. op stapel staande verzelfstandigingen) en (voorgenomen)
reorganisaties stonden centraal. Naar aanleiding van de voornoemde
problematiek vond een beletdsherortentatre plaats. Deze herorlentatie
concentreerde zich op de werkterreinen waarin geexpandeerd werd. De
uitgevers gingen zich richten op de sterke onderdelen van het concern. De
zwakke onderdelen werden afgestoten. Ook de minder goed bij het concern
passende activiteiten werden afgestoten. Een concentratie op
kernactiviteiten werd vana1 het begin van de jaren '80 het beleidscredo.
Deze concentratie op de kernactiviteiten bleef (ook aan het einde van de
jaren (80) het beleidscredo: "Hoofdelementen van het strategische beleid
zijn een sterke nadruk op kernactiviteiten en het terugbrengen van niet-
kernactiviteiten" (Jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1989; p. 21). De
afweging 'core' (behouden c.q. versterken) versus 'non-core' (a1stoten)
stond centraal.

De persconferenties van de Raden van Bestuur naar aanleiding van het
verschijnen van de jaarverslagen van de uitgeverijen waren vanaf het
begin van de jaren '80 in inhoudelijk opzicht van hetzelfde laken en pak.
Het accent in de beleidsvorming lag op het integreren van de gedurende de
tweede helft van de jaren '70 en beginjaren '80 verworven ondernemingen.
In dat kader vond eveneens een herstructurering plaats van de portfolio
van internationale aanwinsten. Zo werd bijvoorbeeld bij Elsevier besloten
om de Amerikaanse uitgeverij 'Dutton' af te stoten. Deze desinvestering
werd bij de mondelinge toelichting op het jaarverslag van Elsevier over
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1980 bekendgemaakt. Dutton had een te geringe schaalgrootte, opereerde
in een risicovol marktsegment en had gedurende de periode 1975-1979
veel flnanclele middelen opgesoupeerd (in de woorden van de Raad van
Bestuur: "Dutton heeft de afgelopen jaren zwaar weer gehad"). Voor
Elsevier dreigde Dutton op termijn een 'cash trap' te worden. Daar kwam
nog bij dat het afstoten van Dutton goed zou passen in de produkt-
marktstrategie van Elsevier, de boekenactiviteiten op het Nederlandse
taalgebied te concentreren (in dat kader waren bijvoorbeeld al eerder de
boekenuitgeverijen in Engeland en Frankrijk verkocht). Dutton werd
verkocht aan de Amerikaanse 'JSD Corporation'. Na de verkoop van Dutton
was Elsevier nog met de volgende ondernemingen op de Amerikaanse markt
actief: Congressional Information Services (exploitatie van
databestanden), Elsevier-North-Holland (wetenschappelijke uitgaven),
Medical Examination Publishing Company (medische
vakinformatieprodukten) en Education and Economic Systems (newsletters
voor het bedrijfsleven).

In Nederland werd door 'Elsevier Science Publishers' in 1982 de
wetenschappelijke verzendboekhandel 'Dekker en Nordemann' aan het
Amerikaanse 'F.W. Faxon Co. Inc.' verkocht. Faxon was al langer een
belangrijke afnemer van de wetenschappelijke uitgaven van Elsevier. Het
afstoten van dochterondernemingen vond plaats door ofwei de exploitatie
van de informatieprodukten te staken ofwei de dochterondernemingen bij
collega-uitgeverijen onder te brengen. Deze uitgeverijen waren sterker in
de activiteiten van de betreffende dochteronderneming gespecialiseerd, of
hadden daarin een betere marktpositie (met een beter perspectief)
opgebouwd. VNU, Elsevier en Kluwer gingen gedurende de periode 1980 tot
en met 1983 'meer op zeker' spelen. Multinationalisatie via interne
expansie werd geprefereerd boven multinationalisatie via externe
expansie. In de periode 1980-1985 werden slechts drie belangrijke
internationale acquisities tot stand gebracht. De multinationalisatie van
de scope bleef in eerste aanleg een horlzontaal karakter houden.
Illustratief voor de eerder genoemde gang van zaken, via interne expansie
in plaats van via externe expansie te multinationaliseren, was de
beslissing van de Raad van Bestuur van Elsevier, om het 'tradltlonele
streven' naar grote internationale acquisities (aan het begin van de jaren
'80) aan banden te leggen. Naast de inzakkende internationale conjunctuur
kreeg Elsevier te maken met een gebrek aan (en daardoor dure)
Amerikaanse ondernemtnqen am over te nemen. Het volgende citaat
afkomstig uit het jaarverslag van Elsevier over 1981 is veelzeggend voor
die periode (i.e. 1980-1983): "Kwalltelt van de organisatie,
kostenbewustzijn, alsmede handhaving en versterking van ons
marktaandeel [zijn thans belangrijker dan groei] [haken, PKJ]" (p. 9).
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Elsevier glng -vooral Amerlkaanse- activiteiten rationaliseren. Verder
kreeg -met het oog op het reduceren van de afhankelijkheid van de
afzetmarkten die berusten op overheidsfinanciering- produktontwikkeling
(door de bestaande dochterondernemingen) In de Verenigde Staten het
prlmaat. Kortom: Interne ontwikkeling.

VNU en Kluwer voerden een soortgelijk 'voorzichtig' expansiebeleid. VNU
glng 'verwant' multinationaliseren. Expansie yond in het bijionder plaats
in de professionele Informatie In Europa en in de Verenigde Staten. VNU
stootte in 1979 het belang van 25 procent in de Britse ultgeverlj M.
Beazley at. In de Verenigde Staten kreeg de VNU-Ieiding met een
hardnekkig probleem te maken. De in 1980 in de Verenigde Staten
geIntroduceerde encyclopedie was geen succes geworden. Volgens VNU zelf
liep de verkoop van de 'Academic American Encyclopedia' ·onbevredigend".
voor de verkoop van deze encyclopedie was een dochteronderneming
opgericht (Arete Publishing Company). Het probleem was dat de
encyclopedle via de huis-aan-huis-verkoop afgezet zou moeten worden.
VNU had niet de middelen (in het bijzonder de managementmiddelen c.q. de
ervaring) om een vertegenwoordigersapparaat op te bouwen. Daarom
probeerde men de verkoop van de encyclopedieen via de detailhandel te
managen. "Maar dat is niet gelukt", aldus de Raad van Bestuur op een
persconferentie in december 1981. Daaraan toevoegend: "Het was een erg
goed produkt, maar we hadden vanaf het begin marketingproblemen".
Volgens bedrljfsdocumenten werd een "omvangrljk" verlies geleden op de
Arete-encyclopedle. Reeds tegen het elnde van 1981 meldden zich enkele
Amerikaanse ondernemlngen aan om Arete in te lijven. In het begin van
1982 werd met de Amerlkaanse ondernemlng Grolier Inc. een overeenkomst
gesloten. Groller zou op royalty-basis de encyclopedle gaan explolteren.
TIJdens de behandellng van de resultaten over 198t ga1 de Raad van
Bestuur toe, dat voor deze constructie was gekozen, teneinde "de
geInvesteerde gelden zoveel mogelijk terug te verdienen". Aan het elnde
van 1984 werden de actlvlteiten van de Arete Publishing Company
stopgezet. De eigendomsrechten werden overgedaan aan Grolier Inc..

De aandacht van Kluwer richtte zich in toenemende mate op de
wetenschappelijke, educatieve en professionele informatiemarkt en dan
nog bij voorkeur in de landen Belgle, de Bondsrepubliek Dultsland, het
Verenigd Konlnkrijk en de Verenigde Staten. Voorzlchtlgheid was troet;
Interne ontwikkellng had de voorkeur.

Kortheidshalve: in de beginjaren '80 leggen de ultgevers het accent op
interne ontwikkeling. Het uitbouwen van het bestaande bedrijf stond
daarbij centraal. Internationale acquisities of deelnemingen waren op dat
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moment in de taboes1eerbeland.

Werden in het begin van de jaren '80 reeds de eerste voorzetten gegeven,
pas halverwege de jaren '80 begonnen de uitgeverijen hun scope op grote
schaal te rationaliseren. Er werden diverse binnen- en buitenlandse
ventures a1gestoten. Het belangrijkste criterium voor het al dan niet
a1stoten van ventures was een financieel criterium: ventures met een
onvoldoende rentabiliteit werden a1gestoten. Aan de hand van dit
criterium vaIt te verklaren, dat niet zelden werd overgegaan tot het
a1stoten van (deelnemingen in) kapitaalsintensieve uitgeefactiviteiten
als boekhandels en grafische bedrijven.

VNU
In het voorjaar van 1988 stootte de VNU-Ieiding de Amerikaanse
uitgeverij 'VNU Business Publications' af. VNU liet bij monde van een
woordvoerder weten dat het: ·vrijwel onmogelijk was om via
overnemingen en de introductie van eigen tijdschriften op het gebied van
computers en elektronica de voor de Amerikaanse markt vereiste omvang
te bereiken". Aan het einde van 1988 werd Physicians World
Communications (PWC) afgestoten. VNU Business Publications en PWC
waren tezamen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet van
VNU in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van VNU zei dat: "de
Amerikaanse markt voor computer- en elektronicabladen zich slechter had
ontwikkeld dan destijds werd verwacht". VNU bleef zich niettemin middels
de Business Press Group (uitgever van tijdschriften op het gebied van
flnanolen, computers en management) en de Business Information Services
(uitgever van ftnanclele informatie en informatie over marketing en media-
aangelegenheden) op de Amerikaanse markt voor professionele informatie
manifesteren. Oe VNU-Ieiding wilde zich -althans wat de
elektronicabladen betrof- gaan toeleggen op expansie in Europa. Naar eigen
zeggen had VNU in dat marktsegment reeds een leidende positie ingenomen.

ELSEVIER
Elsevier had het (tlnanciele) voordeel dat al in de jaren '60 de nadruk werd
gelegd op 'uitgeven in de enge zin des woords'. Het aanhouden van
drukkerijen en boekwinkels vond dan ook niet op grote schaal plaats. Oit
standpunt werd door de grondlegger van het huidige Elsevier-concern Van
den Brink gehuldigd en tot uitgangspunt van de strategische
beleidsvorming van het Elsevier-concern gecultiveerd.

Van den Brink ventileerde deze opvatting over 'uitgeven' reeds in 1970 in
een interview met Het Financieele Oagblad: ·Wij wensen intern beweeglijk
te zijn. Oat betekent dat wij geen toeleveringsindustrie voor het
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uitgeversbedrijf willen zijn. Van de 70 grafische bedrijven die voor ons
werken zijn er maar drie die tot onze groep behoren: Misset (diepdruk),
Boom-Ruygrok (groot-offset) en Krips (klein offset). Deze drukkerijen
dragen ertoe bij dat wij op de hoogte zijn van de marktsituatie bij het
geven van drukorders aan derden. Onze eigen drukkerijen dekken onze
drukbehoefte slechts voor een zeer beperkt deel Wij hebben
voorts een beperkt aantal boekwinkels op goede verkooppunten.
Drukkerijen evenals boekwinkels leveren een lager rendement op dan het
uitgeversvak" (Interview in Het Financieele Dagblad, 23-2-1970; p. 9).
'Uitgeven in de enge zin des woords' was de kernactiviteit van Elsevier.
Slechts in uitzonderingsgevallen werd de kernactiviteit gerationaliseerd.
Zo stootte Elsevier in 1974 het dagblad 'de Graafschapsbode' af. De
Graafschapsbode werd ondergebracht bij het Van der Loeff-concern. De
Graafschapsbode werd door Uitgeversmaatschappij Misset B.V. (een 60
procent-dochter van Elsevier) uitgegeven. De lokale Graafschapsbode sloot
niet goed aan bij de internationale uitgeefprodukten van Elsevier. Het
overgrote deel van de desinvesteringen had echter betrekking op het
grafische bedrijf en de detailhandel.

In 1976 stootte Elsevier het belang (van 25 procent) af in de Groninger
Boekdrukkerij Dijkstra Niemeyer. Elsevier had het belang naar aanleiding
van het samengaan met de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij (in
1970) verworven. De drukkerij paste niet in de activiteitenscope die
Elsevier op langere termijn voor ogen had (I.e. professionele en
wetenschappelijke informatieprodukten). In 1978 besloten Elsevier en W.H.
Smith & Sons Ltd. de zeven in Nederland geopende Sims-winkels te sluiten.
De in de joint venture 'Sims' geexploiteerde winkels in boeken, platen en
vrije-tijdsartikelen bleken niet aan te slaan. Een "verantwoord
voortbestaan" bleek niet mogelijk, aldus een perscommunique. In 1984
werd het verliesgevende 'Boom-Ruygrok' verzelfstandigd. Aan het einde
van dat jaar werd 'Vlasveld&Co's Drukkerij' verzelfstandigd. Net als bij
Boom-Ruygrok ging ook nu de directie op eigen kracht verder. In 1986 werd
de handelsdrukkerij 'Van Poll Brabants Nieuwsblad B.V.' verzelfstandigd.
Andermaal ging het om een management buy-out. Andermaal pasten de
(drukkerij-)activiteiten niet langer in het voormelde flnanciele criterium.
De grafische ondernemingen hadden veelal een lage rentabiliteit, en
werden uit dien hoofde afgestoten. Door het afstoten van drukkerijen werd
de winstpotentie van het concern versterkt. Hetzelfde argument deed
opgeld voor de boekhandels. In dat licht moet de in 1986 gerealiseerde
verkoop van de 50 procent-deelneming van Elsevier in Bruna (aan Buhrmann
Tetterode) worden gezien. Het afstoten van de Vlaamse uitgeverij Manteau
in 1987 werd hier eveneens door verklaard. De rentabiliteit van de
boekensector was vanaf het midden van de jaren '80 drastisch
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verslechterd. Daar kwam nog bij dat de boekensector voor Elsevier minder
belangrljk werd. De boekensector behoorde nlet langer tot de
kernactlvltelten van Elsevier. am deze reden werd eveneens de uitgeverij
van publleksboeken 'Agon' (aan het einde van 1987) afgestoten. Tot slot
werd In 1989 'Misset Grafische Bedrljven' a1gestoten. Misset werd
overgedaan aan Henkes Senefelder (dat zich reeds in 1985 van het Elsevier-
concern had losgemaakt). Resumerend: Elsevier stootte vooral
blnnenlandse (In plaats van bultenlandse) activiteiten af. In het buitenland
was Elsevier reeds jarenlang actief In goed renderende kennisintensleve
uitgeefactiviteiten in plaats van slecht renderende kapitaalsintensieve
uitgeefactlviteiten (i.e. grafische bedrijven en boekwinkels).

KLUWER
Kluwer stootte in 1977 de vestiging van de Belgische onderwijsuitgeverij
Plantyn In Annecy af. De reden: een te geringe schaalgrootte. Het betrof
hier dan ook een klein filiaal. Tevens werd (aan het begin van 1978) het
tijdschriftenbedrijf Eska Verlag (Duitsland) afgestoten. Het afstoten van
deze verllesgevende activiteiten heeft er ondermeer toe geleid, dat het
resultaat van Kluwer over 1978 aanmerkelijk meer steeg dan de omzet
over dat jaar. De afstotingen van verliesgevende buitenlandse activiteiten
en de verbetering van de resultaten bij andere buitenlandse activiteiten
leldden ertoe dat het resultaat van het geheel aan buitenlandse
actlvltelten sterk verbeterde. In 1986 werd Thalhammer Verlag
afgestoten. In het jaarverslag over 1986 werd eveneens aangegeven dat
een klelne Brltse ultgeverij op het terreln van informatica "een verkeerde
greep" was geweest. Ook deze uitgeverlj werd afgestoten. Ultimo 1987
werd een deeI (het IIteralre deel) van het Dultse Luchterhand Verlag van de
hand gedaan. Kluwer was reeds bij de overname van Luchterhand Verlag
louter geinteresseerd in de juridische Informatieprodukten van
Luchterhand. De literalre uitgeefprodukten behoorden nlet tot de
kernactivlteiten van Kluwer. Na de fusie met Wolters-Samsom tot Wolters·
Kluwer werden de kernactivlteiten geherdefinleerd en aangescherpt.
'Uitgeven' werd het credo. De tussenhandel viel daar (volledlq) bulten. In
1988 werd dan ook doorgegaan met het rationaliseren van de
activlteltenscope. Het distributiebedrijf Martinus Nijhoff International
werd gedesinvesteerd. In datzelfde jaar werd Drukkerij Tulp
verzelfstandlgd. De management buy-out werd gerealiseerd, omdat de
actlvitelten van Tulp onvoldoende aansloten op de -naar eigen zeggen-
·strategische ontwlkkeling" van Wolters-Kluwer. In oktober van dat jaar
lIet een woordvoerder van Wolters-Kluwer weten dat aile grafische
bedrijven zouden worden afgestoten. Voorts zou het 100 %-belang in de
dlvisie Boekhandels op termijn tot een 'strategisch minderheidsbelang'
moeten worden teruggebracht. De beide activiteiten behoorden niet langer

128



tot de kernactiviteiten.

ALGEMEEN
De kapitaalsintensieve activiteiten waren veelal weinig winstgevend en
weinig flexibel (in termen van de alternatieve gebruiksmogelijkheden van
het fysleke 'produktle-apparaat'). Daarenboven waren deze activitelten
conjunctuurgevoelig. Met het aan het begin van de jaren '80 In elkaar
zakken van de conjunctuur vond dan ook een groot aantal deslnvestetingen
van kapitaalslntensieve uitgeefactlvitelten plaats. Door de
activiteitenportefeuille te saneren werden middelen vrijgemaakt, die door
de uitgeverijen In een produktievere richting konden worden aangewend. De
verklaring van het afstoten van een aantal Amerikaanse ventures van VNU
en Elsevier moet vooral gezocht worden in een te geringe schaalgrootte
van die ventures om rendabel op de Amerikaanse markt te kunnen opereren.
Concreter: Elsevier stootte in de beglnjaren '80 de activiteiten In de
Verenigde Staten op de publieksboekenmarkt (Elsevier-Dutton) om deze
reden af. VNU verkocht in 1989 In de Verenigde Staten om dezelfde reden
de electronicabladentitels van de VNU Business Press Group. Daarnaast
stootte Elsevier -mede als gevolg van de achteruitgang van de West-
Europese publieksboekenmarkt- in 1981 het Britse Phaldon af. Voorts
werden door Elsevier een aantal actlvitelten op het gebled van de
vaktijdschriften In Belgie gedesinvesteerd. De met de afstotlngen
vrijgekomen middelen werden vervolgens geinvesteerd in activiteiten
waarin VNU en Elsevier reeds sterke posities hadden (Elsevier In de
professionele en wetenschappelijke informatieprodukten in de Verenigde
Staten en VNU in de publieksinformatieprodukten in Europa in het
algemeen en in Nederland in het bijzonder). VNU, Elsevier en Kluwer hebben
met het simultaan expanderen en rationaliseren concreet inhoud gegeven
aan het verschijnsel' 'portfolio-management': de tlnanclele en
managementmiddelen werden op deze manier efficient over de portfolio
van de concernactiviteiten gealloceerd. Waar Elsevier en Kluwer zich
respectievelijk geheel en gedeeltelijk terugtrokken uit de grafische
industrie, daar bleef VNU tot aan het einde van de jaren '80 het vertikale
integratie-denken trouw (Voor de periode 1989-1992 werd zelfs f 750
min voor nieuwe drukpersen gereserveerd). VNU wierp zich nadrukkelijk
als drukkerij op (In het kader van deze profilering werd gestreefd naar
opdrachten voor 'eigen' werkmaatschappijen en opdrachten 'voor derden').
In het begin van de jaren '90 veranderd VNU evenwel 180 graden van koers:
VNU werd voorstander van het 'uitgeven in de enge zin des woords'.
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4.6. DE STRUCTUUR

4.6.1. ALGEMEEN
Bij de behandeling van de ontwikkeling van de concernstructuur maken we
wederom een onderscheid tussen een verhandeling met een specifieke
strekking en een verhandeling met een algemene strekking. Paragraaf 4.6.2.
tot en met 4.6.4. hebben betrekking op de specifieke verhandeling. te
weten de ontwikkeling van de concernstructuren van de drie uitgeverijen.
Paragraaf 4.6.5. geeft een meer algemene behandeling van de ontwikkeling
van de concernstructuren van de uitgeverijen en de tactoren, van invloed
op de veranderingen van die concernstructuren.

4.6.2. VNU
Op 17 december 1964 besloten Drukkerij De Spaarnestad uit Haarlem en
Centrale Beleggingsmaatschappij 'Cebema' uit Den Bosch de krachten te
bundelen in de 'Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven nv'. Beide
uitgeverijen voerden een produktdivisiestructuur. Dit vereenvoudigde het
fusieproces: de produktdivisies bleven na de juridische fusie naast elkaar
voortbestaan. De produktdivisies werden niet in elkaar geschoven. Aan de
concernstructuur werd in die periode weinig aandacht besteed. De
aandacht ging in de eerste plaats uit naar het formuleren van een
concernstrategie. Het enige noemenswaardige wapenfeit op het terrein van
de interne organisatie van VNU was dat in 1966 de distributie-organisatie
'Aldipress' werd opgericht. Deze organisatie zou de losse verkoop van
boeken en tijdschriften moeten bevorderen. Tot 1970 voerde VNU een
produktdivisiestructuur. Die produktdivisiestructuur was weinig
geintegreerd. De gebrekkige integratie van het VNU-concern begon de VNU-
leiding na de eerste acquisities (in 1967 en 1968) op te spelen. Kader 4.12
geeft de concernstructuur van VNU per 31 december 1970.
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KADER 4.12 CONCERNSTRUCTUUR VAN VNU PER 31 DECEMBER 1970

Raad van Bestuur
I
I
I - Staven

I
I
I

[Algemene zaken, Technische
zaken, Financiele zaken en
Sociale zaken]

-----------------------------------------------------------------

WERKMAATSCHAPPIJEN
Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1970 kwam daar een einde aan. In 1970 werd het organisatie-
adviesbureau McKinsey&Co. door de VNU-Ieiding in huis gehaald. McKinsey
diende een 'herstructureringsstudie' uit te voeren. Het achterliggende doeI
van deze herstructureringsstudie was om tot een nieuwe verdeling van de
taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de werkmaatschappijen
te komen. McKinsey stelde voor om de activiteiten van VNU in 6 divisies
onder te brengen. Het ging om de volgende 6 divisies: Tijdschriften,
Boeken, Verkoop, Dagbladen, Drukkerijen en Nieuwe Activiteiten. De namen
van de divisies 'dekten' de daarin uitgevoerde werkzaamheden. De divisie
Verkoop zou in eerste instantie geen 'echte' divisie vormen (men sprak wei
van een 'quasi'-divisie). 'Verkoop' zou gaan ressorteren onder de
divisiehoofden van Tijdschriften en Boeken. De divisie 'Nieuwe
activiteiten' hield zich bezig met diversificatie, de expansie in nieuwe
markten, het ontwikkelen van nieuwe produkten en de expansie in nieuwe
landen. Deze activiteiten werden in de divisie 'Nieuwe Activiteiten'
ondergebracht, omdat de produkt-marktdiagnose van McKinsey had
aangetoond, dat de door de VNU-Ieiding gewenste groei niet middels de
bestaande activiteiten gerealiseerd zou kunnen worden. De divisie 'Nieuwe
Activiteiten' fungeerde deswege als expansievliegwiel. Aile divisies
zouden een eigen winstverantwoordelijkheid hebben.

De VNU-Ieiding nam in grote lijnen het advies van McKinsey over. In 1970
werd begonnen met de invoering van de herstructureringsplannen. VNU
beoogde met deze herstructureringsoperatie in de kern de slagvaardigheid
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en de efficientie in het marktoptreden te vergroten. Aan het einde van
1972 was de medlo 1970 van start gegane herstructurering voltooid.
Vanaf dat moment werd ook benadrukt, dat niet de hlstorische
omstandigheden (in het bljzonder in het verleden geeffectueerde fusies)
maar de beleidstaken, geplaatst In het toekomstbeeld van VNU, de
concernstructuur dienden te bepalen.

Naarmate de internationale groei voortschreed, werd het moeilijker, de
activlteiten middels de bestaande procedures te integreren en te
coordineren. In mei 1973 werd dan ook de stafafdeling 'Internationale
laken' opgericht. De stafafdeling 'Internationale laken' hleld zich bezig
met het monltoren van aile buitenlandse activlteiten van de VNU en het
aanzwengelen van internationale expansies. De stafafdeling 'Internationale
laken' werd geleid door een directeur 'Internationale laken'. In hetzelfde
jaar werd in Belgie een holdingmaatschappij opgericht. Het doel van deze
holdlngmaatschappij was de Belgische belangen van VNU te bundelen. Op
deze manier waren die belangen beter te beheren. VNU had om dezelfde
reden reeds in 1971 een geografische divisie 'Belgie' opgericht. Vanaf dat
moment waren de activiteiten naar het model van de internationale
divisiestructuur georganiseerd. Kader 4.13 geeft de concernstructuur van
VNU per 31 december 1973.

KADER 4.13 CONCERNSTRUCTUUR VAN VNU PER 31 DECEMBER 1973

Raad van Bestuur
I
I
I-Staven
I
I
I
I

[Financiele laken, Sociale Za-
ken, Ontwikkelingszaken en
Internationale laken]

I I I I I I I
Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep
rue- Boeken Ver- Dag- Indus- Nieu- Belgie
schrift- koop bladen tria we act. [TUM, Orbis,

Fama, Spectrum]
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Opmerking: Uit dit organogram wordt duidelijk dat er -in vergelijking tot
het organogram uit kader 4.12- een extra beheersniveau aan de
concernstructuur werd toegevoegd. De concernstructuur uit 1970 had twee
beheersniveaus: beheersing vond plaats op het niveau van het concern en de
werkmaatschappij. De concernstructuur uit 1973 bestaat uit drie
beheersniveaus: beheersing van de activiteitenscope vond plaats op het
niveau van het concern, de divisie en de werkmaatschappij.

Bran: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1974 werd het aantal stafafdelingen ingekrompen. Het ging eerst en
vooral om een integratie-operatie. Aile ondersteunende activiteiten
werden vanaf 1974 door de volgende vier stafafdelingen uitgevoerd:
Financiele Zaken, Sociale Zaken, Concernontwikkeling en Internationale
Zaken. In de loop van 1974 werden de activiteiten van de groep 'Nieuwe
Activiteiten' geintegreerd. De groep 'Nieuwe Activiteiten' was op een
zodanige manier georganiseerd, dat tegelijkertijd zonder
noemenswaardige problemen verschillende diversificatieprojecten in
verschillende fasen van uitvoering gerealiseerd konden worden.

De hang naar grootschaligheid die vanaf het begin van de jaren '70 actueel
begon te worden, stond op gespannen voet met net persoonsgebonden
karakter van het uitgeefbedrijf. De toenmalige VNU-Ieiding was zich
terdege bewust van het feit dat het succes van het uitgeven voor een
belangrijk deel op dit 'persoonsgebonden karakter van het uitgeefbedrijf'
was gestoeld. De produktontwikkeling en de marketing werd binnen het
organisatiemodel van VNU in zo klein mogelijke eenheden ondergebracht.

De noodzaak van het formeren van compactere eenheden vormde de
aanleiding van de herziening die in 1975 in de topstructuur van VNU werd
doorgevoerd. Deze herstructurering werd aanqsbracht met het oog op een
nauwere samenwerking met de operationele uitgeefpraktijk.
Tegelijkertijd wenste de hoogste leiding van VNU een doorzichtiger
orqanlsatle tot stand te brenqen. Achterliggende doelstellingen waren: het
tot stand brengen van kortere verbindingslijnen tussen de verschillende
lagen in de organisatie en het vergroten van de samenwerking tussen de
Groepen (l.e. VNU-jargon voor 'divisies') en de werkmaatschappijen. Kader
4.14 geeft de concernstructuur van VNU per 31 december 1975. VNU
maakte nog steeds van de internationale divisiestructuur gebruik.
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KADER 4.14 CONCERNSTRUCTUUR VAN VNU PER 31 DECEMBER 1975

Raad van Bestuur
I

I - Staven [Fmanclele zaken, Sociale za-
ken, Systemen en Interna-
tionale zaken]

I
Groep
Tijd-
sch rif-
ten

I
Groep
Boeken

I
Groep
Verkoop
en Dis-
tributie

I
Groep
Dagbl.

I
Groep
Indus-
trie

I
Groep
Nieuwe
act.

I
Groep
8elgie
[TUM, Orbis,
Fama, Spectrum]

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1976 werden de tot de Groepen 'Nieuwe Activiteiten' en 'Belgie'
behorende activiteiten over de andere Groepen herverkaveld. Deze
herverkavelingsoperatie kwam niet 'uit de lucht' vallen. AI in 1972
bestond het voornemen om de activiteiten van deze Groepen te zijner tijd
(daarover bestonden geen expliciete voornemens) over de andere Groepen
te herverdelen.

In datzelfde jaar werd de divisie VNU Business Press Group B.V. opgericht.
Deze divisie hield zich voornamelijk bezig met het beheren van de
databank-activiteiten. Met deze divisie beoogde VNU een basis te leggen
voor het entameren van vooral internationale initiatieven op het terrein
van de professionele informatie. De activiteiten van de VNU Business
Press Group moesten tot een grotere spreiding van winstbronnen leiden.
Door de initiatieven van de Business Press Group moest de
activiteitenscope van VNU minder eenzijdig en daarmee minder kwetsbaar
van aard worden. Voorts werd een verandering in de hoogste leiding
doorgevoerd. Het gehele Nederlandse bedrijf werd gecoordineerd door een
van de leden van de Raad van Bestuur (Drs. J.L. Brentjens). Brentjens -later
voorzitter van de Raad van Bestuur- werd daarmee direkt
verantwoordelijk voor vier van de zes divisies van VNU.
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Kader 4.15 geeft de concernstructuur (een produktdivisiestructuur) van
VNU per 31 december 1978.

KADER 4.15 CONCERNSTRUCTUUR VAN VNU PER 31 DECEMBER 1978

Raad van Bestuur
1
1
1- Staven [Financiele en economische
I zaken, Sociale zaken, Plan-
1 ning en Research, Systemen,
1 Juridische en Internationale
I Zaken
I

-------------------------------------------------------------

I
Groep
Tijd-
schrift-
en

I
Groep
Boeken

1

Groep
Verkoop

1
Groep
Dagbl.

1

Groep
Industrie

1

Groep
Busi-
ness
Press

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Tot aan het begin van de jaren '80 werden -met uitzondering van de in
1971 opgerichte en in 1976 ontbonden divisies 'Nieuwe Activiteiten' en
'Belgie'- weinig veranderingen in de concernstructuur van VNU
aangebracht. Vanaf het begin van de jaren '80 kwam daar verandering in.

VNU werd door teruglopende resultaten gedwongen allerhande
reorganisaties en herstructureringen door te voeren. Zo werden de
activiteiten van de uitgeversmaatschappij Diligentia BV (onderdeel van de
VNU Business Press Group) sterk ingekrompen. De positie van Diligentia
was volgens de Raad van Bestuur: ·structureel slecht". Het zogenaamde
'gezondmakingsplan' omvatte het Inkrlmpen van het aantal bladen met een
kleine marktpositie en het 'stroomlijnen' van de overige bladen met een
betere marktpositie.

135



Emondts -de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van VNU-
Iichtte in 1982 een en ander nog eens toe in het personeelsblad van de
VNU, 'VNU Kroniek': "Bl] Diligentia hebben we een onevenwichtig groot
aantal vakbladen die in hun marktsegment de derde of vierde plaats
innemen. Bij het bezuinigen op reclamebudgetten laat de adverteerder die
bladen als eerste schieten en kiest hij voor de marktleider". Tevens werd
een nieuwe distributie-organisatie opgezet. De nieuwe distributie-
organisatie, 'de Bladenman' genaamd, zou moeten leiden tot een goedkopere
en betere bediening van de markt van tijdschriften-abonnementen. VNU zou
gaan profiteren van kostenvoordelen en een betere relatie met de abonnee
(die door de nieuwe opzet sneller de tijdschriften zou ontvangen). De
beoogde reorganisatie zou een periode van 2,5 jaar gaan beslaan. Tot slot
werd in dat jaar een nieuwe onderneming (VNU Data Publishing
International a.v.) opqerlcht die zich in eerste aanleg ging bezighouden
met het ontwikkelen van informatiesystemen en het op de markt brengen
van de daarmee te genereren informatieprodukten. De onderneming ging
ressorteren onder de groep VNU Business Press Group. De oprichting van
deze onderneming markeerde de ontwikkeling gericht op het langs nlet-
traditionele weg genereren van informatie.

Door de snelle groei en multinationalisatie kalfde de cohesie binnen het
VNU-concern af. De VNU-Ieiding wllde daarom de coordinatie tussen het
uitgeven, het drukken en het distribueren (van met name de
publiekstijdschriften) verbeteren. De achterliggende gedachte was langs
deze weg tot een grotere mate van integratie ('cohesie') te komen,
teneinde op deze manier de kostenstructuur te verbeteren en de
slaqvaardlqheid te vergroten. Op deze manier hoopte VNU: "de veelal
bureaucratische obstakels die een hechte samenwerking tussen het
uitgeven, drukken en distributie in de weg staan op te ruimen".

In 1983 was de stand van zaken ats voIgt: de concernactiviteiten waren in
zes Groepen en twee ondernemingen (bestemd voor het opstarten van
nieuwe initiatieven) ondergebracht. Het ging om de volgende Groepen:
Tijdschriftengroep, Boekengroep, Dagbladengroep (die vier regionale
dagbladen telde), Business Press Group, Industriegroep (i.e. grafische
bedrijven) en Verkoopgroep (i.e. distributie en verkoop). De twee
ondernemingen (met de status van 'divisies'I'groepen') waren VNU Amvest
Inc. (gericht op het uitgeven van professionele informatie in de Verenigde
Staten) en VNU Nieuwe Media (i.e. gericht op de ontwikkeling van nieuwe -
electronische- consumentenmedia in Nederland) (deze onderneming werd
in 1988 opgeheven). VNU had de beschikking over 6 concernstaven:
Internationale laken, Sociale zaken, Planning & Research, Financien &
Economische laken, Algemene laken en een Interne Accountantsdienst.
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Deze concernstructuur sloot het beste aan bij de toenmalige
concerndoelstelling: "Via uitbouw van activiteiten en acquisities in binnen-
en buitenland streett VNU er naar zich tot een breed georienteerde,
internationale communicatie- en intormatiegroep te ontwikkelen"
(Jaarverslag van VNU over 1983; p. 1). De internationale
wetenschappelijke uitgeetactiviteiten werden ondergebracht in VNU
Science Press B.V.. Daarbij concentreerde VNU zich op Engelstalige
wetenschappelijke tijdschritten en boeken. VNU Science Press B.V.
bundelde aile Engelstalige wetenschappelijke activiteiten. Op divisioneel
niveau werden veranderingen aangebracht in de structuur van de
Tijdschrittengroep. Per 1 januari 1985 kreeg de Tijdschrittengroep de
supervisie over de verkooporganisatie 'Medianet' toebedeeld. De
verkooporganisatie was tot dan toe ondergebracht in de Verkoopgroep. Het
ging om een interne herstructurering.

In 1985 werd de vennootschappelijke organisatie veranderd. Het ging hier
om een juridische wijziging met implicaties voor de organisatiestructuur.
De vennootschap VNU International B.V. werd opgericht. In' VNU
International B.V. werden aile buitenlandse activiteiten van VNU ingevoerd
(VNU International B.V. trad op als houdstermaatschappij van de aandelen
van die activiteiten). Kader 4.16 geeft een overzicht van aile op dat
moment van VNU deel uitmakende buitenlandse werkmaatschappijen.
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KADER 4.16 BUITENLANDSE WERKMAATSCHAPPIJEN VAN VNU PER
31 DECEMBER 1985

Tijdschriften Uitgevers Maatschappij
British European Associated Publishers
Admedia (kantoren in Belgie en Frankrijk, Groot-Brlttannie)
Reliure Industrielle de Barchon
Roto Smeets (verkoopkantoren in Belgie, West-Duitsland, Groot-Brittannie
en Frankrijk)
Cleveland Public Relations (50%)
Het Spectrum (Belgie)
Van In
VNU Business Publications
Business Press Group Belgie
Publinformatica (50 %)
ACP-VNU Computer Publications (50 %)
Times VNU Computer Publications (40 %)
Disclosure (49,95 %)
Cambridge Scientific Abstracts (49,95 %)
Claritas Corporation (50 %)
Interactive Market Systems (55 %)
Physicians World Communications (44,5 %)
Neasi-Weber (49 %)
Occupational Health Services (26,S %)
FilmNet Abonnee Televisie International (40 %)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Naast VNU International B.V. werd ook VNU Verenigde Nederlandse
Uitgeversbedrijven B.V. opgericht. VNU Verenigde Nederlandse
Uitgeversbedrijven B.V. trad op als moedermaatschappij van aile
NederJandsevennootschappen.
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Boven deze twee B.V.'s bevond zich de Holding NV Verenigd bezit VNU:

N.V.VERENIGDBEZITVNU
I
I
I

----------------_ .. -------------------------_ ... --

I
VNU Verenigde Nederlandse
Uitgeversbedrijven B.V.

I
VNU International B.V.

In de VNU-kroniek werden drie redenen voor deze vennootschappelijke
herstructurering aangevoerd:
- de juridische structuur moest aan de voortgaande multinationalisatie
worden aangepast;
- door de nieuwe structuur was men in staat sneller strategische
(bijvoorbeeld overname) beslissingen te nemen en,
- de 'andere' buitenlandse juridische omgeving vereiste een 'andere',
daarop afgestemde juridische structuur.
De verandering in de juridische structuur ging gepaard met een
verandering in de concernstructuur. De hybride structuur deed haar intrede.

Vanaf 1985 was VNU georganiseerd naar produkten ('produktdivisies':
Tijdschriftengroep, Dagbladengroep, Verkoopgroep en de Grafische
Industriegroep) en naar geografie (VNU beschikte vanaf dat moment over
twee geografische divisies, te weten 'Amerika' [aanvankelijk 'VNU Amvest
Inc.', later 'VNU Business Information Services'] en 'Business Press Group').
De VNU Tijdschriftengroep bv concentreerde zich aan het einde van de
jaren '80 op het bewerken van twee produkt-markten: de consument (in
Nederland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk) en de adverteerder. De VNU
Tijdschriftengroep was op dat moment een van de grootste uitgeverijen
van publieksinformatie in Europa. Tijdschriften Uitgeverij Maatschappij
(TUM) en British European Associated Publishers (BEAP) waren twee
belangrijke buitenlandse werkmaatschappijen van deze 'groep'. De VNU
Dagbladengroep bv concentreerde zich op het aanbieden van (vier)
regionale dagbladen (in het bijzonder in Noord-Brabant) en enkele huis-aan-
huis-bladen. De VNU Verkoopgroep bv was verantwoordelijk voor de
verkoop en distributie van informatieprodukten van de
werkmaatschappijen van VNU en van 'derden'. Librides (37,5 %)
ressorteerde onder de VNU Verkoopgroep. VNU Grafische Industrie bv
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werkte (zetten, drukken en binden) voor de 'eigen' werkmaatschappijen en
voor 'derden'. Roto Smeets hield zich bezig met het werven van orders van
'derden'. Daartoe had Roto Smeets 'verkoopkantoren' in ondermeer Belgie,
West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten
en Scandinavie. 'Cleveland Public Relations' was een belangrijke
buitenlandse werkmaatschappij van de Grafische Industriegroep. VNU
Business Press Group bv hield zich bezig met het aanbieden van
professionele informatieprodukten (in met name Europa). Tot de groep
'Business Press' behoorden VNU Business Publications VK, VNU Business
Publications Espana, Gruppo Editoriale Jackson (70%-belang), EXA
Publications (77%-belang), ACP-VNU Computer Publications (50%-belang)
en Diligentia Business Press (35%-belang). VNU Business Information
Services Inc. legde zlch toe op het via gedrukte vorm of 'on-line'-vorm
aanbieden van professionele intormatle in de Verenigde Staten. VNU
Business Information Services Inc. ortenteerde zich in het bijzonder op de
markt voor marketing- en media-informatie/servicebedrijven. De
deelnemingen van VNU in de Vlaamse Televisie Maatschappij (Belgie, 11 %
en RTL 4 (Lux., 19%) hadden een aparte plaats in de VNU-organisatie.
Hetzelfde gold voor de Belgische onderwijsuitgeverij J. van In & Co..

Inherent aan de ontwikkeling van de concernstructuur van VNU was dat de
aandacht voortdurend uitging naar het integreren van de activiteitenscope.
Vanaf het midden van de jaren '80 viel bijvoorbeeld een hernieuwde
interesse voor een grotere mate van integratie tussen de
Tijdschriftengroep, de Industriegroep en de Verkoopgroep te bespeuren.
Teulings -lid van de Raad van Bestuur van VNU- zei hierover in 1986:
"Vroeger zat elke groep eigenlijk aileen maar aan de eigen taakstellinq te
werken. Dat was voor de VNU als geheel vaak suboptimaal. Het is de
eeuwige worsteling tussen centraal en decentraal opereren. We kijken nu
veel meer naar de totale rentabiliteit van een uitgeefproject. Dat betekent
dat de drie groepen veel meer met elkaar rekening moeten houden" (Het
Financieele Dagblad, 27-11-1986; p. 14). De hybride concernstructuur
heeft tot aan het einde van de jaren '80 stand gehouden.

4_6.3. ELSEVIER
Net als bij VNU werden de activiteiten van Elsevier naar het
organisatiemodel van de produktdivisiestructuur gemodelleerd.

In het voorjaar van 1970 werd de holding 'Associated Scientific
Publishers N.V.' opgericht. Hierdoor werd het beheren van de Engelstalige
uitgaven vergemakkelijkt. Interne herstructureringen von den plaats naar
aanleiding van het samengaan met Noord-Holland en Excerpta-Medica, de
diversificatie Infonet, de vertikale integratie van Krips (drukkerij) en de
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voortgaande multinationalisatie (Engelstalige en Spaanstalige
wetenschappelijke intormatie).

In 1971 werd door Elsevier een groepsdirectoraat voor de coordtnatte van
de activiteiten in Belgie en Frankrijk opgericht. Dit groepsdirectoraat was
door de snelle expansie noodzakelijk geworden. Ondanks de snelle
multlnationallsatle bleet Elsevier de produktdivisiestructuur trouw: "In
1969 zljn de ondernemingen van het concern in groepen ingedeeld op basis
van marktgebied of marktgerichtheid passend bij het specialisme van het
bedrijf" (Jaarverslag van Elsevier over 1972; p.15). De Groepen stonden
onder leiding van een groepsdirecteur. De Eisevier-leiding zou biJ een
voortgaande bedrijvigheid divisies met een internationaal karakter gaan
formeren.

In 1972 werd een nieuwe divisie opgericht: 'Elsevier Informatiesystemen
B.V.'. Deze divisie werd in het leven geroepen naar aanleiding van het
samengaan van Elsevier met Excerpta Medica (en daarmee Infonet, waarin
door Excerpta Medica voor 50 procent werd geparticipeerd). De nieuwe
divisie Elsevier Informatiesystemen B.V. maakte het mogelijk het geheel
aan activiteiten, verband houdend met nieuwe manieren van informatie-
overdracht, te integreren. Kader 4.17 geeft de concernstructuur van
Elsevier per 31 december 1972.
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KADER 4.17 CONCERNSTRUCTUUR VAN ELSEVIER PER 31 DECEMBER
1972

Raad van Bestuur
I
I
I-
I
I
I
I

Staven [Financien en administratie,
Concernstrategie, 0 & 0,
Sociaal beleid]

I I I I I I I I I
Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep I
Neder- Neder- Neder- Vreemd Inter- Frans- Infor- Weder- I
lands- lands- lands- talige natlo- talige matie- verkop. I
talige talige talige weten- nale publ. syste- I
boeken publ. vakbl. schap- auteurs men Groep

bla. pelijke rechten Grafi-
publ. sche be-

drijven

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1973 werden vier 'Hoofdgroepen' geformeerd: Boeken, Bladen,
Wetenschappelijke publikaties en 'Groepen buiten de uitgeverijsector'.
Andermaal was er sprake van een integratie-operatie. Onder de
'Hoofdgroep' Bladen ressorteerden de volgende 'groepen': Nederlandstalige
boeken, Franstalige boeken en Internationale auteursrechten. Onder de
'Hoofdgroep' Bladen ressorteerden de volgende 'groepen': Nederlands- en
vreemdtalige vakbladen, Informatiesystemen en Nederlandstalige
publieksbladen. Onder de 'Hoofdgroep' Wetenschappelijke publikaties
ressorteerden de volgende 'groepen': Spaanstalige wetenschappelijke
publikaties en Engelstalige wetenschappelijke publikaties. Onder de
'Hoofdgroep' 'Groepen buiten uitgeverijsector' ressorteerden de volgende
'groepen': Grafische bedrijven en Wederverkopers. Op deze manier kon de
samenwerking tussen de verschillende tot het Elsevier-concern behorende
uitgeverijen bevorderd worden. Groepen uitgeverijen verband houdend met
zowel nationaal als internationaal overeenkomstige publiciteitsprodukten
werden in een 'Hoofdgroep' ondergebracht.
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In 1976 werd de benaming 'Hoofdgroep' in 'Divisie' gewijzigd.
Tegelijkertijd werden 'algemene divisiedirecteuren' benoemd. Hierdoor
werd de autonomie van de verschillende divisies bevorderd. In dat jaar
werd door de Eisevier-leiding voor het eerst gesproken over het invoeren
van een geografische divisie Amerika. Hierin zouden de Eisevier-
ondernemingen uit de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika kunnen
worden ondergebracht. Medio 1977 was de eindverantwoordelijkheid van
de operationele activiteiten in handen van produktmanagers en
divisiedirecties. Deze bestuurlijke organisatie had ten doel een snelle
concerngroei mogelijk te maken.

Op 1 april 1978 werd de divisie 'Amerika' opgericht. Daarmee werd de
internationale divisiestructuur ge'introduceerd. Per 1 januari 1979 werden
in deze divisie de bestaande Amerikaanse bedrijven van de divisie Boeken
opgenomen. Ook de Amerikaanse activiteiten van de divisie Bladen werden
in de divisie Amerika ondergebracht. De Raad van Bestuur van Elsevier was
van mening dat op deze manier tot een krachtiger uitbouw op de
Amerikaanse markt kon worden gekomen. Daarbij werd vooral aan de
tijdschriftensector gedacht. Voorts wilde Elsevier direkter betrokken
worden bij de produktontwikkeling, die in het bijzonder op de grote en
innovatieve Amerikaanse informatiemarkt plaatsvond. Kader 4.18 geeft de
concernstructuur van Elsevier per 31 december 1979.

KADER 4.18 CONCERNSTRUCTUUR VAN ELSEVIER PER 31 DECEMBER
1979
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1
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Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.
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Medlo 1979 (dus na de fusie met de NDU) bestond het Elsevier-concern uit
78 operatlonele vennootschappen waarvan 43 in Nederland en 35 in het
buitenland. De buitenlandse vennootschappen van Elsevier namen aile -in
verband met overwegingen van lokale concurrentieverhoudingen, nationale
wetgeving en cultuur- het sociale beleid zelf ter hand.

ln datzelfde jaar werden de activiteiten van de Duitstalige vakbladen
geherstructureerd. Aile activitelten werden samengebracht in Eiseviers
Zeltschriften Verlag. Dit leverde volgens een Eisevier-woordvoerder
·slgnificante kostenbesparingen" op. Het ging hier om een interne
herstructurering.

Gedurende de periode 1980 tot en met 1983 vond er binnen het Eisevier-
concern een bestuurlijke reorganisatie plaats. Dit had voor een belangrijk
deel te maken met de bedrijfsresultaten die onder druk stonden. De
aanhoudend slechte verkoopresultaten op de markt voor publieksboeken
(vooral van toepassing op de non-fictie-boeken, een marktsegment waarop
Elsevier zich -sinds 1881- had geconcentreerd) deed de Raad van Bestuur
van Elsevier besluiten deze sector te reorganiseren. De noodzaak van
'interne herstructureringen' werd manifest, doordat de verkopen van de
publleksboeken met name via de boekhandel tot stand werd gebracht. Het
waren met name de verkopen via de boekhandel die onder druk stonden.

Voorts was het noodzakelijk de gedurende de jaren '80 geeffectueerde
internationale acquisities te consolideren. Sinds 1 januari 1982 werden
aile activiteiten met betrekking tot publieksbladen in de B.V.
Uitgeversmaatschappij Elsevier geconcentreerd. 'Consolidatie' was het
sleutelwoord. De directies van de werkmaatschappijen moesten vanaf
1982 rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren. De bestuurslaag
van de Divisiedirecteuren en de staven die de Divisiedirecteuren ten
dienste stonden werd opgeheven. Dit moest leiden tot een grotere
effectiviteit ten behoeve van de besturing van het concern alsmede een
grotere betrokkenheid van de Leden van de Raad van Bestuur bij de
activiteiten van de werkmaatschappijen.

De Folio-groep werd samengevoegd met de Uitgeversmaatschappij
Bonaventura. De activiteiten van Eiseviers Zeitschriften Verlag,
Krausskopf Verlag en Ingenieurs Digest Verlag werden in een
werkmaatschappij geintegreerd: Vereinigte Fachverlage. Het uiteindelijke
resultaat: kortere lijnen, directere communicatie en een sneller
verlopende besluitvorming. De bestuurlijke reorganisatie werd als een
noodzakelijke voorwaarde gezien voor het verbeteren van de
bedrijfsresultaten.
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Sinds de reorganisatie van 1982 wordt binnen Elsevier niet meer over
'divisies' gesproken maar over 'sectoren'. Het concern werd opgesplitst in
'marktsegmenten'. leder lid van de Raad van Bestuur -die met twee leden
werd uitgebreid- was verantwoordelijk voor een van deze
'marktsegmenten'. Kader 4.19 geeft de concernstructuur van Elsevier na de
bestuurlijke reorganisatie weer. Elsevier maakte nog steeds van de
internationale divisiestructuur gebruik.

KADER 4.19 CONCERNSTRUCTUUR VAN ELSEVIER PER 31 DECEMBER
1982
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Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Elsevier grijpt de recessieperiode aan om -op 17 december 1982- een
vennootschappelijke structuurverandering door te voeren. Deze
verandering stuitte aanvankelijk op veel verzet van de Centrale
Ondernemingsraad. De COR was bang het -naar eigen zeggen- "zicht op het
reilen en zeilen" van het concern kwijt te raken. Voorts was de COR bang
voor "ongunstige effecten op de werkgelegenheid in Nederland". De COR
dreigde zelfs tegen dit besluit van de Raad van Bestuur in beroep te gaan
bij de Ondernemingskamer. Na enkele toezeggingen van de Raad van Bestuur
werd dit dreigement weer ingetrokken.
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Elsevier S.A. -de gewraakte 'subholding'- werd te Neuchatel (Zwitserland)
opgericht. Aile werkmaatschappijen van Elsevier gingen onder deze sub-
holding ressorteren. De keuze voor Zwitserland lag, gezien de stabiele
politieke, sociale en economische omgeving en de aantrekkelijke
kapitaalmarkt, voor de hand. Op deze manier beoogde Elsevier de
Amerikaanse belangen te beveiligen en de financiele instanties van
Elsevier in een centrum onder te brengen. Oit sloot goed aan bij de steeds
complexere internationale kasstromen, de grotere valutarisico's en de
ingewikkelder financieringsstructuren. Elsevier S.A. ging fungeren als
financieringscentrum voor het gehele Elsevier-concern. Oaarnaast ging
Elsevier S.A. zich bezighouden met het coordineren van de administratieve
activiteiten, waaronder het valutabeleid, de financiele beoordeling van
acquisities, de financiele verslaglegging, het contact met bankiers en
beleggers en het beheer van de overige subholdings.

Vanaf het begin van de jaren '80 werden geen veranderingen in de
configuratie van de concernstructuur doorgevoerd. De bestaande
concernstructuur werd verfijnd en uitgebouwd. Pas aan het einde van de
jaren '80 werden enige aanpassingen tot stand gebracht. Oit leidde in het
najaar van 1989 tot de invoering van de geografische concernstructuur.
Kader 4.20 geeft weer hoe de concernstructuur van Elsevier er aan het
einde van de jaren '80 uitzag.
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KADER 4.20 CONCERNSTRUCTUUR VAN ELSEVIER PER 31 DECEMBER
1989

Raad van Bestuur
I
I
1-Staven
I
I

-----------------------------------------------------
I I I

U.S.A. NEDERLAND ANDERELANDEN
I I I

WERKMAATSCHAPPIJEN DIE WETENSCHAPPELlJKE INFORMATIE, PROFESSIONELE INFORMATIE OF
PUBLIEKSINFORMATIE AANBIEDEN. VOORTS OMVANGRIJKE PARTICIPATIES IN OMVANGRIJKE ANDERE
ONDERNEMINGENEN.

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Eiseviers werkmaatschappijen werden gegroepeerd naar regio's. In dit door
de ontwerpparameter 'geografie' gevoede organisatiemodel werden naar
informatiemarkten georganiseerde 'produktgroepen' ingevoerd. De snelie
groei van het buitenlandbedrijf van Elsevier werd daarmee aan het einde
van de jaren '80 c.q. het begin van de jaren '90 'organisatorisch vertaald' in
een nieuwe concernstructuur: de geografische concernstructuur.

4.6.4. KLUWER
De leiding en staven van Kluwer -die de activiteiten naar produktdivisies
hadden georganiseerd- formeerden in 1967 zogenaamde
'groepsdirectoraten'. Deze 'groepsdirectoraten werden per 1 januari 1967
effectief. De belangrijkste functie van deze groepsdirectoraten was: het
doorzichtig houden van de concernstructuur. Het aantal (geacquireerde)
uitgeverijen nam vanaf dat moment snel toe. De instelling van de
groepsdirectoraten is de integratie en coordinatie van de
uitgeefactiviteiten ten goede gekomen.

Ook na de instelling van deze groepsdirectoraten werden regelmatig
interne herstructureringen doorgevoerd. Op deze manier werd Kluwer in de

147



gelegenheid gesteld overeenkomstige activiteiten in 'groepen' van
eenzelfde signatuur te concentreren. De periode 1965-1970 stond dan ook
in het teken van interne herstructureringen. Kader 4.21 geeft de
concernstructuur van Kluwer per 31 december 1969.

KADER 4.21 CONCERNSTRUCTUUR VAN KLUWER PER 31 DECEMBER
1969

Hoofddirectie
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I
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pen ne le- bladen
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bliek

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten

In 1972 werd de Groep Boekhandels gevormd. De Groep Boekhandels was
het resultaat van het bundelen van de boekhandels die in de loop van de
tijd deer waren gaan uitmaken van het Kluwer-concern. De door Kluwer
voorgestane structuur (zelfstandige eenheden van beperkte omvang) werd
eveneens in het buitenland toegepast. Kluwer was ervan overtuigd dat
kleine profit-centres met een eigen doelstelling de
organisatiemedewerkers bij de doelstellingen van de uitgeverij zou doen
betrekken. Het hoofdkantoor had een nauwkeurig afgebakende ('beperkte')
rol: "Het concern beperkt zich tot ondersteuning met adviserende
specialisten en met het ter beschikking stellen van de faciliteiten van het
centraal rekencentrum. Zo ontstaan, met behulp van deze centrale
faciliteiten, in de groepen volledige administratieve afdelingen ten
dienste van aile werkmaatschappijen binnen de groep. Deze
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werkmaatschappijen behoeven zich daardoor minder met de
administratieve routinewerkzaamheden voor hun bedrijf bezig te houden
en kunnen zich geheel gaan toeleggen op hun hoofdtaak" (Jaarverslag van
Kluwer over 1973; p. 19). Kader 4.22 geeft de concernstructuur van Kluwer
per 31 december 1974. Kluwer maakte op dat moment van de
internationale divisiestructuur gebruik. Kluwer heeft gedurende de periode
1972 tot en met 1974 van de internationale divisiestructuur gebruik
gemaakt.

KADER 4.22 CONCERNSTRUCTUUR VAN KLUWER PER 31 DECEMBER
1974
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Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1975 gaf het organisatie-adviesbureau McKinsey&Co. Kluwer het advies,
de concernstructuur aan de veranderende omgeving aan te passen. De
voortgaande groei (ondermeer multinationalisatie) maakte een herijking
van de concernstructuur noodzakelijk. Het buitenland (multinationalisatie
als concernstrategie) had van de Kluwer-Ieiding steeds meer aandacht
gekregen. Daarbij werd de noodzaak van een daarbij passende
concernstructuur onvoldoende onderkend. De uitgeefactiviteiten waren
naar de mening van McKinsey onvoldoende geintegreerd. Gelijksoortige
uitgeefactiviteiten moesten in groepen met een duidelijk eigen
werkterrein worden ondergebracht. Het ging vooraleerst om interne
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herstructu reringen.

In 1976 werden de encyclopedische activiteiten van Kluwer -vooral naar
aanleiding van de acquisitie van de Belgische uitgeverij Heideland-Orbis
N.V.- in een nieuwe groep, genaamd 'Encyclopedieen' ondergebracht. De
andere tot deze Groep behorende uitgeverijen waren OosthoeklSumma en
Scheltens&Giltay.

Halverwege de jaren '70 zag de Kluwer-organisatie (dan 8 divisies) er als
voIgt uit: Rechtswetenschappen, Algemene Wetenschappelijke
Uitgeverijen, Onderwijsuitgeverijen, Industriegroep, Encyclopedieen,
Technische en Dagbladuitgeverijen, Algemene Boeken en Tijdschriften, en
Boekhandels. De belangrijkste buitenlandse uitgeverijen werden met de
binnenlandse uitgeverijen in een van de voornoemde 'Groepen'
ondergebracht. Zo maakten Kommentator (Old.) en A. Metzner (Old.) deel uit
van de groep Rechtswetenschappen. Reidel (NUVS) maakte deeI uit van de
groep Aigemene Wetenschappelijke Uitgeverijen. Stanley Thornes (VK) en
Plantyn (Bel.) bevonden zich in de groep Onderwijsuitgeverijen.
Thalhammer (Old.) was in de groep Technische en Dagbladuitgeverijen
ondergebracht. Eska Verlag (Old.) en Heideland-Orbis (Bel.) werden in
respectievelijk de groepen 'Algemene Boeken en Tijdschriften' en
'Encyclopedieen' ondergebracht.

In 1978 werden de uitgeefactiviteiten van Martinus Nijhoff (behorend tot
de groep Aigemene Wetenschappelijke Uitgeverijen) in twee afzonderlijke
vennootschappen gesplitst. In 1979 werd een soortgelijke operatie voor de
groep Aigemene Boeken en Tijdschriften herhaald. Ook deze groep werd in
tweeen gesplitst. Door de snelle groei van de beide onderdelen was het
niet langer wenselijk Boeken en Tijdschriften in een groep onder te
brengen. Daarnaast begonnen de marktbewerkingsstrategieen steeds meer
uiteen te lopen. De Kluwer-Ieiding was niettemin tevreden over de
bestaande concernstructuur. De concernstructuur was goed op de snelle
expansie van het Kluwer-concern toegesneden. Er werden dan ook geen
prlnclplele veranderingen doorgevoerd: interne herstructureringen
domineerden. Kader 4.23 geeft de concernstructuur van Kluwer per 31
december 1979.
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KADER 4.23 CONCERNSTRUCTUUR VAN KLUWER PER 31 DECEMBER
1979

Hoofddirectie
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Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In navolging van de splitsing van M. Nijhoff werd in 1981 besloten de
activiteiten van de groep Aigemene Wetenschappelijke Uitgeverijen over
twee groepen te herkavelen, te weten:
- de Kluwer Groep Wetenschappelijke Uitgeverijen: deze Groep behartigde
de informatie-overdracht voor de nationale markt van het land van
vestiging van de uitgeverij of het opleidingsinstituut en,
- Kluwer Academic Publishers Group: deze Groep behartigde de
Engelstalige wetenschappelijke uitgaven, gericht op de wereldmarkt.
In datzelfde jaar werd -als gevolg van de sterk afkalvende markt- de
integratie van de groepen Encyclopedieen en Aigemene Boeken
gerealiseerd. De naam van de nieuwe groep werd 'Algemene Uitgeverijen'.
In 1982 werden de Van Dale-activiteiten (van de groep Aigemene
Wetenschappelijke Uitgaven) naar deze groep overgeheveld. Deze groep
ging zich op een breed lezerspubliek richten. Kader 4.24 geeft de
concernstructuur van Kluwer per 31 december 1983.
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KADER 4.24 CONCERNSTRUCTUUR VAN KLUWER PER 31 DECEMBER
1983

Hoofddi rectie
I
I
1-Staven
I
I

Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep
Algeme- Weten- Techni- Onder- Rechts- Boek- Acade- Grafische
ne uitg. schap- sche uit. wijs uit. waten- handels demic badrijven

pelijke schappen Publi-
uitg. shers

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In de jaren nadien kwam de voortzetting van de activiteiten van de
drukkerijen -door de verslechterende resultaten- steeds meer onder druk
te staan. Met ingang van 1984 werden de activiteiten van de drukkerij
Noorduijn B.V. aan een aantal medewerkers overgedragen. Drukkerij Van de
Garde werd in beperkte omvang voortgezet. De positie van de drukkerijen
bleef echter structureel zwak, aile reorganisatie-inspanningen ten spijt.
De grote verzendboekhandel M. Nijhoff werd van de groep Academic
Publishers naar de groep Boekhandels overgebracht. Binnen de groep
Boekhandels zou dan met de International Journals Group kunnen worden
samengewerkt. De International Journals Group verzorgde de abonnementen
op binnenlandse en buitenlandse tijdschriften van de boekhandels van
Kluwer.

Drukkerij Van de Garde werd in 1985 van de hand gedaan. In datzelfde jaar
werd de binderij Van der Sanden afgestoten. De stafactiviteit
'automatisering' werd gedecentraliseerd: "De snel voortschrijdende
ontwikkelingen op het gebied van de automatisering, zowel terzake van
apparatuur als programmatuur, gevoegd bij onze decentrale
organisatiestructuur hebben ons ertoe gebracht ons beleid met betrekking
tot de automatisering aan te passen. Onze groepen en werkmaatschappijen
krijgen de primaire verantwoordelijkheid voor hun
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automatiseringsactiviteiten. Op centraal niveau is een afdeling aanwezig,
die de groepen en werkmaatschappijen ondersteunt. Ais gevolg van deze
beleidswijziging zal de vraag naar centrale computerfaciliteiten
teruglopen. Wij hebben derhalve besloten deze faciliteiten -waaronder ons
rekencentrum Ijselbrein- in de loop van 1985 op te heffen en onder te
brengen bij de gebruikers, te weten onze groepen en werkmaatschappijen"
(Jaarverslag van Kluwer over 1984; p. 10).

Ook 1986 stond in het teken van interne herstructureringen: " .
Gezien de minder bevredigende gang van zaken bij enkele van onze
Amerikaanse belangen, werd besloten de Amerikaanse belangen -met
uitzondering van Kluwer Academic Publishers te Boston- rechtstreeks
onder het toezicht van de hoofddirectie te plaatsen. Ook hebben wij een
onzer groepsdirecteuren gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan de
integratie van de uitgeverijen van Kluwer Publishing en Kluwer Law in het
Verenigd Koninkrijk. In verband met de scherpe concurrentiestrijd werd
Kluwer Publiekstijdschriften in goed overleg met het personeel en de
vakbonden overgedragen aan VNU. De diepdrukactiviteiten in Wageningen
werden in de loop van 1986 beeindigd Ons belang in Drukkerij
De Curacaosche Courant werd tot een minderheid teruggebracht
...... In het Verenigd Koninkrijk bleek Glentop, een kleine
uitgeverij op het gebied van informatica, een verkeerde greep te zijn
geweest. De activiteiten werden door ons verkocht. Ook werd uitgeverij
Thalhammer in Duitsland verkocht .. (Jaarverslag van Kluwer
over 1986; p. 9). De interne herstructureringen spitsen zich toe op:
- de sector Encyclopedieen. Reden: de markt voor encyclopedieen was
volledig ingestort;
- de sector Publiekstijdschriften. Reden: al enige jaren werden "Iichte"
verliezen geleden (De verliesgevende publiekstijdschriften werden
uiteindelijk aan de VNU overgedaan);
- de diepdrukkerij VADA (te Wageningen). Reden: groeiende overcapaciteit
op de Nederlandse diepdrukmarkt. Kader 4.25 geeft de concernstructuur
van Kluwer per 31 december 1986.
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KADER 4.25 CONCERNSTRUCTUUR VAN KLUWER PER 31 DECEMBER
1986
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Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In 1987 werden in het Verenigd Koninkrijk 'Kluwer Law' en 'Kluwer
Publishing' ge'integreerd. De Kluwer-Ieiding was van mening dat hierdoor
een groter draagvlak werd gecreeerd voor het verbeteren van (het onder
permanente druk staande) resultaat van de betreffende uitgeverijen en het
entameren van nieuwe initiatieven. Ook de sfficientie was met deze
samenvoeging gediend: er waren meer mogelijkheden voor het
gezamenlijke gebruik van de diensten. Voorts werden de activiteiten van
vier Amerikaanse dochters in 'Kluwer USA' ge'integreerd. Integratie werd
vanwege de "tegenvallende resultaten" (als gevolg van reorganisaties en
hoge aanloopkosten) als wenselijk gezien. De vier ondernemingen werden
rechtstreeks onder toezicht van de Hoofddirectie geplaatst. Het ging om
respectievelijk een juridische uitgeverij, een opleidingscentrum en twee
marktonderzoeksbureaus: Kluwer Law Book Publishers, Josephson/Kluwer
Legal Educational Centres, Services Rating Organization en Accountline
Financial Services.

Voordat de fusie tussen Kluwer en Wolters-Samsom in het najaar van
1987 werd geeffectueerd, was de situatie bij Kluwer als voigt. Kluwer had
de beschikking over stafactiviteiten en acht groepen, te weten
Rechtswetenschappen, Wetenschappelijke Uitgeverijen, Academic
Publishers, Onderwijsuitgeverijen, Technische uitgeverijen,
Publieksgerichte Uitgeverijen, Boekhandels en Grafische Bedrijven. De
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Divisie Academic Publishers omvatte de meeste buitenlandse activiteiten
(ondermeer: Graham&Trotham (VK), Kluwer/Nijhoff Publishing (VS) en MTP
Press (VK)).

Na het samengaan met Wolters-Samsom tot Wolters-Kluwer werden de
activiteiten in Nederland in acht divisies ingevoerd (drie divisies waren
bestaande 'groepen' bij Kluwer: Rechtswetenschappen, Technische
uitgeverijen en Academic Publishers), terwijl de activiteiten in het
buitenland werden gebundeld en onder leiding van een nationale directie
kwamen te staan. In Nederland werden de volgende divisies (in plaats van
'groepen' geformeerd: Rechtswetenschappen, Informatieve Uitgeverijen,
Opleidingen, Aigemene en Educatieve Uitgeverijen, Grafische Bedrijven,
Technische Uitgeverijen, Academic Publishers en Boekhandels. De volgende
'nationale directies'/'landenorganisaties' werden gevormd: Verenigd
Koninkrijk (14 uitgeverijen), Verenigde Staten (7 uitgeverijen). Belgie (16
uitgeverijen), Bondsrepubliek Duitsland (7 uitgeverijen, Frankrijk (1
uitgeverij) en Spanje (1 uitgeverij).

De concernstructuur van Wolters-Kluwer was daarmee een treffend
voorbeeld van een geogra1ische concernstructuur. In het jaarverslag over
1988 schreef de Raad van Bestuur van Wolters-Kluwer over deze
geografische concernstructuur: "De nieuwe concernorganisatie is thans
ongeveer een jaar operationeel en de ervaringen zijn positief" (p. 13).
Niettegenstaande de sprongsgewijze expansie is (Wolters-)Kluwer de
decentrale organisatie1ilos01ie trouw gebleven: "Onze management
-tlloaofie blijft gebaseerd op het uitgangspunt van decentralisatie,
waarbij de directies van onze ondernemingen op de gekozen
produkt/marktgebieden winstverantwoordelijk zijn en zoveel mogelijk
ontplooiingskansen krijgen. Zij opereren daarbij op basis van strategische
plannen en jaarplannen/begrotingen, die in een intensieve dialoog met de
Raad van Bestuur tot stand komen [na de 1usie met Wolters-Samsom werd
van 'Raad van Bestuur' in plaats van 'Hoofddirectie' gesproken, PKJ]. De
rapportage voor de realisatie van deze plannen in het kader van het
concernbeleid vindt plaats via een voor de gehele onderneming ontwikkeld
management informatiesysteem" (Jaarverslag van Wolters-Kluwer over
1988; p. 14).

Aan het einde van 1989 maakte de Raad van Bestuur bekend, dat een aantal
veranderingen in de concernstructuur zouden worden doorgevoerd: "De
bedoeling van deze organisatiewijziging is een betere marktbewerking
mogelijk te maken en marktkansen beter te benutten. Tevens worden de
samenwerkingsvoordelen binnen het concern geoptimaliseerd bij een
eenvoudige en platte organisatiestructuur" (Jaarverslag van Wolters-
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Kluwer over 1989; p. 12). De organisatiewijzigingen waren in de kern te
herleiden tot diverse samenvoegingen (van werkmaatschappijen die
oorspronkelijk tot een van de twee in 1987 fuserende ondernemingen
behoorden). 'Divisies' maakten plaats voor 'Sectoren'. De informatieve en
technische uitgeverijen werden samengevoegd. De onderwijsactiviteiten
en de opleidingen vielen voortaan onder de paraplu van de 'educatieve
activiteiten'. De algemene uitgeverijen gingen als afzonderlijke 'sector'
opereren. Kluwer heeft gedurende de periode 1987 tot en met 1989 van de
geografische structuur gebruik gemaakt.

4.6.5. TOT SLOT

4.6.5.1. INLEIDING
Uitgeverijen hebben altijd gestreefd naar concernstructuren, die de
slagvaardigheid en efflclentie in functioneren moesten combineren. In het
structuurontwerpproces stonden niet 'historische gebeurtenissen'
(bijvoorbeeld in het verleden plaatsgevonden samenvoegingen) centraal,
maar de toekomstige marktposities van de werkmaatschappijen en
divisies. Aan een 'adequate' concernstructuur werd veel waarde gehecht.
V~~r bijvoorbeeld Wolters-Kluwer was het creeren van een 'adequate
organisatiestructuur' een van de belangrijkste doelen waarvoor het
concern, opererend in een turbulente omgeving, zich gesteld zag: "Dit houdt
in een voortdurend aan de eisen van de tijd aangepaste
organisatiestructuur met een bestuurlijke vorm die de verscheidene
'business units' in samenwerkingsverbanden brengt met het oog op een
doelmatige besturing" (Jaarverslag van Wolters-Kluwer over 1989; p. 22).

4.6.5.2. ZELFSTANDIGHEID
Uitgevers hebben in hun concernstructuren altijd een grote mate van
zelfstandigheid aan de ventures toegekend. Zo werden bijvoorbeeld de
jeugdbladen van VNU aan het einde van de jaren '60 onder diverse namen in
Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italie uitgebracht. Dit geschiedde onder
de verantwoordelijkheid van plaatselijke uitgevers. Met deze uitgevers
werden 'royalty agreements' afgesloten. De druktechnische verzorging van
deze buitenlandse uitgaven geschiedde voor het merendeel bij VNU
drukkerijen (ten behoeve van de kostenbesparingen bij voorkeur in een
drukkerij. Op deze manier kon een lagere en concurrerender verkoopprijs
worden vastgesteld). Niet zelden ging het om co-produkties. Zo werd door
VNU aan het einde van de jaren '60 in samenwerking met een Italiaanse
uitgever een biografieenserie uitgebracht. De distributie van
uitgeefprodukten geschiedde middels een lokaal opgebouwd
distributiesysteem.
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De noodzaak van een ver doorgevoerde mate van decentralisatie wordt uit
de bovenstaande voorbeelden duidelijk. Er zijn evenwel verschillen waar
te nemen tussen de drie uitgeverijen. Die verschillen zijn direct
gerelateerd aan de concerndoelstellingen en de expansiestrategieen.

Elsevier heeft bijvoorbeeld altijd een ambitieuze concerndoelstelling
gehad: het deel uit willen maken van de selecte groep 'global players' in de
uitgeefwereld. De expansiestrategie was van hetzelfde laken en pak: grote
acquisities (of 'nevenschikkende fusies'). Deze concerndoelstelling en
expansiestrategie hebben tot een relatief gecentraliseerd
managementbesluitvormingssysteem geleid. Een dergelijk gecentraliseerd
managementbesluitvormingssysteem biedt minder ruimte en aanmoediging
voor zelfstandig ondernemerschap.

De organisatie van Kluwer is altijd sterk nationaal georienteerd geweest.
Het management van de werkmaatschappijen en divisies (bij Kluwer
'groepen' genoemd) was dan ook afkomstig uit de 'Iokale culturen' waarin
men opereerde. De 'Iocal-for-Iocal'-gedachtengang stond centraal. De
ruimte voor zelfstandig ondernemerschap is in dat geval groter. Binnen
Kluwer werd niet alles decentraal geregeld. Zevenbergen zei daar bij zijn
afscheid als president-directeur van Kluwer het volgende over: "Wij
kennen een grote mate van zelfstandigheid. Wij vinden dat een goede zaak,
maar dat wil nog niet zeggen dat daardoor niet spanningen ontstaan.
Bepaalde zaken willen wij hier centraal blijven regelen, zoals het
arbeidsvoorwaardenbeleid. De maatschappijen moeten niet eigen
loonschalen hebben, op eigen houtje mensen promoveren of, gelukkig heel
zelden, degraderen. Dat wordt nog wei eens onaangenaam gevonden; ik hoor
wei klachten over knelling van de holding. Maar er moet een samenhang
blijven, wil je als concern niet als los zand aan elkaar komen te hangen. Je
moet je daarom steeds afvragen: wat is de toegevoegde waarde van de
holding [Le. in deze context het hoofdkantoor, PKJ]? Die ligt bijvoorbeeld
bij het uitstippelen en vasthouden van het strategische beleid, bij de
keuze van de directies en bij het behoeden van de onderdelen voor te grote
fouten. Er is een aantal werkmaatschappijen of groepen die in het geheel
duidelijk als renpaarden zijn aangemerkt en het soms moeilijk vinden in te
binden, bijvoorbeeld met het loonbeleid; verder een aantal die pas op de
plaats moeten maken en een paar die met hun gelnvesteerd vermogen terug
moeten, zeg maar moeten inkrimpen Bij Kluwer hebben we
voor aile onderdelen een algemene rendementsnorm. Ais het goed is, brengt
dat inzicht, rust en perspectief" (Het Financieele Dagblad, 30-10-1986; p.
15).
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De mate van centralisatie bij VNU verschilt van de mate van centralisatie
bij Elsevier en Kluwer. De mate van centralisatie beweegt zich bij VNU
tussen de twee voomoemde uitersten in (met een neiging naar een grotere
mate van centralisatie).

Het streven van de uitgevers naar zelfstandige eenheden van beperkte
omvang werd gevoed door de behoefte aan beheersbaarheid van de
activiteiten en de behoefte aan responsiviteit jegens
omgevingsontwikkelingen. De concernstructuur van Kluwer vormde hat
voorbeeld van een op deze 'behoeften' geschoeide organisatiefilosofie. Een
van de belangrijkste beleidsrichtlijnen van Kluwer is altijd geweest:
'gedecentraliseerde expansie'. Concreet betekende dit dat Kluwer 'een
uitgeefbedrijf' zag als een geheel van zelfstandige eenheden van niet te
grote omvang, die aile over een eigen activiteitenscope beschikten. Deze
activiteitenscope kon betrekking hebben op het uitgeven, het drukken of
het voeren van een boekhandel. Volgens de leiding van Kluwer bood een
dergelijke organisatie een uitgeefbedrijf de beste garantie voor expansie
(vandaar 'gedecentraliseerde expansie') en een beheersbare
bedrijfsvoering. Dit gedachtengoed van de 'decentrale groei' werd a
forteriori toegepast op de in het buitenland ontplooide actlvitelten. VNU
en Elsevier hanteerden een soortgelijk, doch minder expliciet uitgedragen
uitgangspunt voor het organiseren van uitgeefactiviteiten. De voordelen
van het gebruikmaken van kleine zelfstandige eenheden beperkten zich
echter niet tot de daarmee te realiseren beheersbaarheid van de
activiteitenscope en de responsiviteit jegens omgevingsontwikkelingen.
Zeltstandige eenheden van beperkte omvang konden zich tevens selectiever
op de aantrekkelijke delen van de internationale intormatiemarkten
richten. Aile drie de uitgevers werden in meerdere (Kluwer) danwel
mindere (Elsevier) mate door dit streven, gebruik te maken van
gedecentraliseerde 'zelfstandige' eenheden, gekenmerkt.

Resumerend: het leeuwedeel van de verantwoordelijkheden werd vanaf het
midden van de jaren '60 naar zo klein mogelijke eenheden gedelegeerd. De
term 'management-by-exception' gat het beste de gang van zaken in deze
organisatorische ambiance weer. Slechts in uitzonderingsgevallen
bemoeide het topmanagement zich met het functioneren van de
(internationale) ventures. De creativiteit van 'het uitgeven' is nu eenmaal
gebaat is bij kleine eenheden. De functionele concemstructuur leende zich
minder goed voor het vergaand decentraliseren van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. De activiteiten van de uitgeverijen werden in een vroeg
stadium in gedecentraliseerde divisionele structuren ingebed.
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4.6.5.3. GEVOLGEN VAN ZELFSTANDIGHEID
De grote mate van zelfstandigheid van de divisies en werkmaatschappijen
heeft de nodige consequenties gehad voor het concernbeleid van VNU,
Elsevier en Kluwer. Het betreft hier in het bijzonder de invloed van dit
zelfstandige karakter van de divisies en werkmaatschappijen op:
- de manier van organiseren en,
- de snelheid van het multinationaliseren van de ondernemingsscope.

MANIER VAN ORGANISEREN
Centralisatie van uitgeeftaken viel al in een vroeg stadium (Le. eindjaren
'60 c.q. beginjaren '70) moeilijk te combineren met:
- de ter plaatse (l.e. de buitenlandse markt) noodzakelijk geachte
(persoonsgebonden) kennis van het aangeboden uitgeefprodukt en,
- de in het uitgeefprodukt geinteresseerde afzetmarkt.

De concernstructuren van de uitgevers hadden dan ook een andere dan een
gecentraliseerde functionele structuur. Vanaf het midden van de jaren '60
tot het einde van de jaren '80 maakten aile drie de uitgevers van
gedecentraliseerde divisiestructuren gebruik. De concernstructuur was
'plat'. Van den Brink (1987) zegt hier over: "De mogelijkheid de vertikale
verbindingslijnen van een concern organisatorisch in te passen levert bij
de uitgeverij een extra moeilijkheid op vanwege het 'natuurlijke'
individualisme van de schrijvenden en vormgevenden" (p. 108).

SNELHEID VAN MULTINATIONALISATIE
De zelfstandige organisatievorm van de uitgeverijen vormde in bepaalde
opzichten een rem op de sne"e multinationalisatie van de
ondernemingsscope. Kleine zelfstandige eenheden kunnen snel via interne
ontwikkeling (Le. 'organische expansie') groeien. Het integreren van
internationale acquisities, internationale joint ventures en internationale
deelnemingen (Le. 'anorganische expansie') zal echter gepaard gaan met
'inpassingsproblemen' en 'afstemmingsproblemen'. 'Inpassingsproblemen'
zijn problemen die voortvloeien uit het integreren van de expansies in het
concern. 'Afstemmingsproblemen' zijn het gevolg van het afstemmen van
de strateqleen en doelstellingen van de oorspronkelijk van de scope deel
uitmakende ventures en de geeffectueerde internationale acquisities,
joint ventures en deelnemingen. Inpassingsproblemen zijn niet actueel,
indien de internationale expansies als op zichzelf staande, afzonderlijke
werkmaatschappijen zullen opereren. Afstemmingsproblemen blijven
niettemin actueel.
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INTERNATIONALEACQUISITIES
Internationale acquisities moeten ingepast kunnen worden in de
gedecentraliseerde zelfstandige eenheden. Internationale acquisities
zullen daarom niet te groot mogen zijn: naarmate de overgenomen venture
groter is, zal het moeilijker zijn tot een succesvolle integratie te komen.
De acquisities van Kluwer waren bijvoorbeeld voor het merendeel gering
van omvang. Zo valt in het jaarverslag van Kluwer over 1973 te lezen:
"Deze overnames [Le. ondermeer Kommentator Verlag, PKJ] passen volledig
in ons streven om een onderneming op te bouwen die gevormd wordt door
een betrekkelijk groot aantal eenheden van niet te grote omvang, met
vergaande zelfstandigheid, die elk -op het gebied van uitgeven, drukken of
de boekhandel- een eigen werkterrein hebben. Naar onze overtuiging geeft
een dergelijke structuur de beste garantie zowel voor een beheersbare
bedrijfsvoering als voor groei. Ook het arbeidsklimaat binnen de
onderneming komt deze gedecentraliseerde structuur naar onze ervaring
ten goede" (p. 8).

INTERNATIONALEDEELNEMINGENENINTERNATIONALEJOINTVENTURES
Internationale deelnemingen en internationale joint ventures zullen het
'afstemmingsvraagstuk' manifester doen worden. De omvang van de
internationale joint ventures en internationale deelnemingen speelt
hierbij een minder belangrijke rot, Het aantal internationale deelnemingen
en internationale joint ventures des te meer. Implicatie: de internationale
allocatie van bedrijfsmiddelen zal door deze integratie- en
coordinatieproblematiek ingewikkelder worden.

4.6.5.4. MULTINATIONALISATIE EN CONCERNSTRUCTUREN
Door het voortgaand multinationaliseren van de ondernemingsscope werd
de roep om centralisatie van bepaalde facetten van het concernbeleid
luider. De voortgaande multinationale expansie vergde een herwaardering
van de op decentrale groei afgestemde concernstructuur. VNU en (vooral)
Elsevier zijn in vergelijking tot Kluwer altijd meer gecentraliseerd
geweest (zonder de basisfilosofie van de 'gedecentraliseerde structuur' in
de kern geweld aan te doen). De roep om bepaalde delen van het
concernbeleid te centraliseren was bij VNU en Elsevier bij een
voortgaande multinationalisering van de scope dan ook minder luid dan bij
Kluwer. Strategische beleidsaangelegenheden als acquisities,
'taxmanagement', 'transferpricing' en het arbeidsvoorwaardenbeleid
werden bij VNU en Elsevier al sinds de jaren '60 centraal geregeld.

STRATEGIEFORMULERING
Bij VNU en Elsevier oefenden de internationale ventures hun activiteiten
uit in het raam van de algemene strategie en de algemene doelstellingen,
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zoals geformuleerd op het concernniveau. Bij Kluwer overheerste echter de
idee dat de strategie met name binnen de internationale ventures
geformuleerd moest worden. Andermaal ging het om graduele verschillen.

STRATEGIE-IMPLEMENTATIE
Bij aile drie de uitgeverijen werden de strateqieen van de uitgeverijen
overwegend langs de volgende 'besliscentra" ge'implementeerd (Van den
Brink, 1987):
1. De Raad van Bestuur, geadviseerd door stafdirecties
2. De Divisiedirectie
3. De Directie van een eventuele subholding binnen de divisie
4. De Directie van een dochtermaatschappij
5. De uitgever (boeken), hoofdredactie en titelmanagement (bladen)
6. De auteur en redactie

4.6.5.5. AANPASSINGEN VAN DE STRUCTUUR OP
CONCERNNIVEAU
Tot de jaren '70 is de concernstructuur van VNU, Elsevier en Kluwer te
typeren als een samenhangend geheel van stafafdelingen en rondom
produkten georganiseerde werkmaatschappijen. Deze structuren
weerspiegelden de sterke mate van decentralisatie binnen de
uitgeefconcerns.

VNU
VNU handhaaft tot en met 1970 de produktdivisiestructuur. In 1971 werd
het aan belang toenemende geografische element in de door McKinsey&Co.
geadviseerde produktdivisiestructuur ge'institutionaliseerd. Het resultaat:
de internationale divisiestructuur (een produktdivisiestructuur met een
geografische divisie: de divisie 'Belqie'). VNU stapte echter in 1977
wederom over op de produktdivisiestructuur. In 1983 en 1984 werd weer
gebruik gemaakt van de internationale divisiestructuur (een
produktdivisiestructuur met een geografische divisie: 'VNU Amvest Inc.').
Vanaf 1985 zijn de uitgeefactiviteiten van VNU ondergebracht in de
hybride concernstructuur. De activiteitenscope is vanaf 1985
georganiseerd naar produktdivisies en drie geografische divisies (VNU
Amvest Inc., VNU Business Information Services en VNU Business Press
Group).

ELSEVIER
Bij Elsevier was er in eerste instantie
produktdivisiestructuur (georganiseerd rondom het
publieks-, onderwijs-, professionele en
informatieprodukten] en het grafische produkt).

sprake van een
informatieprodukt [i.e.

wetenschappelijke
Het belang van het
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geografische element nam in het ontwerpproces echter door het
toenemende aantal internationale ventures en het toenemende belang van
het buitenlandbedrijf (gemeten als percentage van de concernomzet) snel
toe. Tegen het einde van de jaren '70 ging Elsevier de Amerikaanse
activiteiten concentreren in de divisie 'Amerika'. Het resultaat: een
internationale divisiestructuur. Pas in 1989 zien we een nieuwe
concernstructuur opkomen: de geografische concernstructuur. De
toenemende multinationalisering van de activiteitenscope is hier debet
aan geweest.

KLUWER
Bij Kluwer vond een ontwikkeling plaats van de 'produktdivisiestructuur'
via de internationale divisiestructuur (van 1972 tot en met 1974) en de
produktdivisiestructuur (1975 tot en met 1986) naar de geografische
structuur (vanaf 1987). Appendix 4-VI geeft de ontwikkeling van de
concernstructuur van VNU, Elsevier en Kluwer.

KORTOI\II
De ontwikkeling van de concernstructuur van de uitgevers toont aan dat er
in de periode 1965 tot en met 1989 twee parameters zijn geweest die de
configuratie van de concernstructuur determineerden, namelijk
geografische invloeden en produktinvloeden. Het meest in het oog
springend is de opkomst -halverwege de jaren '80- van concernstructuren
welke een neerslag waren van het toenemende belang van het buitenland
bedrijf: de internationale divisiestructuur, de geografische structuur en
de hybride structuur. De opkomst van deze structuren geeft aan, dat het
produkt element een minder belangrijke rol is gaan spelen in het
concernbeleid in het algemeen en het organisatie-ontwerpproces in het
bijzonder.

4.6.5.6. VERKLARINGEN VAN DE AANPASSINGEN VAN DE
CONCERNSTRUCTUUR
Structuuraanpassingen voltrokken zich met name binnen de
produktdivisiestructuren. Juist deze structuur onderging vanaf het begin
van de jaren '70 (met de snelle groei en de toenemende
multinationalisering van de scope van de uitgeverijen) opmerkelijke
veranderingen. De volgende factoren zijn -naast de eerder genoemde snelle
groei en de toenemende multinationalisering van de scope-
verantwoordelijk geweest voor de veranderingen die zich binnen de
'klassieke' produktdivisiestructuur hebben voltrokken:
1. De toenemende noodzaak van marktgerichtheid
2. De acquisitie van grote binnenlandse en buitenlandse ondernemingen
3. Ontwikkelingen in het economische klimaat
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4. Een veranderende concernstrategie
5. 'Organisational overload': het in een divisie onderbrengen van teveel
activiteiten.

AD. 1. MARKTGERICHTHEID
Door consequent vast te houden aan de ver doorgevoerde mate van
decentralisatie van initiatief en verantwoordelijkheden was het mogelijk,
optimaal te profiteren van de voordelen van stuwend ondernemerschap.
VNU, Elsevier en Kluwer waren er van overtuigd, dat kleine compacte
winstverantwoordelijke eenheden met zelfstandig vastgestelde
doelstellingen de organisatiegenoten bij de doelstellingen van zowel de
ventures als het concern zouden betrekken. Op deze wijze was het
mogelijk in te spelen op de toenemende noodzaak van marktgerichtheid.

'Marktgerichtheid' heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het
uitgeefwezen. Het toenemende belang van een 'marktgericht' concernbeleid
(als gevolg van de voortgaande segmentatie van de afzetmarkt) heeft er
mede toe geleid, dat het geografische element na verloop van tijd het
structuurontwerpproces ging domineren. Dit werd gestaafd door de
actualiteit van de internationale divisiestructuur, de geografische
structuur en de hybride structuur.

AD. 2. ACQUISITIES/FUSIES
Ook het acquireren van danwel het fuseren met grote binnenlandse of
buitenlandse ondernemingen is van invloed geweest op de configuratie van
de concernstructuur. Voorbeelden:
1. In 1975 nam Kluwer de Belgische uitgeverij Heideland-Orbis over. Het
gevolg: de encyclopedische activiteiten werden in een 'eigen'
produktdivisie ondergebracht.
2. In 1977 ging VNU aile uitgeefactiviteiten naar produktdivisies
organiseren. Daarmee viel het doek voor de internationale divisiestructuur.
Ook nu waren acquisities (ondermeer Reidel, Stanley Thornes en
Thalhammer) verantwoordelijk voor deze belangrijke aanpassing van de
concernstructuur.

AD. 3. ECONOMISCH KUMAAT
De stand van de conjunctuur is eveneens van invloed geweest op de
configuratie van de concernstructuur. Een verslechtering van het
economische klimaat had tot gevolg dat VNU, Elsevier en Kluwer hun
concurrentiestrategieen vooral op de korte, in plaats van de lange termijn
gingen richten. Kostenbeheersing werd onder die condities tot centrale
beleidsrichtlijn verheven.
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Het praktiseren van kostenbeheersing wordt echter in tijden van
economische teruggang bemoeilijkt door produktdivisiestructuren. Deze
structuur predikt -met uitzondering weliswaar van de traditionele
overheadtaken- autonomie voor de verschillende produktdivisies. Een naar
aanleiding van een economische teruggang vanuit het hoofdkantoor (i.e.
'centraal') doorgevoerde kostenbeheersing, conflicteert echter met de
autonomie van die produktdivisies.

Gedurende economische baisses werd door de concernleiding van de
uitgeverijen gestreefd naar een concernstructuur, die inhoud kon geven aan
een grotere mate van betrokkenheid van het topmanagement bij de
activiteiten van de verschillende divisies en werkmaatschappijen. Op deze
manier was het topmanagement beter in staat invulling te geven aan de
doelstelling van kostenbeheersing.

Door de doorgevoerde herstructureringen werden de formele hlerarchisch
gestuurde bevellijnen korter. De communicatie werd opgeschoond van 'ruis'
en daarmee directer van aard. Dit maakte een snellere besluitvorming
mogelijk. Door dergelijke maatregelen werden zowel effectiviteits- als
efficientieverbeteringen gerealiseerd. Dit kwam de slagvaardigheid en de
kostenbeheersing ten goede.

AD. 4. CONCERNSTRATEGIE
Structuurveranderingen werden eveneens veroorzaakt door veranderingen
in de concernstrategie. De door de multinationale uitgeverijen gehanteerde
concernstrategie gaf mede vorm aan de concernstructuur. De aan het begin
van de jaren '70 op multinationalisatie gebaseerde concernstrategie van
VNU en Kluwer leidde tot aanpassingen van de concernstructuur: van een
produktdivisiestructuur naar een internationale divisiestructuur.

AD. 5. 'ORGANISATIONAL OVERLOAD'
De laatste factor, verantwoordelijk voor aanpassing van de
concernstructuur valt het beste te verwoorden middels het begrip
'organisational overload' (het begrip is gebaseerd op het in de
informatiewetenschappen welbekende 'information overload').

Uitgeverijen werden niet zelden 'gedwongen' divisies in kleinere eenheden
op te splitsen. Het opsplitsen van een divisie werd actueel, indien er
teveel activiteiten in een divisie waren ondergebracht.
Beheersingsproblemen en marktafstemmingsproblemen waren hiervoor
verantwoordelijk. De zich in de loop van de tijd manifesterende
verschillen in marktbenadering van de van een divisie deel uitmakende
internationale ventures vormden voor de uitgeverijen een reden om tot een
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herijking van de concernstructuur over te gaan. In veel divisies werden in
de regel (te) veel ventures ondergebracht. Ervaring met de activiteiten van
nationale ventures en ervaring met de activiteiten van internationale
ventures waren in dergelijke divisies niet altijd onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

VOORBEELDEEN
Martinus Nijhoff, deel uitmakend van het Kluwer-concern, werd met de
voornoemde beheersings- en marktafstemmingsproblematiek
geconfronteerd. In 1978 werden de ventures van deze uitgeverij in twee
vennootschappen ingevoerd. De op de Nederlandse markt actieve ventures
en de op de internationale markt actieve ventures werden ieder in een
afzonderlijke uitgeverij ondergebracht.

VOORBEELDlWEE
In 1981 werd binnen het Kluwer-concern een soortgelijke operatie
herhaald, nu voor de divisie Aigemene Wetenschappelijke Uitgeverijen. Ook
nu vond er een opsplitsing plaats in een 'groep' die zich ging toeleggen op
internationale publikaties en een 'groep' die zich ging toeleggen op
binnenlandse publikaties. Deze 'opsplitsconstructie' werd met het
toenemende belang van het buitenlandbedrijf in toenemende mate
toegepast. Zowel Kluwer, VNU als Elsevier maakten van deze methode
gebruik.

4.6.5.7. CLUSTEREN VAN VENTURES
Het multinationaliseren van de ondernemingsscope ging gepaard met het
geregeld in de tijd samenvoegen van ventures (die overeenkomstige
activiteiten uitvoerden) in divisies c.q. 'groepen'. Op deze wijze werden
kostenverlaging en een betere coordlnatie (l.e. marktafstemming) tot
stand gebracht. In het bijzonder werd geprofiteerd van de voordelen van
het uitwisselen van ervaring.

Samenvattend kunnen we stellen dat de divisionele structuren vanaf het
begin van de jaren '70 de toon hebben gezet. VNU, Elsevier en Kluwer
hanteerden een filosofie te organiseren naar:
- produkten (tot uiting komend in de produktdivisiestructuur) danwel,
- geografie (tot uiting komend in de internationale divisiestructuur, de
geografische structuur en de hybride structuur).
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De internationale ventures werden regelmatig tot 'divisies' of 'groepen'
gebundeld. De belangrijkste criteria bij het bundelen van de internationale
ventures waren:
- de mate van specialisatie (werd er een nis of geen nis bewerkt);
- het produkt dat werd aangeboden (werden publieks-, onderwijs-,
professionele of wetenschappelijke informatieprodukten aangeboden) en,
- het gebied dat werd bestreken (Iokaal of mondiaal).

Deze 'divisies'/'groepen' hadden een duidelijk onderscheidende
activiteitenscope en/of geografische scope. Door de keerzijde van de
divisionele structuren (l.e. een omvattende mate van decentralisatie) werd
het risico gelopen, dat het strategische beleid van het operationele beleid
ontkoppeld zou worden. Dit leidde bijvoorbeeld bij VNU in 1977 tot een
herziening van de structuur van het concern (van een internationale
divisiestructuur naar een produktdivisiestructuur). De herziening van de
structuur werd doorgevoerd met het oog op het aanbrengen van een
nauwere afstemming tussen de activiteiten van het topmanagement van
het concern en de activiteiten zoals die op het niveau van de divisies en
werkmaatschappijen werden uitgevoerd. Hierdoor nam niet aileen de
betrokkenheid van het topmanagement bij de operationele activiteiten toe,
maar werd tevens een beter inzicht verkregen in de actuele
marktvraagstukken.

4.7. CONCLUSIE
STUWENDE KRACHTEN
Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het multinationaliseren van de
scope van VNU, Elsevier en Kluwer het gevolg is geweest van twee
stuwende krachten:
- de noodzaak de kleine thuismarkt en het beperkte taalgebied te
ontvluchten teneinde elders -middels de op de thuismarkt opgebouwde
concurrentievoordelen- de beoogde groeidoelstellingen te realiseren;
- een streven de risico's van het ondernemen te spreiden

STRATEGIE
De multinationalisatiestrategie valt uiteen in de 'modus' en de 'richting'
van de expansie.
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'MODUS'
VNU, Elsevier en Kluwer multinationaliseerden de scope via:
_ internationale deelnemingen (met name gedurende de eindjaren '60 en de
jaren '70);
- internationale acquisities (met name gedurende de jaren '80) en,
- interne ontwikkeling (met name gedurende de -i.h.b. begin- jaren '80).
Door een gebrek aan ervaring verliep het multinationaliseren van de
ondernemingsscope niet zelden via de weg van de internationale joint
ventures, de internationale deelnemingen en de internationale acquisities.
Dit verklaart eveneens waarom zelden via internationale start-ups werd
geexpandeerd. We zullen daar in hoofdstuk 7 -bij de behandeling van het
proces van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen- uitvoerig op ingaan.

'RICHTING'
In de jaren '60 en '70 domineerden horizontale expansies (De acquisitie
van drukkerijen -i.e. vertikale expansie- werd uitsluitend in Nederland tot
stand gebracht). In de jaren '70 werd sporadisch multinationaal
gediversificeerd. In de jaren '80 vond het multinationaliseren van de scope
eveneens vooral langs horizontale weg plaats. Rationalisatie van de scope
van de uitgeverijen benadrukte bovendien het belang van horizontale
expansie. Het rationaliseren van de scope van de uitgeverijen had vooral
betrekking op de kapitaalsintensieve gratische bedrijven. Van de drie
uitgeverijen heett aileen VNU zich niet teruggetrokken uit de gratische
industrie (Integendeel, waar Elsevier en Kluwer zich tegen het einde van
de jaren '80 volledig uit de gratische industrie hadden teruggetrokken,
lanceerde VNU in 1988/1989 een 'zevenjarenplan' om (voor t 750 min) aile
drukpersen van de drukkerijen te vernieuwen). Kortom: horizontale
multinationalisatie bleet gedurende de gehele onderzoeksperiode de
belangrijkste 'richting'.

STRUCTUUR
De activiteiten van de internationale ventures bleven in de regel
gevrijwaard van 'top down' bemoeienissen. Dit was het gevolg van de ver
doorgevoerde mate van decentralisatie van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Hierdoor werd de ruimte gegeven om onder de
concernparaplu zelfstandig inhoud te geven aan de vormgeving en
uitvoering van het venture-beleid. De internationale divisiestructuur, de
produktdivisiestructuur, de geografische structuur en de hybride structuur
bleken hiervoor het meest geschikt te zijn. Functionele structuren en
matrixstructuren werden niet aangetroffen.
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HOOFDSTUK 5. MULTINATIONALISATIE VAN DE SCOPE VAN
DE VERZEKERAARS: NATIONALE-NEDERLANDEN, AEGON EN
AMEV

5.1. INLEIDING
De verzekeringsbranche is een branche waarin de ontwikkelingen elkaar
snel hebben opvolgd. Dit is in eerste aanleg het gevolg geweest van de
steeds fell ere concurrentie om de gunst van de client. De fellere
concurrentie heeft ertoe geleid, dat verzekeraars steeds meer in termen
van 'markten' en 'clienten' zijn gaan den ken, in plaats van in termen van
'produkten'. De Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf heeft deze
ontwikkeling in een publikatie in 1991 reeds nauwkeurig beschreven.

De verschuiving van een 'produktorlentatle' naar een 'rnarktortentatle'
heeft de nodige voeten in de aarde gehad. De 'nieuwe' beleidsconceptie is
van invloed geweest op de strategie en structuur van de verzekeraars. In
paragraaf 5.3 (,strategie') en paragraaf 5.4 (,structuur') gaan we dieper in
op de gevolgen van deze 'accentverschuiving'.

Plaatsen we de Nederlandse verzekeringsmarkt en de Nederlandse
verzekeraars in het perspectief van de mondiale en Europese
verzekeringsmarkt, dan kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

1. In 1989 bedroeg de omvang van de totale (l.e, leven en schade) Europese
verzekeringsmarkt $ 349 miljard (i.e. het netto premie inkomen), ongeveer
30 procent van het mondiale nettopremievolume (Andersen, 1990). West-
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren aan het einde van de jaren '80
de belangrijkste verzekeringsmarkten. In 1987 hadden deze twee landen
tezamen een 'marktaandeel' van 46 procent (Sigma, 1988). De
verzekeringsmarkten in Noord- en Midden-Europa groeiden gedurende de
tweede helft van de jaren '80 het langzaamst. De verzekeringsmarkten in
Zuid-Europa (in het bijzonder Spanje en Griekenland) groeiden in die
periode het snelst.
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2. Zwitserland (met een totaal brutopremievolume per hoofd van de
bevolking in 1987 van 4200 gulden), Japan (3750 gulden) en de Verenigde
Staten (3000 gulden) hadden aan het einde van de jaren '80 de hoogste
'verzekerdichtheid' (Sigma, 1988). Kader 5.1. geeft het brutopremievolume
per hoofd van de bevolking per 31 december 1987.

KADER 5.1. TOTAAL BRUTOPREMIEVOLUME PER HOOFD PER 31
DECEMBER 1987 <IN GLDN).

ITALIE
AUSTRALIE
BELGIE
CANADA
FRANKRIJK
NEDERLAND
VERENIGDKONINKRIJK
WEST-DUITSLAND
VERENIGDESTATEN
JAPAN
ZWITSERLAND

Bron: Sigma (1988).

500
1150
1400
1650
1700
1800
2000
2300
3000
3750
4200

Kader 5.1. geeft aan dat Zwitserland, Japan en de Verenigde Staten in 1987
wat betreft verzekeringsdichtheid een straatlengte voorsprong hadden op
de andere in het staatje opgenomen landen. In kader 5.2. geven we het
totaal van de brutoverzekeringspremies van de 'Triade' (Le. de Europese
Gemeenschap, de Verenigde Staten en Japan), uitgedrukt als een
percentage van net Bruto Nationaal Produkt. Dit verhoudingspercentage
geeft -indien over enkele jaren beschouwd- een indruk van de
aantrekkelijkheid -gemeten in termen van groei- van een regio/land. De
Japanse verzekeringsmarkt was de snelstgroeiende verzekeringsmarkt.
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KADER 5.2. BRUTOVERZEKERINGSPREMIES ALS PERCENTAGE VAN
HET BRUTO NATIONAAL PRODUKT

JAAR 1970 1975 1980 1985 1989

LAND/REGIO

VS 6,5 6,5 8,0 7,8 9,0
Japan 4,0 4,1 5,0 6,5 9,0
EC (12) 3,7 3,8 4,2 5,8 5,8

Bron: Sigma (1990) en eigen berekeningen.

3. Nederland neemt maar een klein deel van de brutopremiestroom in
Europa voor haar rekening nam. De drie grootste Nederlandse verzekeraars
Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV behoorden aan het einde van de
jaren '80 niettemin tot de top-20 van de grootste -in termen van het
gegenereerde brutopremie-inkomen- Europese verzekeraars. Nationale-
Nederlanden moest zelfs tot de Europese top-to gerekend worden (zie
kader 5.3.).
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KADER 5.3. DE 10 GROOTSTE MULTINATIONALE VERZEKERAARS IN
EUROPA (1987) GEMETEN IN TERMEN VAN BRUTOPREMIE-INKOMEN
(IN MLN GULDENS)

1.Allianz
z.zonen
3.Union des Ass. de Paris
4.Royal
5.Assicurazioni Generali
6.Prudential
7.Nationale-Nederlanden
8.Winterthur
9.Commercial Union
10.Sun Alliance & London

29100
17000
16800
15000
14800
13400
11800
11300
11000
10000

Bron: Nationale-Nederlanden (1988)

Oit hoofdstuk gaat in op de multinationalisatie van de scope van de drie
grootste Nederlandse verzekeraars (inclusief hun rechtsvoorgangers)
gedurende de periode 1965 tot en met 1989. Overeenkomstig de opzet van
hoofdstuk 4 zal het multinationaliseren van de scope van de verzekeraars
vanuit verschillende invalshoeken behandeld worden. Nationale
-Nederlanden, Aegon en Amev bezetten in 1989 (naar brutopremie
-inkomen) respectievelijk de eerste (f 15,982 mrd), tweede (f 7,284 mrd)
en derde (f 7,040 mrd) plaats in de rangorde van grootste Nederlandse
verzekeringsmaatschappijen (nummer 4, Delta-Lloyd had een brutopremie
-inkomen van f 2,236 mrd). Een behandeling van de multinationalisatie van
de scope van AEGON vaIt uiteen in een behandeling van de
multinationalisatie van de scope van:
1. AEGON (ontstaan in 1983)
2. De rechtsvoorgangersvan AEGON: AGO en ENNIA
3. De rechtsvoorgangers van AGO: de Vereeniging van Levensverzekering en
Lijfrente 'De Groot-Noordhollandsche van 1845', Het Onderling
Genootschap van Levensverzekering 'De Olveh van 1879 U.A.' en de
Aigemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij
4. De rechtsvoorgangers van ENNIA: de Verenigde Nillmij N.V. en de Eerste
Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen
Invaliditeit N.V..
Appendix 5-1 geeft beknopt de profielen van Nationale-Nederlanden, AEGON
enAMEV.

171



In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens aan de orde komen: de scope van
de drie verzekeraars (S.2.), de bedrijfstak van de verzekeraars en de
ontwikkelingen die daarin plaatshadden (S.3.), de stuwende krachten (S.4.),
strategieen (S.S.) en structuren (S.6.) van de drie verzekeraars (inclusief
rechtsvoorgangers).

5.2. DE ONDERNEMINGSSCOPE

5.2.1. ALGEMEEN
Er lijkt een positief verband tussen de stijging van de welvaart en het
gebruik van diensten van het verzekeringswezen te bestaan: "Not only is
the proportion of European savings in insurance high but it is rapidly
rising. Even in the mature markets, such as Germany and the UK, life
assurance business is growing by 2-3 times the rate of GDP [Le. Bruto
Binnenlands Produkt, PKJ). The Mediterranean markets in Italy, Spain and
Portugal are less developed and are growing much faster than GDP
......................... As Western Europe has grown richer since the Second World
War, people have not only looked for more insurance but they have more to
insure Not only is the population of Western Europe getting
richer but the average age is rising. This is important because people buy
more insurance as they grow older and their financial responsibilities
increase" (Andersen, 1990; p. 4). Eppink (1987) wijst op het feit dat,
wanneer we 'nationaal inkomen' als indicator van 'welvaart' nemen, de
bovenstaande relatie genuanceerd dient te worden. In dit geval moet een
onderscheid worden gemaakt tussen levenactiviteiten en schade
-activiteiten. Het verband tussen het nationaal inkomen en het premie
-inkomen uit levensverzekeringen is niet strikt. Het verband tussen het
nationaal inkomen en het premie-inkomen uit schadeverzekeringen is
strikt(er): "If income drops, people in general do not spend as much money
on large purchases as before, which leads to a drop in the number of cars
sold etc.. This has the effect that the increase in (car) prices is not
followed by increases in the premium, which is based on the price of the
product when it was purchased" (Eppink, 1987; p. 32 en 33). Deze
constatering van Eppink wordt gestaafd door diverse andere onderzoeken
(zie: The Economist, 1990).

Verzekeraars nemen risico's over van particulieren en organisaties. Het
produkt (de geleverde 'dienst') van een verzekeraar kan omschreven worden
als een contract met als doeI financiele bescherming te bieden tegen
onzekerheden die de continuiteit van de particulier/organisatie, danwel de
conditie van een object waarover zij de beschikkingsmachtlhet eigendom
heeft, zouden kunnen bedreigen. Het gaat bij het afsluiten van
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verzekeringen in essentie om risico's die voor de persoon/organisatie in
kwestie significante flnanclele gevolgen kunnen hebben. Een goed
functionerend verzekeringsstelsel kan in dat raam als een 'pijler van
welzijn' gekwalificeerd worden.

De doelstelling van 'een' verzekeraar kan geillustreerd worden aan de hand
van de doelstelling van 'de' verzekeraar Nationale-Nederlanden: "De
voornaamste doelstelling is het op basis van continuiteit voorzien in de
huidige en toekomstige behoefte van de samenleving aan tmanclele
zekerheid. De door het concern geleverde diensten omvatten vrijwel aile
vormen van levens- en schadeverzekeringen, waaronder ook professionele
herverzekering, aangevuld met enkele diensten op nauw met verzekering
verwante terreinen. Werkend als particuliere onderneming binnen het op
concurrentie gebaseerde systeem van ondernemingsgewijze produktie,
streven wij naar het behalen van winst en naar behoud en vergroting van
ons marktaandeel in binnen- en buitenland door het bevorderen van afzet
van kwalitatief goede produkten tegen aanvaardbare prijzen via daartoe
geeigende verkoopkanalen" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over
1984; p. 8).

Verzekeraars worden veelal gelijkgeschakeld met 'risicoverzekeraars'. Oit
is niet geheel juist. Het verzekeren van risico's is een belangrijke
activiteit van verzekeraars. Oaarnaast doen veeI verzekeraars actief aan
'spaarverzekeren'. Oaarbij valt te denken aan het via de spaarkasbedrijven
bewerken van de spaarmarkt. Verzekeraars kunnen dan ook over een
diverse activiteitenscope beschikken.

Een verzekeraar kan groot of klein zijn, kan zich concentreren op leven of
schade, kan zich als 'multinational' of als 'national' presenteren en kan
zich in de markt als gediversificeerde ftnanciele dienstverlener (het
'Allfinanz'-concept) of als aanbieder van uitsluitend
verzekeringsprodukten positioneren. Een concentratie op een van deze vier
dimensies (respectievelijk omvang, de verhouding leven versus schade, de
verhouding buitenlandbedrijf versus binnenlandbedrijf en de mate van
diversificatie) kan tot een solide concurrentiepositie leiden.

De activiteiten van verzekeraars, gericht op het tegemoetkomen aan de
behoeften van particulieren en organisaties aan flnanciele zekerheid,
waren aanvankelijk onder te brengen in twee categorieen:
levenactiviteiten en schade-activiteiten (i.e. de 'traditionele'
activiteitenscope). Oit onderscheid werd (en wordt) ook door verzekeraars
uit andere landen gemaakt. Amerikaanse en Engelse verzekeraars spreken
van 'life' en 'non-life' of 'general' (non-life of general wordt ook wei
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gelijkgeschakeld met 'property/casualty'). Verzekeraars hebben zich lange
tijd vooraleerst geconcentreerd op het uitoefenen van het leven- en het
schadebedrijf.

Aan het einde van de jaren '60 beginnen de verzekeraars hun
activiteitenscope te diversificeren. De naar aanleiding daarvan opgestarte
activiteiten werden 'diverse', 'overige' of 'aanverwante' activiteiten
genoemd. Daarnaast begonnen verzekeraars op grotere schaal interesse te
krijgen voor het herverzekeren van (grote) risico's. De activiteitenscope
werd door deze ontwikkelingen verbreed. De activiteitenscope van
verzekeraars bestond tegen het einde van de jaren '80 vaak uit vier
activiteiten: levenactiviteiten, schade-activiteiten,
herverzekeringsactiviteiten en 'diverse' activiteiten. In de drie navolgende
paragrafen zullen we ingaan op de activiteitenscope van verzekeraars.

5.2.2. LEVENACTIVITEITEN
Verzekeringsmaatschappijen nemen risico's over van anderen. Het gaat dan
vaak om zware verplichtingen. De 'zwaarte' van die verplichtingen doet
zich vooral bij levensverzekeringen gelden. Het gaat in dat geval om
verplichtingen met een lange termijn karakter.

De groei van het levenbedrijf van verzekeraars is gedurende de periode
1965 tot en met 1989 in positieve zin betnvloed door een endogene factor
en twee exogene factoren.

ENDOGENEFACTOR
In vergelijking tot schade-activiteiten, herverzekeringsactiviteiten en
'diverse' activiteiten zijn levenactiviteiten -gezien vanuit het oogpunt van
de winstgevendheid en de daarmee te behalen groei- de aantrekkelijkste
activiteiten (Eppink, 1987; Andersen, 1990; The Economist, 1990): "In
their distribution strategies, most insurers -both newcomers and
established firms- give priority to life and pension products largely in
view of their projected relatively high growth rate. Nonlife products are
widely regarded as offering less growth potential" (Salomon, 1992; p. 16).

EXOGENE FACTOREN
Er is sinds de jaren '60 sprake van een gestaag groeiende bevolking.
Daardoor werd de potentlsle markt voor levensverzekeringen groter.
Voorts werd door het hogere welvaartsniveau een sterkere behoefte aan
levensverzekeringen gevoeld. Andersen (1990) heeft het welvaartsniveau
van een land met de behoefte aan levensverzekeringen vergeleken. De
hoogte van het welvaartsniveau en de behoefte aan levensverzekeringen
waren volgens Andersen in sterke mate positief gecorreleerd.
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Vergelijken we 'de Europeaan' met 'de Amerikaan' en 'de Japanner' dan
kunnen we aan de hand van cijfers over 1989 concluderen, dat de
Europeaan in vergelijking tot de Amerikaan en de Japanner -wat betreft
levensverzekeringen- is 'onderverzekerd': $ 390 tegen respectievelijk $
725 en $ 1560 per hoofd van de bevolking (The Economist, 1990).

5.2.3. SCHADE-ACTIVITEITEN
De produktrange van het schadebedrijf varieert van
'ziektekostenverzekeringen' en 'motorrijtuigenverzekeringen' (de twee
belangrijkste produkten) tot brandverzekeringen, transportverzekeringen
en luchtvaartverzekeringen. Er zijn twee categorieen schadeprodukten te
onderscheiden: produkten met een lokale orlentatle en produkten met een
internationale o r le nt a t ie . Ziektekostenverzekeringen,
motorrijtuigenverzekeringen en brandverzekeringen zijn voorbeelden van
verzekeringen met een lokale orlentatle. Transportverzekeringen
(ondermeer verzekeringen op schepen) en luchtvaartverzekeringen hebben
veeleer een internationale orlentatle. Dit onderscheid is belangrijk, gezien
de gevolgen voor de aard van de concurrentiestrijd. In bepaalde segmenten
van de schademarkt wordt de concurrentiestrijd vooral op nationaal niveau
beslecht, terwijl in andere segmenten van de schademarkt de
concurrentiestrijd voornamelijk op internationaal niveau beslecht wordt.

Kenmerkend voor het schadebedrijf is het verloop van de
bedrijfsresultaten. Het schadebedrijf wordt vanwege het grillige
resultatenverloop wei een 'cyclisch fonds' genoemd. Nationale-
Nederlanden,AEGON en AMEV hebben gedurende de periode 1965 tot en met
1989 een produktbeleid gevoerd, gericht op het zoveel mogelijk
stabiliseren van de resultaten van de aangeboden schadeprodukten.
Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV maakten in dat kader gebruik van
geografische en produktdiversificatiestrategieen. Deze strategieen waren
respectievelijk gericht op het teweegbrengen van een goede geografische
spreiding van de schade-activiteiten en een goede spreiding naar de aard
van de risico's. In het laatste geval werden de schade-activiteiten
ondermeer gediversificeerd naar 'brand', 'aansprakelijkheid', 'Iuchtvaart',
en 'motor'.

Kostenverlaging en kostenbeheersing spelen bij het op peil houden van de
winst van het schadebedrijf een belangrijke roJ. De concurrentiestrijd
spitst zich toe op de prijsstelling van het schadeprodukt, omdat vrijwel
aile schadeverzekeraars een beleid voeren, gebaseerd op kostenverlaging
en kostenbeheersing. Gevolg: een felle concurrentiestrijd leidend tot -in
verzekerjargon- 'een politiek van premie-afbraak'.
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5.2.4. 'LEVEN' EN 'SCHADE': EEN VERGELlJKING
De verschillen tussen de levenmarkt en de schademarkt hebben ondermeer
betrekking op:
1. Verschillen in de mate van concentratie
2. Verschillen in het verloop van de resultaten.

AD. 1. CONCENTRATIE
Vanaf de jaren '60 zijn veel leven- en schadebedrijven in elkaar en in
andere leven- en schadebedrijven opgegaan. Vaak bleven de
verzekeringsmaatschappijen onder de eigen naam het verzekerbedrijf
uitoefenen. Soms werd de naam van de overnemer danwel de fusiepartner
overgenomen en soms werden de beide namen gecombineerd tot een
'nieuwe' naam.

Het aantal 'schadebedrijven' is gedurende de periode 1973 tot en met 1989
een veelvoud van het aantal 'Ievenbedrijven' gebleven (zie kader 5.4.).
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KADER 5.4. AANTAL LEVENS- EN SCHADEVERZEKERINGSMAAT-
SCHAPPIJEN ACTIEF IN NEDERLAND (Onder toezlcht van de Ver-
zekeringskamer)

JAAR LEVEN SCHADE

BINNENL. BUITENL. BINNENL. BUITENL.

1973 53 12 272 158
1974 53 11 256 157
1975 51 11 246 158
1976 49 10 241 149
1977 49 10 234 147
1978 50 11 227 146
1979 53 12 230 148
1980 55 12 227 146
1981 61 12 227 141
1982 61 12 229 141
1983 61 12 224 139
1984 60 10 224 143
1985 59 10 229 132
1986 76 10 228 142
1987 77 11 233 144
1988 80 10 241 142
1989 80 10 240 140

Bron: Verzekeringskamer en Verbond van Verzekeraars, jaaroverzichten.

De felheid van de concurrentie -we zullen ons op deze plaats beperken tot
het einde van de jaren '80- wordt mede door de mate van concentratie
be"invloed.We krijgen aan de hand van de concentratiegraad en het aantal
ondernemingen dat actief is op een gegeven markt een indruk van de mate
van concentratie (de Jong, 1985; Daems en Douma, 1989). Hier:
1. De concentratiegraad (CR-5) van het Nederlandse verzekeringswezen
2. Het aantal verzekeraars dat actief is op de Nederlandse
verzekeringsmarkt.

177



Voor levensverzekeringen lag de concentratiegraad (CR-5) in 1987 volgens
de Verzekeringskamer en het Verbond voor Verzekeraars op 75 procent
(Nationale-Nederlanden had met 32 procent het grootste marktaandeel).
Schadeverzekeringen bleven hier met een concentratiegraad van 25
procent ver bij achter.

In 1989 waren volgens. de bovenstaande tabel 80 Nederlandse en 10
buitenlandse levenmaatschappijen actief in Nederland. Het aantal
buitenlandse levenbedrijven is vanaf het begin van de jaren '70 vrijwel
constant gebleven. Het aantal Nederlandse levenmaatschappijen is
gedurende de periode 1973 tot en met 1989 gestaag toegenomen. Daarmee
is het totale aantal levenmaatschappijen toegenomen. Het Nederlandse
schadewezen verschilt van het levenwezen zowel voor wat betreft het
aantal als de ontwikkeling daarvan. Het schadewezen telde in 1989 240
Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en 140 buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen. Het totale aantal
schadeverzekeringsmaatschappijen is vanaf het begin van de jaren '70 van
eenzelfde orde van grote gebleven. Belangrijkste conclusies:
1. De levenmarkt is minder versnipperd dan de schademarkt
2. De versnippering van de levenmarkt zet gestadig door.

De versnippering van het Nederlandse schadewezen heeft tot een felle
concurrentiestrijd geleid.

AD.2. RESULTATENVERLOOP
Een tweede opmerkelijk verschil tussen het levenbedrijf en het
schadebedrijf heeft betrekking op het resultatenverloop. Het levenbedrijf
laat over het algemeen een vrij stabiel verloop van de jaarresultaten zien.
De resultaten van het schadebedrijf willen daarentegen nogal eens van
jaar tot jaar verschillen. Het grillige verloop van het schaderesultaat
wordt veroorzaakt door het in de regel weinig 'gedisciplineerde
marktgedrag' van de aanbieders van schadeverzekeringen, de wisselende
(te kleine of -vaak- te grote) tekencapaciteit, rampen en de niet goed
onderbouwde verwachtingen over het toekomstige schadeverloop (zie ook:
Barneveld, 1984). Het saneren van de portefeuilles, het nauwkeurig
bewaken van de kosten en het voeren van een voorzichtiger (in
verzekerjargon: 'zorgvuldiger') acceptatiebeleid (in de zin van het
verscherpen van het acceptatiebeleid: onder strengere voorwaarden
verzekeren) zijn strategieen om tot een stabilisering van de
schaderesultaten te komen.
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5.2.5. HERVERZEKERING
Verzekeraars vall en uiteen in directe ('primaire') verzekeraars en
herverzekeraars. Herverzekeraars participeren in de risico's die directe
verzekeraars van particulieren en organisaties overnemen. Daarbij kan een
onderscheid worden gemaakt naar 'contractuele' herverzekeringen (een
deel van het risico c.q. het gehele risico wordt herverzekerd) en
'facultatieve' herverzekeringen (het risico wordt per post herverzekerd).
Directe verzekeraars herverzekeren in de regel omvangrijke risico's. Het
gaat dan vaak om omvangrijke lndustrlele risico's. Het is een normale
praktijk dat herverzekeraars op hun beurt een deel van de door hen
overgenomen risico's doorgeven aan andere herverzekeraars. Ook
herverzekeraars spreiden hun risico's. Veel directe verzekeraars hebben
een herverzekeringspoot ontwikkeld.

De herverzekeringsmarkt is een internationaal georienteerde markt. De
concurrentiestrijd heeft dan ook een internationaal karakter. De mondiale
herverzekeringsmarkt heeft diverse belangrijke centra: Londen, ZOrich,
Parijs en MOnchen. Londen (Lloyd's) is het belangrijkste centrum. Kader
5.5. geeft een overzicht van de grootste herverzekeraars ter wereld.
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KADER 5.5. DE GROOTSTE HERVERZEKERAARS TER WERELD

Rangorde naar netto premie-inkomen in 1984 in min dollars

Bedrijf

1.MOnchenerROck
2.Schweiz ROck
3.General Reinsurance
4.Employers Reinsur.
5.Mercantile & General
6.Gerling
7.Prudential Reinsur.
8.American Reinsur.
9.Soc. Commercial
10.Kolner ROck
15.Ned. Reas.Groep

totaal waarvan leven waarvan schade

3066
2535
1590
628
592
570
450
442
398
382
215

13 %
22%
20%
21 %
31 %
20%
0%
0%
14 %
25%
28%

87%
78%
80%
79%
69%
80%
100 %
100 %
86%
75%
78%

Opmerking: de totalen zijn op miljoenen dollars afgerond. De percentages
zijn op hele cijfers afgerond.

Bron: Argus Inter (1985) en eigen berekeningen.

Uit kader 5.5. kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Het merendeel van het premie-inkomen van de tien grootste
herverzekeraars is afkomstig uit schade. Volgens een recent onderzoek van
The Economist (1990) is ongeveer 80 procent van het totaal aan
herverzekeringspremies afkomstig van 'non-life risks'
2. Europese en Amerikaanse herverzekeraars domineren de 'top 10'.
Volgens het voornoemde onderzoek van The Economist blijken 'Europeanen'
een groter deel van hun risico's te herverzekeren dan 'Amerikanen' en
'Japanners'.

De internationaal georienteerde herverzekeringsmarkt wordt gekenmerkt
door een felle concurrentiestrijd. Een (te) groot aantal herverzekeraars en
een (te) langzaam groeiend zakenvolume leiden tot overcapaciteit en
achterblijvende premieniveaus.

Het merendeel van de herverzekeraars voerde daarom aan het einde van de
jaren '80 bij het afsluiten van nieuwe contracten een selectief

180



acceptatiebeleid (in verzekerjargon: "een terughoudende
acceptatiepolitiek"). Daarbij ging de aandacht in het bijzonder uit naar het
bewaken van de kwaliteit van de tekening. 'Marginale contracten' werden
geweigerd. Niet het volume van getekende zaken maar het rendement stond
centraal.

5.2.6. 'DIVERSE' ACTIVITEITEN
Tot de 'diverse' activiteiten moeten ondermeer gerekend worden:
financieringsmaatschappijen, maatschappijen die zich bezighouden met de
ontwikkeling en exploitatie van vastgoedprojecten en
computerdienstverleningsbedrijven. Het diversificeren van de
activiteitenscope had betrekking op het entameren van 'diverse'
activiteiten. Deze 'diverse' activiteiten hebben de basis van de
bedrijfsvoering van de verzekeraars verbreed.

Het diversificeren van de activiteitenscope kan een verwant en een niet-
verwant karakter hebben. Diversificaties worden overwegend in de
tlnanclele dienstverlening tot stand gebracht (i.e. verwante
diversificatie). Een enkele keer wordt in de nlet-tinanclele
dienstverlening gediversificeerd (I.e. niet-verwante diversificatie).

5.3. DE BEDRIJFSTAK

5.3.1. ALGEMEEN
De bedrijfstak van de verzekeraars kan aan de hand van een aantal
ontwikkelingslijnen getypeerd worden. De bedrijfstak van de verzekeraars
werd gedurende de periode 1965 tot en met 1989 gekenmerkt door:
(de)concentratie en de vorming van concerns (5.3.2.), multinationalisatie
(5.3.3.), de fellere concurrentie (5.3.4.), diversificatie (5.3.5.) en
toetredingsbarrieres (5.3.6.). Deze onderwerpen zullen in de volgende
paragrafen behandeld worden.

5.3.2. CONCENTRATIE EN CONCERNVORMING

5.3.2.1. IN LEIDING
Concentratie en concernvorming liggen in het verzekeringswezen in
elkaars verlengde. In de woorden van Gales (1986): "De opkomst van de
concerns in de jaren '60 viel samen met een fusiegolf in de
verzekeringsbranche. Beide tenomenen hebben elkaar ontegenzeggelijk
beinvloed en versterkt" (p. 318). De richting van de causaliteit is daarbij
duidelijk: concentratie heett geleid tot de vorming van concerns.
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5.3.2.2. CONCENTRATIE
Waardoor wordt 'concentratie' in de verzekeringsbranche veroorzaakt?
Nuissl (1992) voorziet ons van een antwoord wanneer hij zegt: "Partty as a
result of the cost of technological innovation [i.e. de
informatietechnologie, PKJ], an ever broader base is needed to support the
costs and investments needed for the business management. This, in
combination with increasing marketing and sales costs, brought about by
fierce competition, is generating a trend towards larger units, in both
companies and intermediaries" (p, 173).

De concentratietrend uit de jaren '60 is van grote invloed geweest op de
ontwikkeling van het Nederlandse verzekeringswezen. Die
concentratiebeweging werd aangezwengeld door de vorming van Nationale-
Nederlanden (in 1963). AI in 1965 behoorden van de zeven grootste
levenmaatschappijen er vijf ook tot de grootste zeven
schademaatschappijen (De Verzekeringsbode, 1966). Het ging daarbij om:
Nationale-Nederlanden, Amev, Delta, RVS/Zeven Provincien, de Eerste
Nederlandsche, AGO en Nillmij.

Aan het einde van de jaren '60 ontstonden naar aanleiding van fusies drie
'nieuwe' verzekeringsmaatschappijen: AGO (1968), Delta-Lloyd (1968) en
ENNIA (1969) (De vorming van het AGO- en het ENNIA-concern komt in het
verdere verloop nog aan de orde. Vandaar dat we ons in deze paragraaf
zullen beperken tot een beknopte uiteenzetting van het ontstaan van Delta-
Lloyd).

De fusie tussen de Delta Verzekeringsgroep N.V. en de N.V. Nederlandsche
Lloyd was complementair van aard: Delta was hoofdzakelijk
levensverzekeraar en de Nederlandsche Lloyd was hoofdzakelijk
schadeverzekeraar. Door de fusie ontstond naar brutopremie-inkomen de
derde levensverzekeraar en de tweede schadeverzekeraar van Nederland.
Kader 5.6. geeft het brutopremie-inkomen leven en schade van Delta en de
Nederlandsche Lloyd.
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KADER 5.6. BRUTOPREMIE-INKOMEN IN MLN GLDN IN 1968

DELTA NED.LLOYD TOTAAL

PREMIE-INKOMENLEVEN
PREMIE-INKOMENSCHADE

210
81

24
159

234
240

TOTAAL 291 183 474

Bron: Jaarverslagen van Delta Verzekeringsgroep N.V. en de N.V.
Nederlandsche Lloyd.

De internationale activiteiten van Delta beperkten zich voornamelijk tot
Canada. De internationale activiteiten van de Nederlandsche Lloyd
beperkten zich hoofdzakelijk tot West-Europa. Delta-Lloyd had per ultimo
1968 een zichtbaar eigen vermogen van f 180 min, een geplaatst
aandelenkapitaal van f 37,6 min, f 2168 min aan beleggingen uitstaan, een
nettowinst van f 18,1 min en een personeelsbestand van ongeveer 3800
medewerkers (waarvan 300 in het buitenland). Daarmee was de nieuwe
verzekercombinatie een grote, goed renderende en in financieel opzicht
krachtige marktpartij met een orientatie op de Nederlandse leven- en
schademarkt. Volledigheidshalve: ook AGO en ENNIA waren grote, goed
renderende verzekeringsmaatschappijen met een goed ontwikkeld
binnenlandbedrijf. Het buitenlandbedrijf van AGO en ENNIA was -
overeenkomstig het buitenlandbedrijf van Delta-Lloyd- beperkt van
omvang. We zullen daar nog uitvoerig op ingaan.

Aan het einde van de jaren '60 werd voor wat betreft het in elkaar opgaan
van grote verzekeraars pas op de plaats gemaakt. Het accent verschoof van
fuseren naar consolideren (l.e. het integreren van de bij de gedurende de
jaren '60 gerealiseerde fusies betrokken ondernemingen in 'concerns'),
diversificeren en multinationaliseren.

In vergelijking tot de jaren '60 vond in de jaren '70 -wat betreft de grote
verzekeraars- een afflauwing plaats van het aantal gerealiseerde fusies.
Kader 5.7. geeft een indruk van de concentratie in het levenbedrijf en de
concentratie in het schadebedrijf.
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KADER 5.7. CONCENTRATIE IN HET LEVEN- EN SCHADEBEDRIJF:
1973, 1984 EN 1989 (BRUTOPREMIE-AANDELEN)

LEVe.J SCHADE
1973 1984 1989 Mutatie 1973 1984 1989 Mutatie

('73-'89) ('73/'89)
CR 1 26,4 33,4 21,7 - 5 16,3 12,2 10,5 -5,8
CR 2 38,2 52,2 35,1 -3,1 22,6 19,1 17,1 -5,5
CR 3 49,7 60,9 41,9 -7,8 26,7 24,8 22,8 -3,9
CR 4 59,5 68,8 48,4 - 1 1 , 1 30,8 29,2 27,6 -3,2
CR 5 68,3 76,5 52,9 -15,4 34,3 33,2 31,8 -2,5
CR 6 75,9 80,9 57,2 -18,7 37,6 36,8 35,3 -2,3
CR 7 82,2 83,8 61,0 -21,2 40,7 40,0 38,6 -2,1
CR 8 84,6 86,5 64,7 -19,9 43,4 43,1 41,9 -1 ,5
CR 9 86,6 87,7 67,8 -18,8 45,8 45,7 45.0 -0,8
CR10 88,3 88,6 70,4 -17,9 48,2 48,0 48,1 - 0,1

Opmerkingen. Voor wat betreft de omvang van een verzekeraar kan van twee indicatoren gebruik
worden gemaakt: het brutopremie-inkomen en de omzet (premie-inkomen +
beleggingsopbrengsten). Wij hebben gekozen voor het brutopremie-inkomen. Het brutopremie-
inkomen is de meest kenmerkende indicator van de grootte van een verzekeraar. We hebben bij
de berekeningen gebruik gemaakt van het jaarlijkse brutopremie-inkomen van aile op de
Nederlandse verzekeringsmarkt actieve ondernemingen. Daarbij gaat het om aile 'Nederlandse'
en aile 'buitenlandse' verzekeraars.

Bron: Verzekeringskamer en Verbond van Verzekeraars (Jaaroverzichten),
Jaarverslagen, Sigma (1992) en eigen berekeningen.

De concentratie in het levenwezen geeft tot 1984 een (opgaande)
ontwikkeling te zien. De concentratiebeweging heeft zich vooral onder de
vijf grootste levensverzekeraars voltrokken. Volgens kader 5.7. is de
concentratie in het schadebedrijf gedurende de periode 1973 tot en met
1984 -hoewel marginaal- afgenomen (de CR-1, CR-2, CR-5 en CR-1O
namen bijvoorbeeld aile vier af).

In de jaren '80 werden -net als in de jaren '60- enkele grote
fusies/acquisities tot stand gebracht. Met name in 1983 vonden
omvangrijke fusies/acquisities plaats. AGO en ENNIA gingen in dat jaar
samen en Nationale-Nederlanden nam Amfas over.

De fusies/acquisities waren voor een belangrijk deel het gevolg van de
opkomst van 'direct writers' die zonder tussenpersonen aggressief de
afzetmarkt bewerkten (Andersen, 1990). Met de opkomst van de 'direct
writers' liepen de marktaandelen van de gevestigde
verzekeringsmaatschappijen terug. Het samenballen van de krachten via
fusies, acquisities en samenwerkingsverbanden had dan ook een defensief
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karakter. Langs deze weg werd geprobeerd de teruggang in de
marktaandelen tegen te gaan. Uit kader 5.7. blijkt dat deze strategie ex
post weinig effect heeft gesorteerd. Gedurende de tweede he1ft van de
jaren '80 is er sprake van een deconcentratiebeweging in zowel het leven-
als het schadewezen (die vooral de grootste levens- en
schadeverzekeraars raakt).

De grote verzekeraars gingen zich gedurende de tweede helft van de jaren
'80 meer in andere dan verzekeringactiviteiten begeven. De overname van
de WUH (1986) door Nationale-Nederlanden en de FGH (1987) door AEGON
vormden treffende voorbeelden van acquisities die vaker tussen in plaats
van binnen branches plaatshadden. Daarmee werden verzekeraars
'flnanclele dienstverleners' (er werd steeds vaker vorm en inhoud gegeven
aan het 'Allfinanz'/,Bancassurance'-concept). De Jong (1991) sprak van een
ontwikkeling naar "nauwe oligopolistische verhoudingen" (p. 449). De
ontwikkeling naar 'nauwe oligopolistische verhoudingen', tot uiting
komend in 'flnanclele supermarkten', is kenmerkend voor de tweede helft
van de jaren '80.

In een artikel in NRC Handelsblad (12-10-1991) wijst Bartelds -de
president-directeur van AMEV (dan Fortis)- op de doorslaggevende rol van
de klant in het concentratieproces: "Concentratie in de financlele sector
wordt ingegeven door de behoefte van de client aan een op zijn maat
toegesneden financlele dienstverlening, waarbij die klant op een adres -
goed geadviseerd- alles wil kunnen halen wat hij (of zij) wil hebben". H.W.
de Jong zei het als voigt: "Het in elkaar groeien van deze markten [bank- en
verzekermarkten, PKJ] berust op de grotere macht van de consument: zijn
discretionaire inkomen stijgt, en de ongedifferentieerde vrije koopkracht
waarover hij beschikt kan hij sparen of besteden, nu of in de toekomst, in
zijn dorp of wijk, danwel elders op de aardbol. Dankzij het vernuft van de
aanbieders zijn de vormen om te dlfferentleren zeer uitgebreid. Die
aanbieders verzwakken daarmee evenwel hun positie en versterken die van
de vraagzijde van de markt In 'Allfinanz' zoekt de bedreigde
producent zijn heil" (1991; p. 449).

Concluderend: voor het Nederlandse verzekeringswezen geldt dat er
gedurende de jaren '60 (met name vanaf 1963, het jaar waarin Nationale-
Nederlanden werd gevormd) sprake is geweest van concentratie. Gedurende
de jaren '70 is de concentratiegraad in het levenwezen toegenomen en de
concentratie in het schadewezen -marginaal- afgenomen
(,deconcentratie'). De meest opzichtige fusies/acquisities -met name
verantwoordelijk voor de hoge mate van concentratie- voltrokken zich in
de jaren '60 en '80. Vanaf 1984 heeft zich -in tegenstelling tot de jaren
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'60- evenwel een deconcentratiebeweging in het Nederlandse leven- en
schadewezen voorgedaan.

De motieven die aan de grote fusies!acquisities tengrondslag lagen waren
in de kern dezelfde. In de jaren '60 werden de grote fusies!acquisities
vooral gevoed door het argument, de positie op de binnenlandse markt te
verstevigen. In de jaren '80 ging het vooral om het opbouwen van een
verzekeringsmaatschappij die de internationale concurrentie het hoofd
moest kunnen bieden.

5.3.2.3. CONCERNVORMING
De gebundelde werkmaatschappijen van Nationale-Nederlanden, AMEV, AGO
en ENNIA vormden tezamen een 'concern'. Op deze manier was het mogelijk
tot wederzijdse ondersteuning te komen: het levenbedrijf kon het
schadebedrijf ondersteunen en het schadebedrijf kon het levenbedrijf
ondersteunen. Hierdoor was een verzekeringsmaatschappij in staat tegen
een concurrerende prijs meerdere verzekeringsprodukten aan te bieden.

Vier factoren fungeerden als katalysator voor de ontwikkeling naar
'concerns'. Het ging om factoren die vaak cumulatief waren voor elkaar:
1. De schaalvergroting
2. De noodzaak van kostenbeheersing
3. Het 'volgen-van-de-Ieider'
4. Het diversificeren van de scope.

AD. 1.SCHAALVERGROTING
'Concerns' vormden het antwoord op de schaalvergroting die gedurende de
jaren '60 in de industriele en dienstensector plaatshad. Grotere
verzekeringsmaatschappijen vormden het tegenwicht voor de steeds
grotere industrtele ondernemingen. De verzekeraars moesten wei
meegroeien, omdat anders hun positie als leverancier van
verzekeringsprodukten verzwakt zou worden. Daarmee 'volgden' de
verzekeraars de ontwikkelingen die zich in andere bedrijfstakken hadden
voltrokken danwel begonnen te voltrekken. Andere 'dienstverleners', als de
Nederlandse (algemene) banken, hadden zich al in een eerder stadium aan
de schaalvergroting van het industriele bedrijfsleven aangepast (zie
hoofdstuk 6). De noodzaak met de clienten mee te groeien is een van de
redenen geweest voor het ontstaan van het Nationale-Nederlanden- (in
1963), AGO- (in 1968) en ENNIA-concern (in 1969).

AD.2. KOSTENBEHEERSING
Verzekeringsprodukten zijn 'brengprodukten' in plaats van 'haalprodukten'
(zoals het merendeel van de bankprodukten. zie hoofdstuk 6). Het resultaat
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van het verzekeringsbedrijf is daarom in hoge mate afhankelijk van een
(dure) verkoopdienst (,buitendienst'). Door leven- en schade-activiteiten in
een buitendienst te integreren kan efficienter van het verkoopapparaat
gebruik gemaakt worden. Deze kostenbesparingen werden in de
premiestelling doorberekend.

AD. 3. HET'VOLGEN-VAN-DE-LEIDER'
Het fenomeen 'volgen-van-de-Ieider' is in de economische literatuur een
bekend concept (zie: Knickerbocker, 1973). De zetten van de marktleider
zijn in deze opvatting richtinggevend: de marktleider is initiator, de
overige marktpartijen zijn imitator. Of het 'volg-de-Ieider'-concept ook
van toepassing is geweest op het concernvormingsproces valt niet aan de
hand van statistieken te staven. Uit de commentaren van voormalige
leidinggevenden valt niettemin op te maken, dat de vorming van het
Nationale-Nederlanden-concern (in 1963) als 'bedreigend' werd ervaren.
Het ontstaan van Nationale-Nederlanden zorgde voor veel onrust in het
Nederlandse verzekeringswezen. Dit was begrijpelijk, gezien de grote
omvang van het marktaandeel van Nationale-Nederlanden. De 'zet' van
Nationale-Nederlanden vroeg om een 'tegenzet'. In de discussies over
mogelijke tegenzetten domineerden twee alternatieven de
Raadsvergaderingen van de concurrenten van Nationale-Nederlanden:
meegroeien of klein blijven en je concentreren op lucratieve nissen in
markten waarop je reeds jarenlang actief bent.

De leidinggevenden van de belangrijkste concurrenten van Nationale-
Nederlanden kozen voor het alternatief 'meegroeien'. Het duurde echter nog
jaren voordat men de daad bij het woord voegde. Het niet volgen van de
fusie tussen De Nationale en De Nederlanden zou, zo was de mening, op
termijn het voortbestaan van de andere verzekeraars bedreigd hebben.
Gales (1986) zegt hier in zijn studie het volgende over: "Verzekeraars
stonden op de uitkijk naar geschikte fusiepartners, maar zelfs als het tot
gesprekken kwam, waren deze lang niet altijd succesvol. Zo waren er al in
1963 contacten tussen de Eerste Nederlandsche en de Nillmij. De
gesprekken liepen op niets uit. De Aigemeene Friesche voerde
in 1963 overleg met de Olveh. Tussen deze twee maatschappijen waren ook
al in 1935 contacten geweest. In geen van de beide gevallen werden de
gesprekken met succes bekroond. Dit was in 1968 wei het geval. In deze
jaren waren er veel meer gesprekken tussen verschillende ondernemingen
dan hier vermeld" (p. 319). Met de vorming van AGO (in 1968), Delta-Lloyd
(in 1968) en ENNIA (in 1969) ontstonden -in navolging van Nationale-
Nederlanden- grote verzekeringsconcerns. De Nederlandse
verzekeringsmarkt ontwikkelde zich van een 'brede' tot een 'nauwe'
oligopolistische verzekeringsmarkt. Op deze verzekeringsmarkt
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opereerden enkele grote en vele kleine verzekeringsmaatschappijen.

AD. 4. DIVERSIFICATIE
De concernvorming was mede het gevolg van het verbreden van de
bedrijfsbasis van de verzekeraars. De 'concerns' maakten het mogelijk een
evenwichtiger expansiebeleid te voeren: de expansie in nieuwe produkten
en nieuwe geografische markten werd vereenvoudigd. De bundeling van de
activiteiten in concerns heeft er eveneens toe geleid, dat de verzekeraars
lange tijd in staat waren, het beleid jegens weinig succesvolle
diversificaties te handhaven. Door 'cross-subsidizing' konden weinig
succesvolle diversificaties aangehouden worden. De concernvorm bood
hiervoor het organisatorische en het ftnanciele platvorm.

5.3.3. MULTINATIONALISATIE

5.3.3.1. ALGEMEEN
Tot 1965 waren Nationale-Nederlanden, AEGON (l.e. de rechtsvoorgangers)
en AMEV hoofdzakelijk in Nederland actief. Internationale expansies
hadden een opportunistisch karakter. Buitenlandse uitdagingen, mits
lucratief en beperkt van omvang, werden echter niet uit de weg gegaan.
Het binnenlandbedrijf bleef door deze opstelling tot ver in de jaren '70
domineren. V~~r deze orlentatle op de binnenlandse markt vallen drie
oorzaken aan te wijzen:
1. De gunstige situatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt
2. Een behoudend topmanagement
3. De activiteiten van de buitenlandse verzekeraars beperkten zich -net
als de activiteiten van de Nederlandse verzekeraars- overwegend tot het
bewerken van de binnenlandse verzekeringsmarkten.

AD. 1.GUNSTIGEBINNENLANDSESITUATIE
Nationale-Nederlanden,AEGON (dan nog AGO en ENNIA) en AMEV opereerden
volgens een oude Nederlandse kenspreuk: Ais het goud op de stoep ligt,
waarom het dan van verre halen? Er waren in Nederland -ondermeer door
de structurele groei van de economie- in de jaren '60 voldoende
mogelijkheden om de opgaande lijn in de omzetontwikkeling voort te
zetten. voo: zowel de leven- als de schadebedrijven waren er voldoende
mogelijkheden voor expansie. De winstgevendheid van de drie verzekeraars
lag bovendien op een alleszins bevredigend niveau. Kortom: er was geen
behoefte om naast de Nederlandse markt op grote schaal een andere
geografische markt te gaan bewerken. De goede binnenlandse
groeiperspectieven en de bevredigende winstgevendheid waren geen
gunstige voedingsbodem voor het aangaan van de met veeI onzekerheid
omgeven multinationale expansie.
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AD.2.BEHOUDENDTOPMANAGEMENT
De leidinggevenden van de grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen
lieten zich niet door op multinationalisatie gebaseerde toekomstvisies
verleiden. Men had een voorkeur voor horizontale expansie die bij voorkeur
in het binnenland gerealiseerd moest worden. Vanaf het einde van de jaren
'60 werd deze behoudende managementstijl door wijzigingen in het
topmanagement van de respectieve verzekeraars gewijzigd. De
managementstijl werd minder afwachtend, meer offensief en in
toenemende mate gevoed door marktanalyses die aantrekkelijke produkt-
en geografische markten in kaart brachten. Vanaf dat moment hadden de
grote verzekeraars meer oog voor het diversificeren en
multinationaliseren van de scope.

AD.3.OOKINBUITENLANDBEWERKENVANBINNENLANDSEMARKTEN
Ook de verzekeraars uit andere landen beperkten de uitoefening van het
verzekeringsbedrijf (hoofdzakelijk) tot het bewerken van de 'eigen' c.q.
'moedermarkt' (een uitzondering vormde het Britse verzekeringswezen. Het
Britse verzekeringswezen onderhield van oorsprong sterke banden met het
Amerikaanse verzekeringswezen). Met andere woorden: uitbreiding van de
scope geschiedde ook in het buitenland vooraleerst in het binnenland.

Vanaf het begin van de jaren '70 werden de aan het einde van de jaren '60
gemaakte plannen om de activiteitenscope te multinationaliseren versneld
uitgevoerd. Fellere concurrentie op de binnenlandse verzekeringsmarkt
(resulterend in margedruk), een minder behoudend topmanagement en het
in toenemende mate grensoverschrijdend opereren van buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen droegen ertoe bij, dat de Nederlandse
verzekeraars in toenemende mate internationale initiatieven gingen
ontplooien. Door te multinationaliseren zou een sterkere, minder
kwetsbare verzekeringsmaatschappij opgebouwd kunnen worden.

Nationale-Nederlanden, AEGON (dan nog AGO en ENNIA) en AMEV waren
opvallend optimistisch over hun kansen op het internationale toneel. Aile
vier de verzekeringsmaatschappijen vertrouwden op hun 'management
know how', de sterke flnanctele positie alsmede de solide
concurrentiepositie die op de Nederlandse verzekeringsmarkt werd
ingenomen. De Nederlandse verzekeraars concentreerden zich aanvankelijk
voornamelijk op verzekeringsmarkten waarmee men taalkundige danwel
culturele atfiniteit had. De aandacht ging vooreerst uit naar de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australle, Canada en Belgie. Deze landen
hadden daarenboven verzekeringsmarkten met goede groeiperspectieven.
De Engetse en NederJandsetaat vereenvoudigde de communicatie tussen de
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in het buitenland geentameerde activiteiten en het in Nederland gevestigde
hoofdkantoor.

5.3.3.2. MULTINATIONALISATIE VAN DE SCOPE VAN
NATIONALE-NEDERLANDEN, AEGON EN AMEV
Het aandeel van het buitenlandbedrijf in het totale bedrijf van Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV is met name vanaf de tweede helft van de
jaren '70 snel opgelopen. Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV werkten
niet met 'streefcijfers' waarin de in de toekomst te realiseren
geografische omzetverdelingen werden vastgelegd. In tegenstelling tot de
verzekeraars hadden de in hoofdstuk 4 behandelde uitgevers wei bepaalde
vooropgestelde geografische omzetverdelingen voor ogen. Voor de
uitgevers waren streefcijfers 'richtinggevend', ze boden houvast bij het
implementeren van het multinationale expansiebeleid. Bij de verzekeraars
niets van dit alles. Het multinationale expansiebeleid van de verzekeraars
heeft dan ook lang een opportunistisch karakter gehad, we wezen daar al
eerder op. Tot halverwege de jaren '70 waren Nationale-Nederlanden,
AEGON en AMEV nog te typeren als in Nederland werkzame verzekeraars
met een klein buitenlandbedrijf. Aan het einde van de jaren '70 is er
sprake van een trendbreuk. Deze 'trendbreuk' zal hieronder gekwantificeerd
worden.

De mate waarin een onderneming multinationaal opereert kan aan de hand
van verschillende maatstaven gekwantificeerd worden. Hier maken we
gebruik van twee maatstaven, te weten het 'aandeel van het
buitenlandbedrijf (gemeten naar het brutopremie-inkomen) in het totale
bedrijf' en het 'aandeel van de buitenlandse werknemers in het totaal van
de werknemers'. We hebben onze weergave van de 'multinationalisatie van
de scope van de verzekeraars' beperkt tot de periode 1975/77 tot en met
1989. Het was niet mogelijk om deze twee maatstaven voor de gehele
onderzoeksperiode (1965 tot en met 1989) te operationaliseren.

MAATSTAF I: AANDEEL VAN HET BUITENLANDBEDRIJF IN HET TOTALE
BEDRIJF
Aile drie de concerns halen vanaf het begin van de jaren '80 meer dan 40
procent van het brutopremie-inkomen uit het buitenland. In kader 5.8.
wordt het aandeel van het buitenlandbedrijf in het totale bedrijf
weergegeven.
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KADER 5.8. AANDEEL VAN HET BUITENLANDBEDRIJF (GEMETEN
NAAR BRUTOPREMIE-INKOMEN) IN HET TOTALE VERZEKERBEDRIJF

JAAR NATIONALE-NEOERLANOEN AEGON AMEV

1977 36 n.b. 15
1978 36 n.b. 24
1979 40 n.b. 27
1980 49 n.b. 42
1981 53 n.b. 44
1982 53 n.b. 45
1983 55 47 49
1984 54 48 56
1985 52 42 62
1986 47 40 64
1987 54 40 60
1988 58 43 63
1989 58 46 63

Bron: Jaarverslagen Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV en eigen
berekeningen.

Orie zaken vallen op bij het bestuderen van kader 5.8:
1. Er is gedurende de periode 1977 tot en met 1980 sprake geweest van
een snelle -sprongsgewijze- multinationalisatie van de scope van de drie
verzekeraars. Gedurende deze periode werden enkele omvangrijke
acquisities in de Verenigde Staten gerealiseerd.
2. Vanaf ongeveer 1985 stabiliseerde het aandeel van het
buitenlandbedrijf in het totale verzekerbedrijf. Oit was niet
verwonderlijk, gezien de dan reeds bereikte relatieve omvang van het
buitenlandbed rijf.
3. De Nederlandse markt is ook gedurende de jaren '80 de relatief
belangrijkste verzekeringsmarkt gebleven. Oat neemt niet weg dat het
'Noord-Amerika'-bedrijf tegen het einde van de jaren '80 het leeuwedeel
van het in het buitenland verdiende premie-inkomen genereerde (zie kader
5.9.). Vanaf het begin van de jaren '80 hebben de Nederlandse
verzekeringsmaatschappijen zich op twee geografische markten
geconcentreerd: Nederland en de Verenigde Staten.
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KADER 5.9. AANDEEL VAN HET 'NOORD-AMERIKA'-BEDRIJF
GEMETEN IN BRUTOPREMIE-INKOMEN- IN HET TOTALE BEDRIJF VAN
DE DRIE VERZEKERAARS: DE PERIODE 1985 TOT EN MET 1989 (*)

JAAR NATIONALE-NEDERLANDEN AEGON AMEV

1985 23% 40% 48%
1986 21 % 30% 42%
1987 19 % 32% 39%
1988 20% 35% 41 %
1989 23% 38% 42%

(*) Het gaat hier bij AEGON en AMEV aileen om de Verenigde Staten. De
ontwikkeling van het brutopremie-inkomen heeft gedurende de periode
1985 tot en met 1989 een sterke invloed ondergaan van veranderende
valutakoersen (in het bijzonder de Amerikaanse dollar).

Bron: Jaarverslagen.

MAATSTAF II: AANDEEL BUITENLANDSE WERKNEMERS IN HET TOTALE
PERSONEELSBESTAND
Het aandeel van het aantal buitenlandse werknemers in het totale
personeelsbestand vormt eveneens een indicator van de mate waarin een
onderneming 'multinationaal' actief is. In kader 5.10 wordt het aandeel van
de buitenlandse medewerkers in het totale personeelsbestand
weergegeven.
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KADER 5.10. AANDEEL BUITENLANDSE MEDEWERKERS IN HEl
TOTALE PERSONEELSBESTAND: DE PERIODE 1975 TOT EN MET 1989.

JAAR NAT.-NED. AEGON AMEV

1975 27 n.b 12
1976 30 n.b. 16
1977 33 n.b. 25
1978 35 n.b. 25
1979 54 n.b. 31
1980 54 n.b. 49
1981 56 33 50
1982 60 35 51
1983 61 36 54
1984 55 37 61
1985 55 36 65
1986 55 45 69
1987 55 59 69
1988 55 60 70
1989 59 62 70

Bij deze tabel dienen twee opmerkingen geplaatst te worden. Ten eerste
handelt het hier om de personeelsaantallen per 31 december van ieder
jaar. Ten tweede heeft de groei van het personeelbestand van aile drie de
verzekeraars zich in de periode 1980 tot en met 1989 vrijwel uitsluitend
in het buitenlandbedrijf (in het bijzonder in de Verenigde Staten en Zuid-
Europa) voltrokken.

t- ...:...t

Bron: Jaarverslagen Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV.

De strekking van kader 5.10 ligt in het verlengde van kader 5.8: vanaf 1977
is het aandeel van het buitenlandbedrijf in het totale bedrijf snel
opgelopen. Vanaf 1985 is er sprake van een stabilisering van het aandeel
van het buitenlandbedrijf in het totale bedrijf.
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5.3.4. FELLERE CONCURRENTIE

5.3.4.1. DE OORZAKEN
Vanaf het einde van de jaren '60 is er sprake van een steeds fellere
concurrentiestrijd. Oorzaken:
1. De afnemende concentratiegraad
2. De opkomst van de mondiger en veeleisender consument (sinds de
Amerikaanse 'behartiger van consumentenbelangen' Ralph Nader wordt wei
van 'consumentisme' gesproken)
3. De branchevervaging
4. De toenemende multinationalisering van het verzekeringswezen.

AD. 1CONCENTRATIEGRAAD
Hier zijn we reeds uitvoerig op ingegaan. Gaarne verwijzen we naar de
paragrafen 5.2.4. en 5.3.2.2..

AD.2. CONSUMENTISME
De verzekeringsmaatschappijen kregen tegen het einde van de jaren '60
met beter opgeleide en mondiger/kritischer consumenten te maken. De tot
dan toe door de verzekeringsmaatschappijen gehanteerde
'produktconceptie' -i.e. het aangeboden produkt stond in het gevoerde
beleid centraal- volstond niet meer. De verzekeringsmaatschappijen
moesten beter op de behoeften van de consument gaan inspelen. Die
consument had door de welvaartsstijging in een vrij kort tijdsbestek meer
te verzekeren en daardoor nieuwe behoeften ontwikkeld. Voor de
verzekeringsmaatschappijen betekende deze ontwikkeling naar beter
opgeleide, mondiger en rijkere clienten dat de traditionele
produktconceptie niet langer toereikend was voor het behalen van een
goede performance. De strijd om de gunst van de client was losgebarsten:
de 'produktconceptie' werd vervangen door de 'marktconceptie' (zie ook
Leeflang, 198?).

AD.3. BRANCHEVERVAGING
De banken werden met dezelfde uitdaging geconfronteerd als de
verzekeraars: veeleisender cllenten. Door de 'nieuwe' marktconceptie
verlieten de verzekeraars en de banken de vertrouwde 'hoofdweg' van het
traditionele verzekerings- en bankbedrijf (zie hiervoor ook hoofdstuk 6).
Diverse 'zijwegen' werden ingeslagen. De verzekeraars en de banken liepen
daarbij het risico elkaar op verschillende zijwegen tegen te komen,
hetgeen dan ook gebeurde (zie ook Aders, 1984).

Op welke terreinen concurre(e}r(d}en banken met verzekeraars?: "On the
one hand the banks compete with insurance companies in the field of
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lending money, but they also take in savings. Since in the Netherlands life
insurance is fiscally treated in a privileged way, meaning that premiums
paid are tax deductible, some forms of life insurance are just another way
of saving money. This has led to a rather large influx of savings into the
insurance companies, much to the annoyance of the banks. These are now
trying to develop their own forms of saving that are meant to draw the
money away from the insurance companies" (Eppink, 1987; p. 31).

AD. 4. MULTINATIONALISATIE
Vanaf het begin van de jaren '70 werd een ander soort buitenlandse
verzekeringsmaatschappij op de Nederlandse verzekeringsmarkt actief
(vgl. Catz, 1975). Deze buitenlandse verzekeringsmaatschappijen maakten
in de regel van aggressieve marktbewerkingsstrategieen gebruik. Zij
werden daarbij door grote moedermaatschappijen geruggesteund. Waar de
Nederlandse verzekeraars reeds een klantenbestand hadden opgebouwd,
daar moesten de buitenlandse verzekeringsmaatschappijen van
aggressieve marktbewerkingstrategieen gebruikmaken om een
marktaandeel op te bouwen. Door het optreden van meerdere, en meer
aggressieve buitenlandse verzekeraars werden de
concurrentieverhoudingen geherdefinieerd. De druk op de marges nam toe.

5.3.4.2. DE GEVOLGEN
Vanaf het begin van de jaren '70 werd steeds vaker op basis van lage
kosten geconcurreerd. Verzekeraars die concurreerden op basis van lage
kosten presteerden (in termen van de groei van het marktaandeel) beter
dan verzekeraars die niet op basis van lage kosten concurreerden
(Salomon, 1992). 'Costleadership strategies' hadden een magneetwerking
met aile gevolgen van dien voor de intensiteit van de concurrentiestrijd:
die nam hand over hand toe.

5.3.5. DIVERSIFICATIE

5.3.5.1. WANNEER DIVERSIFICEREN?
Aan het einde van de jaren '60 pakten de verzekeraars de idee op om de
activiteitenscope te gaan diversificeren. Vanaf het begin van de jaren '70
werd dit idee in de praktijk gerealiseerd. Naast een leven- en een
schadepoot werd aan de opbouw van een wat wei genoemd werd 'derde
poot' gewerkt. Achterliggende gedachte: andere dan
verzekeringsactiviteiten zouden anders op economische ontwikkelingen
reageren. Daarmee zou men als verzekeraar minder kwetsbaar worden voor
schommelingen in de conjunctuur.
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In de jaren '80 gingen de verzekeraars hun activiteitenscope in de bancaire
dienstverlening verbreden. Sommige verzekeraars waren tegen het einde
van de jaren '80 eerder 'tlnanclete dienstverleners' dan verzekeraars pur
sang. Daarmee verliep de ontwikkeling in Nederland analoog aan
ontwikkelingen die zich in de omringende landen aan het oog
voorbijtrokken. Ook in de Verenigde Staten, Frankrijk, West-Duitsland en
Groot-Brlttannle expandeerden verzekeraars -vooral tegen het einde van
de jaren '80- in toenemende mate in de bancaire sector.

5.3.5.2. WAAROM DIVERSIFICEREN?
De scope van de verzekeraars werd om verschillende redenen
gediversificeerd. Naar eigen zeggen waren de verzekeraars hierdoor in
staat het aanwezige 'bedrijfspotentieel' beter te benutten.
'Bedrijfspotentieel' werd gelijkgeschakeld met 'management know how' en
'excess cash flow'. Ook het spreiden van de risico's teneinde zo de
ondememing minder kwetsbaar te maken (zie hierboven) en het volgen van
ondememingen in andere branches (die eveneens druk in de weer waren
met het diversificeren van de activiteitenscope) hebben een belangrijke
rol gespeeld als verklaringsbron voor het diversificeren van de scope van
verzekeraars.

5.3.5.3. HOE DIVERSIFICEREN?
Het diversificeren van de scope werd op verschillende manieren
verwezenlijkt. Die 'manieren' vallen in twee groepen onder te brengen. De
eerste manier om de scope te diversificeren had betrekking op expansie in
de flnanciele dienstverlening. Het ging daarbij om expansie in activiteiten
die verwantschap vertoonden met het het kembedrijf, het verzekerbedrijf
('verwante diversificatie'). Verzekeraars gingen activiteiten ontplooien op
het terrein van het volmachtbedrijf, het hypothecaire bedrijf, de
makelaardij, het effectenbeheer en het financieringsbedrijf (zowel
gericht op de industrie als de consument). De tweede manier om de scope
te diversificeren had betrekking op expansie in de niet-flnanclele
dienstverlening. Het ging in dit geval om expansie in activiteiten die geen
verwantschap vertoonden met het kernbedrijf ('niet-verwante
diversificatie'). In dit geval werd de scope van de verzekeraars verbreed
door actief te worden op het terrein van de ontwikkeling en exploitatie
van onroerend goed ('projectontwikkeling'). het 'venture capital' (zo nam
bijvoorbeeld AMEV in het begin van de jaren '70 via een lokale
Amerikaanse werkmaatschappij minderheidsbelangen in jonge
veelbelovende Amerikaanse ondernemingen) en de administratieve
dienstverlening (met name de computerdienstverlening aan derden).
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5.3.5.4. CASES

ALGE~EN
De diversificatiestrategieen van de verzekeraars hadden een aantal zaken
gemeen. Alledrie de verzekeraars participeerden met name vanaf het begin
van de jaren '70 in de diversificatiegolf, effectueerden het
diversificatiestreven in (vooral) de tlnanciele dienstverlening en hebben
relatief weinig succes gehad bij het diversificeren van hun scope.

AMEV
Een onderneming met uitgesproken ldeeen over 'diversificatie' was AMEV.
De AMEV-Ieiding liet vanaf het einde van de jaren '60 bij herhaling weten
dat het ·ongewenst" was de bedrijfsvoering te beperken tot het uitoefenen
van het verzekeringsbedrijf. De AMEV-Ieiding had daarvoor verschillende
argumenten voorhanden. Die argumenten waren te herleiden tot het
argument 'risicospreiding'. Door te diversificeren was het mogelijk de
risico's van het ondernemen te spreiden. Volgens de toenmalige AMEV-
leiding bestond er een direct (en positief) verband tussen het waarborgen
van de continuiteit van een verzekeringsbedrijf en de mate waarin de
activiteitenscope was gediversificeerd. In het jaarverslag over 1971 stelt
de AMEV-Ieiding expliciet dat men het: "niet gewenst acht als politiek op
lange termijn om zich uitsluitend te beperken tot het verzekeringsvak".
Aanvankelijk (i.e. het begin van de jaren '70) maakte het volgens de leiding
van AMEV weinig uit of men nu verwant danwel niet-verwant
diversificeerde. Pas later (I.e. tegen het einde van de jaren '70) kwam de
AMEV-Ieiding terug op deze opstelling. Tegen het einde van de jaren '70
legde de AMEV-Ieiding zich louter toe op het verwant diversificeren. Niet-
verwante diversificaties werden vanwege de slechte ervaringen
afgezworen. Een voorbeeld van een mislukte niet-verwante diversificatie
was de aankoop (in 1975) van 67 procent van de juweliersketen Schaap
Citroen. De deelneming in Schaap Citroen was voor AMEV een gebed zonder
einde. In 1976 werd het belang afgestoten. De niet-verwante
diversificatie was op een echec uitgelopen.

NATIONALE-NEDERLANDEN
Nationale-Nederlanden diversificeerde in de 'persoonlijke leningen' (de
B.V. Aigemene Beleggingsmaatschappij 'Lapeg', waartoe ondermeer Vola
behoorde) en de 'onroerende zaken' (in 1975 werd BOZ N.V. overgenomen).
De houding van de leiding van Nationale-Nederlanden jegens diversificatie
valt aan de hand van het volgende citaat kernachtig samen te ballen: ·Wij
zijn er van overtuigd dat het verzekeringsbedrijf, zoals wij dit in aile
vormen en met op de behoeften van de consument toegesneden produkten
uitoefenen, in samenspel met het beleggingsbedrijf de hechte hoofdpijler
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zal blijven waarop ons concern rust, versterkt en verbreed door verdere
internationalisatie van onze belangen. Wanneer wij niettemin ook naar
verdere diversificatie blijven streven doen wij dit niet in de verwachting
dat deze te eniger tijd verzekeringsactiviteiten zal moeten vervangen,
maar dat deze ons verzekeringsbedrijf zal ondersteunen en aanvullen"
(Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1975; p. 18).

AEOO\I
AEGON's rechtsvoorganger ENNIA verklaarde de "drang naar verdere
diversificatie" als volqt: "De drang naar verdere diversificatie wordt
ingegeven door de wens de in ons concern aanwezige kennis en het
marketingapparaat optimaal te benutten" (Jaarverslag van ENNIA over
1978; p. 10). Om daar aan toe te voegen: "ENNIA's hoofdwerkterrein blijft
echter het levens- en schadeverzekeringsbedrijf in binnen- en buitenland"
(Jaarverslag van ENNIA over 1978; p. 10).

Het feit dat diversificatie met meer risico's was omgeven dan horizontale
expansie werd door Nationale-Nederlanden,AEGON (dan nog AGO en ENNIA)
en AMEV voldoende onderkend. Halverwege de jaren '70 waren de
verzekeraars evenwel diverse ervaringen rijker en diverse illusies armer.
De verzekeraars bleven niettemin het streven, de scope te diversificeren
trouw. Daarbij werden twee 'nieuwe' richtlijnen gevolgd. Ten eerste had
verwante diversificatie het primaat. Ten tweede werd het
diversificatietraject langzaam bewandeld. 'Wie zacht stapt komt ver', zegt
een Chinees spreekwoord, en dat was exact datgene wat Nationale-
Nederlanden,AEGON (dan nog AGO en ENNIA) en AMEV vanaf het einde van
de jaren '70 deden.

Het diversificeren van de activiteitenscope werd vanaf het begin van de
jaren '80 door het topmanagement van Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV als minder belangrijk gezien. Er yond een accentverschuiving in de
strategische beletdsvormrnq plaats: van het in afnemende mate
diversificeren naar het in toenemende mate multinationaliseren. Een snel
expanderend en goed presterend buitenlandbedrijf maakte het ontwikkelen
danwel acquireren van weinig tot niet aan het verzekeringsbedrijf
gerelateerde activiteiten minder noodzakelijk. Multinationalisatie en
diversificatie werden als twee zijden van dezelfde 'expansiemedaille'
gezien. Multinationalisatie en diversificatie waren beide een
groeistrategie, beide een vorm van risicospreiding en beide een middel om
overtollige liquiditeiten rendabeler te exploiteren. De economische crisis
(aan het begin van de jaren '80) droeg er eveneens toe bij, dat minder werd
gediversificeerd.
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5.3.5.5. DIVERSIFICATIE: EEN BEOORDELING
Het beoordelen van een concernbeleid gericht op het diversificeren van de
activiteitenscope is geen eenvoudige opgave. Ook de Raden van Bestuur van
Nationale-Nederlanden, AEGON (AGO en ENNIA) en AMEV namen voor het
toekennen van een oordeel over de juistheid van het diversificatiebeleid
ruimschoots de tijd. Het duurde in de regel jaren voordat hierover
-overigens met grote omzichtigheid omgeven- uitspraken werden gedaan.
Het topmanagement onderkende al in een vroeg stadium dat 'diversificatie'
meer was dan aileen maar een interessant theoretisch concept.
Verzekeraars waren al vrij snel doordrongen van het besef dat
diversificatie in theorie veel beloofde maar in de praktijk moeilijk viel te
implementeren. 'Diversificatie' in het verzekeringswezen heeft evenwel,
zo blijkt uit de opgedane ervaringen, de nodige organisatorische en
flnanciele voeten in de aarde gehad.

Het management van een verzekeringsmaatschappij werd door de
toegenomen diversiteit van de activiteitenscope bemoeilijkt. Voorts
slokte 'diversificatie' veel tlnanclsls middelen op, was er sprake van een
lange 'pay back period' en waren specifieke vaardigheden benodigd
(vaardigheden waarover de verzekeraar in het algemeen niet danwel in (te)
beperkte mate beschikte).

De AMEV-Ieiding die reeds aan het begin van de jaren '70 een ambitieus
diversificatieprogramma lanceerde, moest tijdens een persconferentie
naar aanleiding van het verschijnen van het jaarverslag over 1980
erkennen, dat de diversificatiestrategie nog lang niet datgene had
opgeleverd, wat oorspronkelijk beoogd werd. Dat betekende dat de AMEV-
leiding bij het opmaken van de balans na 10 jaar nog niet tevreden was
over het eigen diversificatieprogramma.

5.3.5.6. SAMENVATTING
Gedurende de jaren '70 waren de verzekeraars voornemens de scope in
meerdere (AMEV) danwei mindere (Nationale-Nederlanden, AGO en ENNIA)
mate te diversificeren. Er werden plannen gemaakt voor het opzetten van
een 'derde poot', naast de leven en de schade-activiteiten. Het
diversificeren van de scope werd hoofdzakelijk via acquisities en
samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Dit was begrijpelijk, omdat men
niet de vaardigheden had om op eigen kracht succesvol te diversificeren.
Gedurende de jaren '80 verschoof het accent geleidelijk van
'diversificatie' naar 'multinationalisatie'. Door de marginale tot slechte
performance van de diversificaties, de crisis aan het begin van de jaren
'80 en het toenemende belang van het buitenlandbedrijf in de
bedrijfsvoering begonnen de verzekeraars hun interesse voor het
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diversificeren van de scope te verliezen.

5.3.6. TOETREDINGSBELEMMERINGEN

5.3.6.1. INLEIDING
Veel landen hebben strenge voorwaarden gesteld aan het optreden van
buitenlandse verzekeraars. Deze voorwaarden fungeren in de praktijk als
toetredingsbarrieres. Buitenlandse verzekeraars die dergelijke
voorwaarden niet in acht nemen worden uitgesloten van toegang tot een
lokale verzekeringsmarkt. Vele landen voeren daarmee een beleid dat in de
kern niet overeenstemt met de strekking van het Verdrag van Rome.

Het afschermen van de nationale verzekeringsmarkt heeft een lange
geschiedenis. De discussies hierover worden voornamelijk gevoed door
historiografische argumenten. De Duitse verzekeringsmarkt is daar een
mooi voorbeeld van. De sterk gereguleerde (West-}Duitse
verzekeringsmarkt is een erfenis van de toestand waarin Duitsland zich
vlak na de Tweede Wereldoorlog bevond. De sociaal-economische en tiscaal
economische chaos betekende bijna het vroegtijdige einde van het Duitse
verzekeringswezen. Slechts door een hoge mate van protectie kon het
voortbestaan van de Duitse verzekeringsmarkt gewaarborgd worden. Dat de
regelgeving gericht op het beschermen van de Duitse verzekeringsmarkt
sindsdien vrijwel niet is aangepast, is in het licht van het -binnen EG en
GATT-verband- liberaliseren van goederen- en dienstenmarkten op zijn
minst kwestieus te noemen. Deze 'overbescherming' van de lokale
verzekeringsmarkt is niet exclusief voor (de Bondsrepubliek) Duitsland.
Ook andere Europese landen worden hier in mindere danwel meerdere mate
door gekenmerkt. De regelgeving die bescherming biedt aan de lokale
verzekeringsbedrijven en de toetreding van buitenlandse verzekeraars
reguleert (in de praktijk 'bemoeilijkt' danwel 'uitsluit') is vanaf het einde
van de jaren '60 voortdurend aan kritiek onderhevig geweest. Daarbij was
een centrale rol weggelegd voor de Europese Commissie en het Hot van
Justitie.

AI vanaf de oprichting van de Europese Gemeenschap is de Europese
Commissie druk in de weer geweest om landen van het belang van het
opheffen van dergelijke regels te overreden. Om dat te bereiken moest niet
zelden een land voor het Hof van Justitie gedaagd worden. Denemarken,
Frankrijk, lerland en West-Duitsland zijn landen die aan het begin van de
jaren '80 voor het Hot van Justitie zijn gedaagd. Deze landen handelden
voortdurend in strijd met de EG-regels. Buitenlandse verzekeraars werden
bijvoorbeeld door de nationale autoriteiten gedwongen een lokale
vestiging te openen, alvorens men in staat werd gesteld het
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verzekerbedrijf op de lokale markt uit te oefenen. In december 1986
bepaalde het Hof van Justitie dat Oenemarken, Frankrijk, lerland en West-
Ouitsland ongeoorloofde praktijken hanteerden en daarmee in strijd
handelden met het Verdrag van Rome.

Het doel van de Europese Commissie was per 1 januari 1993 een Europese
verzekeringsmarkt te formeren. Oaartoe moest de nationale wetgeving via
diverse 'Richtlijnen' geharmoniseerd worden. In paragraaf 5.3.6.3. zullen
we dieper op deze richtlijnen ingaan.

5.3.6.2. EEN STRENG BESTEL VIS-A-VIS EEN LlBERAAL
BESTEL
In de verschillende lidstaten werkten verzekeraars onder uiteenlopende
omstandigheden. Er viel in de jaren '80 een onderscheid te maken tussen:
- landen met een streng bestel (ook wei het 'Anglo-Saxon' model genoemd
(Andersen, 1990» en,
- landen met een liberaal bestel (ook wei het 'continental' model genoemd
(Andersen, 1990».

leder land oefent toezicht uit op de in dat land ontplooide activiteiten van
verzekeringsmaatschappijen. Het 'strenge' bestel legde de nadruk op
'consumer protection', het liberale bestel legde de nadruk op 'consumer
choice' (The Economist, 1990). Het ging hier niet om prlnciplele
verschillen maar om accentverschillen. Waar het ene land de nadruk legde
op 'consumer protection', daar legde het andere land de nadruk op
'consumer choice'.

Tot de categorie landen met een streng bestel behoorden Frankrijk en West-
Ouitsland. De Franse en Westduitse verzekeringsmarkt werd als weinig
toegankelijk omschreven (zie voor een uitputtende analyse per land:
Andersen, 1990). Frankrijk en West-Ouitsland kenden het strenge
'preventieve en materiele toezicht' op verzekeringsprodukten. Zowel ten
aanzien van de voorwaarden als de premiestelling was van tevoren de
goedkeuring van de nationale autoriteiten nodig. Oit bleek in de praktijk
een tijdconsumerende exercitie te zijn. Oergelijke tijdrovende
'goedkeuringsprocedures' bemoeilijkten de toegang tot de Franse en Ouitse
verzekeringsmarkt; het maakte de Franse en Ouitse verzekeringsmarkt
ontoegankelijk.

Frankrijk en West-Ouitsland waren ook in een ander opzicht
'ontoegankelijk': de verkoop van verzekeringsprodukten vond in hoofdzaak
via gebonden agenten plaats. Bijgevolg: het was in deze landen moeilijk zo
niet onmogelijk om op eigen kracht een clientenbestand op te bouwen.
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Overnames en allianties waren veelal noodzakelijk am in
distributiekanalen te kunnen penetreren. Oak Zuid-Europese landen als
Griekenland, ltalie en Portugal hadden een streng bestel en waren daarmee
moeilijk 'from scratch' te bewerken.

Tot de landen met een liberaal bestel behoorden Nederland en Groot-
Brittannie (zie voor een nadere analyse: Andersen, 1990). Nederland en
Groot-Brittannte werden gekenmerkt door de minder strenge 'repressieve
toetsing'. De repressieve toetsing had betrekking op de solvabiliteit van de
aanbieder van een verzekeringsprodukt. Deze toetsing stand de toetreding
van andere dan Nederlandse of Britse verzekeraars niet nodeloos in de weg.
De traditioneel lage toetredingsbelemmeringen van de Nederlandse en
Britse verzekeringsmarkt hebben er in het verieden toe geleid, dat een
beweging van buitenlandse verzekeringsconcerns naar deze relatief open
en weinig gereguleerde verzekeringsmarkten in gang werd gezet. De Wolf,
hoofd Bureau Toezichtsbeleid van de afdeling Verzekeringswezen van het
Ministerie van Financlen, sprak in maart 1987 op een studiedag van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Assurantlen en Assurantie-
adviseurs in Den Haag van: "eenrlchtinqsverkeer naar de open Nederlandse
verzekeringsmarkt" .

Na het lezen van deze uitspraak valt te begrijpen, waarom Nederland (maar
oak Groot-Brittannie, gezien het overeenkomstige regime) altijd
voorstander is geweest van het afbreken van de door andere landen
opgeworpen toetredingsbelemmeringen. Het elimineren van de
toetredingsbelemmeringen elders in Europa zou tot het verminderen van de
concurrentie-intensiteit in Nederland kunnen leiden, omdat de
premieniveaus in Nederland lager lagen dan elders (Andersen, 1990). De
Nederlandse verzekeraars waren aan het einde van de jaren '80 weinig
gelukkig met de stand van zaken op dit terrein. Diverse belangrijke
markten (als de Franse en Duitse markt) en diverse 'markten van de
toekomst' (als de Portugese, Italiaanse en Griekse markt) bleven ondanks
de vele protesten van een uitgebreid arsenaal juridische en politieke
beschermingsconstructies gebruik maken.

5.3.6.3. DE 'VRIJHEID VAN VESTIGING' EN DE 'VRIJHEID VAN
DIENSTVERLENING'
Met het verschijnen van het Verdrag van Rome is de afscherming van de
nationale verzekeringsmarkten onder druk komen te staan. Het Verdrag van
Rome voorzag namelijk in een paragraaf die betrekking had op het
liberaliseren van de nationale dienstensectoren, waaronder de nationale
verzekeringsmarkten. Aan de hand van bindende richtlijnen van de Europese
Ministerraad zou gefaseerd 'Vrijheid van vestiging' en 'Vrijheid van
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dienstverlening' gerealiseerd moeten worden. De 'Vrijheid van vestiging'
en de 'Vrijheid van dienstverlening' waren vastgelegd in het 'Witboek' -
verkorte versie van het in 1985 verschenen 'White Paper on the Completion
of the Internal Market'- van de Europese Commissie. De 'Vrijheid van
vestiging' en de 'Vrijheid van dienstverlening' lagen aan de basis van de te
creeren interne verzekeringsmarkt.

De Eerste Richtlijn voor het schadebedrijf (1973) en de Eerste Richtlijn
voor het levensverzekeringsbedrijf (1979) vormden samen het fundament
van de 'Vrijheid van vestiging'. Deze twee Richtlijnen -dle volgens de
Ministerraad als precedent en model voor andere vormen van integratie in
de tertiaire sector moesten dienen- stonden aan de basis van de te
bewerkstelligen 'gemeenschappelijke verzekeringsmarkt'. Diverse landen
namen pas na lange tijd de voorwaarden die aan de 'Vrijheid van vestiging'
ten grondslag lagen in acht. Daar kwam nog bij dat verschillende landen op
verschillende tijdstippen verschillende voorwaarden in acht namen.
Volgens een onderzoek van Andersen (1990) moesten aan het einde van de
jaren '80 vooral de Westduitse en de Franse autoriteiten nog veel
aanpassingen doorvoeren, wilde van een vrije toetreding en vestiging van
buitenlandse verzekeringsbedrijven gesproken kunnen worden.

Het ging bij de 'Vrijheid van dienstverlening' om het vrijelijk vanuit een
andere lldstaat kunnen aanbieden van polissen, zonder in het land van
verkoop gevestigd te zijn. Het toepassingsbereik (en daarmee de
effectiviteit) van deze richtlijn werd door verschillende
uitzonderingsclausules uitgehold. De 'Vrijheid van dienstverlening' had
bijvoorbeeld niet betrekking op aile soorten verzekeringen. De markten
voor consumentenverzekeringen waren bijvoorbeeld aan het einde van de
jaren '80 nog steeds niet geliberaliseerd. Het ging bij de
consumentenverzekeringen in essentie om het beschermen van de belangen
van de consument. Het Iiberaltseren van deze markt werd als een gevoelige
kwestie ervaren. Vooral Frankrijk en West-Duitsland tekenden voortdurend
bezwaar aan tegen het streven van de Europese Commissie de
dienstverlening van aile verzekeringsprodukten vrij te laten. In de Tweede
Schaderichtlijn (uit 1988) werd aan de bezwaren van de Franse en
Westduitse autoriteiten tegemoet gekomen. In de Tweede Schaderichtlijn
werd een onderscheid gemaakt tussen 'zakelijke verzekeringen' en
'consumentenverzekeringen'. De 'Vrijheid van dienstverlening' gold aileen
voor risico's in de zakelijke sfeer (voornamelijk transport-, brand- en
aansprakelijkheidsrisico's). Het ging in deze gevallen vaak om omvangrijke
risico's (die niet zelden voor een (groot) deel herverzekerd werden).
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Vrije dienstverlening met betrekking tot levensverzekeringen (behorend
tot de 'consumentenverzekeringen') was een geheel ander verhaal. Het
systeem van levensverzekeringen is altijd nauw met de sociale en fiscale
infrastructuur van een land verweven geweest. Gevolg: het is in dat geval
moeilijk het toezicht op levensverzekeringen aan de nationale
toezichthoudende organen te onttrekken.

Het harmoniseren van de regelgeving op het terrein van
verzekeringsprodukten werd door Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV -
ondanks de weinig cooperatteve houding van de Westduitse en Franse
autoriteiten- als onomkeerbaar beschouwd. De voornoemde richtlijnen
zouden uiteindelijk leiden tot aanpassing van de wetgeving in de
verschillende landen. Uit het eerder genoemde KPMG rapport 'Verzekeren:
ondememen met een toekomstperspectief' kwam naar voren, dat Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV naar aanleiding van deze harmonisering
verwachtten, dat er meer internationale fusies, internationale acquisities
en internationale samenwerkingsverbanden tot stand gebracht zouden
worden.

5.3.6.4. CONCLUSIE
Lieten de Nederlandse en Britse overheden de concurrentie op de nationale
markten over aan de onzichtbare hand van de markt, op de Westduitse en
Franse markt was de zichtbare hand van de overheid duidelijk merkbaar.
Het tot stand brengen van een interne markt op verzekeringsgebied zal
moeten leiden tot een afbraak van de nationale toetredingsdrempels en een
harmonisatie van de regels van de toezichthoudende instanties (die vooral
de belangen van de inwonende consumenten beogen te beschermen). Echter:
·While the process of deregulation and liberalisation is well under way in
most countries, wether in the EC or not, they are all at different stages.
......................... the earliest date at which some degree of uniformity can be
expected is 1995 rather than 1992. As far as insurance is concerned,
Europe 1992 is still only a concept" (Andersen, 1990; p. 6).

5.3.7. TOT SLOT
In deze paragraaf zullen we nogmaals kort bij twee belangrijke
ontwikkelingen stil blijven staan. Sinds de jaren '60:
1. Heeft het economische mededingingsproces in de verschillende
deelmarkten van de verzekermarkt verschillende vormen aangenomen
2. Hebben Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV een belangrijke
verandering ondergaan: Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV zijn niet
langer 'nationale' verzekeraars maar 'multinationale' verzekeraars.

204



Beide ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het multinationaliseren
van de scope van Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV. We zullen daar
nader op ingaan.

AD.1.MEDEDINGING
Nederlandse verzekeraars die gedurende de jaren '60 lokaal opereerden
concurreerden vooral met andere Nederlandse verzekeraars.
Multinationalisatie van de scope verruimde de 'set' ondernemingen
waarmee geconcurreerd werd. Deze ontwikkeling heeft niet aileen de op
'internationale' schaal gevoerde concurrentiestrijd feller doen worden. Ook
de op 'Iokale' schaal uitgevochten concurrentiestrijd werd door het
multinationaliseren van de scope van veeI 'buitenlandse' verzekeraars
feller. De toegankelijkheid van bijvoorbeeld de Nederlandse
verzekeringsmarkt heeft in dit kader een belangrijke rol gespeeld.
Hierdoor werd het buitenlandse verzekeraars mogelijk gemaakt niet
danwel minder effectief bewerkte nissen te gaan bedienen. De toegenomen
intensiteit van de concurrentiestrijd beperkte zich daarom niet tot de
markten voor grotere risico's (als lndustriele- en transportrisico's). Ook
de markten voor kleinere risico's kregen te maken met een fell ere
concurrentie. Aan het einde van de jaren '80 concurreerden grote
maatschappijen met kleine maatschappijen, binnenlandse maatschappijen
met buitenlandse maatschappijen, landelijk actieve maatschappijen met
regionaal actieve maatschappijen, NV's met onderlingen en
maatschappijen met onafhankelijke intermediairs met 'direct writers'.

Niet aile verzekeringsmarkten kregen te maken met een verruimde set
concurrenten. De markten voor particuliere verzekeringen in het algemeen
en de markten voor levensverzekeringen in het bijzonder vormden hiervan
een voorbeeld. Uit andere onderzoeken (ondermeer Andersen, 1990) is naar
voren gekomen, dat de concurrentie-intensiteit op deze
verzekeringsmarkten -ondanks de toeneming van de internationale
verwevenheid- gedurende de jaren '80 niet noemenswaardig is toegenomen.
De lokale gebondenheid bleef in die produkt-markten groot. De nationale
overheden waren vooralsnog niet van plan het toezicht (en daarmee een
zekere vorm van bescherming) op consumentenverzekeringen aan
supranationale overheden af te staan.

AD. 2. VAN NATIONALE VERZEKERAARS NAAR MULTINATIONALE
VERZEKERAARS
Het buitenlandbedrijf van Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV is in de
periode 1965 tot en met 1989 dermate snel gegroeid, dat de benaming
'Nederlandse' c.q. 'nationale' verzekeraar in conceptueel opzicht -ondanks
de sterke basis in Nederland- niet langer op zijn plaats is. Het
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woordenpaar 'multinationale verzekeraar' dekt de lading beter. Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV waren aan het einde van de jaren '80 drie
'multinationale' verzekeraars met een omvangrijk buitenlandbedrijf.

Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV werden medio 1989 gekenmerkt
door een hechte thuisbasis, een sterke vermogenspositie en een
omvangrijk buitenlandbedrijf. De hechte thuisbasis uitte zich in de
dominante posities die Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV op de
Nederlandse verzekeringsmarkt innamen (in het bijzonder betreffende het
levenbedrijf). De sterke vermogenspositie manifesteerde zich in een
bevredigende Iiquiditeit en solvabiliteit. Kader 5.11 is iIIustratief voor de
omvang van het buitenlandbedrijf -in termen van de geografische verdeling
van de omzet- en de geografische spreiding van de activiteitenscope van
de drie verzekeraars.

KADER 5.11. GEOGRAFISCHE VERDELING VAN DE OMZET VAN
NATIONALE-NEDERLANDEN, AEGON EN AMEV GEDURENDE DE
PERIODE 1985 TOT EN MET 1989

De elkaar opvolgende percentages hebben betrekking op -in deze volgorde-
de volgende landen/regio's: Nederland/de Verenigde Staten/Australls +
Nieuw-Zeeland (en aileen bij AMEV: + Hong Kong)/Overige landen.

JAAR NAT.-NED. AEGON AMEV

1985 48/23/5/24 53/40/n.b.l7 37/48/3/12
1986 50/21/5/24 60/30/n.b.l10 35/43/5/17
1987 53/19/5/23 60/32/n.b.l8 40/38/5/17
1988 49/20/10/21 57/35/n.b./8 37/41/5/17
1989 47/23/10/20 54/38/n.b./8 37/42/4/17

Opmerking: V~~r Nationale-Nederlanden was het niet mogelijk het aandeel
van de in de 'Verenigde Staten' gegenereerde omzet in de concernomzet te
presenteren. Daarom is gekozen voor Noord-Amerika.

Bron: Jaarverslagen.
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5.4. DE STUWEN DE KRACHTEN

5.4.1. ALGEMEEN
Drie stuwende krachten zijn gedurende de periode 1965 tot en met 1989
verantwoordelijk geweest voor het multinationaliseren van de scope van
Nationale-Nederlanden,AEGON en AMEV. Het gaat om de volgende stuwende
krachten: concurrentievoordelen (tot uiting komend in een dominante
positie op de -kleine- thuismarkt) (5.4.2), het 'volqen-van-de-cllent'
(5.4.3.) en risicospreiding (5.4.4.). Deze drie stuwende krachten zullen
hieronder beknopt behandeld worden.

5.4.2. CONCURRENTIEVOORDELEN EN KLEINE THUISMARKT
De al aan het einde van de jaren '60 grotendeels uitgekristalliseerde
marktverhoudingen (in het bijzonder in het levenwezen) hebben er in
belangrijke mate toe geleid, dat de 'grote' verzekeraars op grotere schaal
in het buitenland activiteiten gingen ontplooien. De hoge
verzekeringsgraad van de Nederlander heeft hier mede toe bijgedragen
(Gales, 1986).

De topmanagers van Nationale-Nederlanden, AEGON (l.e, AGO en ENNIA) en
AMEV zagen in Nederland geen significante groeimogelijkheden meer in het
verschiet liggen. Kortom: Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV waren
voor hun verdere groei voor een belangrijk deel op het buitenland
aangewezen. De sterke positie op de Nederlandse markt fungeerde daarbij
als springplank. Dankzij de in Nederland opgebouwde ervaring was men in
staat ook buiten Nederland winstgevend het verzekeringsbedrijf uit te
oefenen. Het accent van de multinationalisatie lag aanvankelijk op de
Verenigde Staten, Groot-Brlttannle en Australle. Angelsaksische landen
genoten de voorkeur. Belangrijkste redenen:
1 Men sprak letterlijk en figuurlijk 'dezelfde taal'
2. Deze landen waren groeimarkten.

Kortheidshalve: aan het einde van de jaren '60 werd het
multinationaliseren van de ondernemingsscope vooreerst gemotiveerd door
de dominante marktposities (en de daaraan tengrondslag liggende
concurrentievoordelen) die door Nationale-Nederlanden, AEGON (dan AGO en
ENNIA) en AMEV op de -kleine- Nederlandse markt werden ingenomen.

5.4.3. HET 'VOLGEN-VAN-DE-CLIENT'
Het multinationaliseren van de scope van dienstenondernemingen hangt
nauw samen met het multinationaliseren van de scope van Industrlele
ondernemingen. Vanaf het einde van de jaren '60 gaan steeds meer
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Nederlandse ondernemingen in het buitenland activiteiten ontplooien. De
behoefte aan verzekeringsprodukten nam met het grensoverschrijdend
opereren van die ondernemingen niet af. Door de met multinationalisatie
gepaard gaande groei van het werknemersbestand (alsmede de toenemende
mobiliteit van de werknemer) was er eerder sprake van een toenemende
dan een afnemende behoefte aan verzekeringsprodukten. Dit maakte de
noodzaak om dicht bij de 'grootafnemer' van verzekeringsprodukten (i.e. de
Nederlandse multinationale onderneming) te gaan zitten aileen maar
groter. De multinationale industriele onderneming wilde verzekeringen
afsluiten bij een lokaal actieve onderneming. Of dit nu een 'Iokale'
verzekeraar was of een 'multinationale' verzekeraar, dat deed weinig
terzake. Multinationale verzekeraars hadden daarbij het voordeel, dat door
de internationaal verspreide kantoren dezelfde verzekeringen in
verschillende landen konden worden aangeboden. Voorts was het op deze
manier mogelijk verzekeringen in het ene land om te zetten in
dezelfde/overeenkomstige verzekeringen in een ander land. Op deze manier
was het mogelijk de verzekering door te laten lopen. De
multinationalisatie van lndustrlele ondernemingen vereiste een daarop
afgestemd verzekeringssysteem. Een multinationale verzekeraar moest in
meerdere landen vestigingen hebben, zodat de 'corporate relations' beter
bediend konden worden.

5.4.4. RISICOSPREIDING

5.4.4.1. GEOGRAFISCHE SPREIDING
'Verzekeren' is net als andere vormen van 'ondernemen' 'risico's nemen'.
Door de risico's van 'het ondernemen' te spreiden wordt een verzekeraar
minder kwetsbaar. De relatie tussen 'het verzekerbedrijf' en
'risicospreiding' wordt in het jaarverslag van Nationale-Nederlanden over
1978 als voigt omschreven: nEen van de grondbeginselen van het
verzekeringsbedrijf is de grootst mogelijke spreiding van risico. Spreiding
die wij nastreven door het voeren van een breed assortiment van
verzekeringsprodukten, zowel voor Leven als -vooral- voor Schade.
Spreiding door activiteiten op met verzekering verwante gebieden, zoals
professionele herverzekering en financiele dienstverlening. Spreiding oak
in geografische zin door internationalisatie van onze belangen, met als
adagium 'het regent niet overal tegelij/(. [cursief, PKJ]" (p, 22 en 23). En:
"Verzekering is van origine een 'grenzenloos' bedrijf en door een
wereldwijde spreiding van onze verdere expansie menen wij de groei van
omzet en winst en daarmee onze continuiteit het beste te waarborgen"
(Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1978; p. 23). Vooral het
schadebedrijf heeft door het wisselvallige resultatenverloop baat bij een
verruiming van de geografische scope. We hebben daar reeds eerder op
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gewezen. Kortheidshalve: de resultaten van een verzekeringsmaatschappij
zullen door een goede internationale spreiding van de activiteitenscope
gestabiliseerd kunnen worden.

De verzekeraars waren zich al in een vroeg stadium bewust van de
voordelen van het spreiden van de winstbronnen. Daarbij was een sterke
positie op de Nederlandse markt de onderliggende voorwaarde voor het
voortgaand geografisch spreiden van de activiteitenscope. Bij het spreiden
van de activiteiten van de scope van de verzekeraars werd gebruik
gemaakt van de in het moederland opgebouwde ervaring. De op de nationale
markt opgebouwde ervaring werd daardoor zowel in het binnenland als in
het buitenland te gelde gemaakt. Daardoor was het mogelijk tegen lagere
kosten de activiteitenscope te multinationaliseren.

Met het toenemen van de internationale belangen nam het belang van deze
stuwende kracht aileen maar toe. De stuwende kracht 'risicospreiding' is
met name vanaf het einde van de jaren '70 -toen het buitenlandbedrijf door
de snel toenemende omvang een steeds gewichtiger rol in het
concernbeleid begon op te eisen- van invloed geweest op het
multinationalisatiebeleid van de verzekeraars.

5.4.4.2. GEOGRAFISCHE CONCENTRATIE
Kader 5.11 geeft aan, dat de belangen van Nationale-Nederlanden,AEGON en
AMEV tegen het einde van de jaren '80 in internationaal opzicht goed
waren gespreid. Wat opvalt is dat de verzekeraars aile drie prominent op
de Noordamerikaanse verzekeringsmarkt waren vertegenwoordigd. Deze
prominente aanwezigheid valt eenvoudig te verklaren: de Verenigde Staten
was het land met het grootste bestand aan verzekeringen. De Verenigde
Staten hadden bijvoorbeeld in 1987 een wereldmarktaandeel van 37,9
procent van het totaal aan verzekeringen (Sigma, 1988). De aandacht van
verzekeraars voor de Amerikaanse verzekeringsmarkt was daarom
begrijpelijk: "AEGON's aanwezigheid in de Verenigde Staten is gebaseerd
op strategische overwegingen. Wij zien in dit land goede groei- en
winstmogelijkheden voor onze kernactiviteiten op verzekergebied"
(Jaarverslag van AEGON over 1986; p. 22). Na Nederland was de Verenigde
Staten voor Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV het belangrijkste land.
De Amerikaanse markt was omvangrijk, dynamisch, kende een hoog
groeiniveau en bood daardoor veeI mogelijkheden tot groei in volume-
markt~n~f nissen. Daar kwam bij dat de Amerikaanse verzekeringsmarkt
in vergelijking tot bijvoorbeeld de Franse en Westduitse
verzekeringsmarkt door relatief weinig toetredingsbelemmeringen werd
gekenmerkt. De interesse van Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV voor
de Amerikaanse verzekeringsmarkt schoot pas aan het einde van de jaren
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'70 goed wortel. Paragraaf 5.5. gaat hier uitvoerig op in.

5.5. DE STRATEGIE

5.5.1. INLEIDING
In deze paragraaf behandelen we de multinationalisatiestrategie van
Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV. Het uiteenzetten van de
multinationalisatiestrategiean van de verzekeraars is geen eenvoudige
opgave. De herhaalde wijzigingen van de statuten en de herhaaldelijke
naamswijzigingen van de internationale ventures van Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV heeft het in kaart brengen en het analyseren
van de multinationalisatiestrategiean in niet geringe mate bemoeilijkt. De
statutaire wijzigingen en naamswijzigingen van de internationale
ventures moeten voornamelijk worden toegeschreven aan het met grote
regelmaat bundelen van kleine internationale ventures tot grotere
eenheden. We zullen daar in paragraaf 5.6. uitvoerig op ingaan.

Het multinationaliseren van de scope van Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV heeft een lange voorgeschiedenis. Naast omringende landen als
Belgia en het Verenigd Koninkrijk stonden ook landen in het Verre Oosten
en Noord-Amerika van meet af aan in de belangstelling. Nationale-
Nederlanden was voor 1965 actief in: Belgia, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, Australia, het Caribische gebied,
Suriname, Indonesia, de Philipijnen en Singapore. Het overgrote deel van
deze buitenlandse activiteiten werd door de rechtsvoorganger 'De
Nederlanden van 1845' geantameerd. De na 1965 voortgezette
multinationalisatie van de scope van Nationale-Nederlanden was voor het
bestuur van Nationale-Nederlanden dan ook meer een extrapolatie van
hetgeen reeds in het verleden had plaatsgevonden. Daarbij werd
geprofiteerd van de reeds in het verleden opgebouwde ervaring met het
multinationaliseren van de ondernemingsscope. De rechtsvoorgangers van
AEGON en AMEV beschikten medio 1965 over een minder omvangrijk
buitenlandbedrijf. De rechtsvoorgangers van AEGON waren voor 1965
ondermeer actief in: Indonesia, Belgia, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde
Staten, Venezuela en Zwitserland. AMEV was voor 1965 met name actief in
Belgia en Frankrijk. Kortom: Nationale-Nederlanden, AEGON (dan nog de
rechtsvoorgangers) en AMEV hadden halverwege de jaren '60 al een
buitenlandbedrijf opgebouwd. In de volgende paragrafen passeren de
belangrijkste door Nationale-Nederlanden, AEGON (incl. rechtsvoorgangers)
en AMEV gedurende de periode 1965 tot en met 1989 geaffectueerde
intemationale expansies de revue.
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5.5.2. NATIONALE-NEDERLANDEN
De eerste belangrijke internationale expansie van Nationale-Nederlanden
was de overneming van het in Groot-Brittannie en lerland werkzame The
Life Association of Scotland Ltd. in het najaar van 1968. Nationale-
Nederlanden was reeds middels een 45 procent deelneming in de
schadeverzekeraar (transport en luchtvaart) The Orion Insurance Company
Ltd. (kortweg: 'Orion') in Grcot-Brlttannie actief (via Orion opereerde
Nationale-Nederlanden ook in het leven- en schadewezen in de Verenigde
Staten, Canada en Australie). The Life Association of Scotland hield zich
uitsluitend bezig met levenactiviteiten. Voor Nationale-Nederlanden
betekende de overname van The Life Association of Scotland dat het
levenbedrijf met ongeveer 5 procent werd uitgebreid.

De acquisitie van The Life Association of Scotland was een belangrijke
geografische verruiming van de scope: "Ons beleid zal gericht blijven op
krachtige expansie zowel in Nederland als op buitenlandse markten. Voor
zover verantwoord zullen wij al onze hulpmiddelen aanwenden voor de
stimulering van onze bestaande buitenlandse bedrijven. Daarnaast blijven
wij streven naar verdere internationalisatie van ons concern, zowel
binnen de EEG als daarbuiten. Wij moeten er daarbij wei rekening mee
houden, dat in vele landen meer en meer beschermende maatregelen
worden genomen die een binnenkomst bemoeilijken" (Jaarverslag van
Nationale-Nederlanden over 1969; p. 26). Deze opstelling van het Bestuur
leidde in 1970 tot een uitbreiding van het belang in de Orion (tot een
meerderheidsdeelneming): "Wij achten dit mede in het belang van onze
plannen om de samenwerking tussen de Orion en de Life Association of
Scotland verder op gang te brengen" (Jaarverslag van Nationale-
Nederlanden over 1970; p. 16).

In 1971 werd in Jakarta (Indonesle) een nieuwe vestiging opgestart. In
1973 werd in Zuid-Afrika de Equity Life Assurance Company geacquireerd.
In datzelfde jaar werd een minderheidsbelang in de in Spanje opgerichte
Centro Asegurador S.A. genomen.

1973 stond echter in het teken van de overname van Delta-Lloyd door het
Britse Commercial Union. Nationale-Nederlanden speelde daarbij een
belangrijke 'bijrol'. Delta-Lloyd was op dat moment na Nationale-
Nederlanden het op een na grootste verzekerconcern van Nederland. Het
Britse Commercial Union Assurance Company Ltd. was een van de grootste
Britse verzekeraars. Het premie-inkomen leven was twee maal zo groot
als dat van Delta-Lloyd. Het premie-inkomen schade was ongeveer tien
maal zo groot als dat van Delta-Lloyd. Commercial Union was -meer dan
Delta-L1oyd- een multinationale verzekeraar. Commercial Union was
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georganiseerd naar regio's: Engeland, Verenigde Staten, Australia, Nieuw-
Zeeland, Zuid-Afrika, het Verre Oosten, Canada, West-Europa en 'overige
landen'. De regionale divisies opereerden onafhankelijk van het
hoofdkantoor. In 1972 werd meer dan 50 procent van het totale premie-
inkomen uit het buitenland gehaald, waarvan bijna 50 procent uit de
Verenigde Staten. Commercial Union was reeds via Ocean
Accident&Guarantee (bescheiden: de schadeportefeuille bedroeg f 80 min)
op de Nederlandse markt actief. Kader 5.12 geeft een overzicht van enkele
kengetallen van Delta-Lloyd en Commercial Union over 1972.

KADER 5.12. KENGETALLEN COMMERCIAL UNION EN DELTA-LLOYD
(1972)

Cijfers in min gldn.

COMMERCIALUNION DELTA-LLOYD

Eigen vermogen
Levenpremie-inkomen
Schadepremie-inkomen
Winst voor belastingen
Personeelsbestand
waarvan in de moedermarkt

1680
659
3687
255
26000
8500

268
317
356
19
4300
3900

Bron: Jaarverslagen Commercial Union en Delta-Lloyd.

Commercial Union was meer dan gemiddeld geinteresseerd in het doen en
laten van Delta-Lloyd. Delta-Lloyd was voor Commercial Union een
springplank voor een voortgaande expansie op de Nederlandse en de
Europese verzekeringsmarkt. De overname van Delta-Lloyd door
Commercial Union volgde kort nadat gesprekken tussen AGO, AMEV en Delta
Lloyd over een fusie waren afgeketst (waarover later meer).

Voor Delta-Lloyd was Commercial Union een interessante multinationale
verzekeraar die op termijn de continuiteit van Delta-Lloyd zou kunnen
waarborgen. De leiding van Delta-Lloyd sprak al enige jaren van de
noodzaak de scope voortgaand te multinationaliseren. In dat kader waren
verschillende internationale samenwerkingsvormen opgestart. Delta-Lloyd
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wilde een actieve rol spelen in het proces van het verdergaand
multinationaliseren van het verzekeringswezen, een ontwikkeling waar
Delta-Lloyd veel van verwachtte. Vooral de schaal waarop geopereerd
werd zou vergroot moeten worden (dit argument lag eveneens aan de basis
van de fusie uit 1968 tot Delta-Lloyd). De toetreding van Engeland tot de
EEG was voor de leiding van Delta-Lloyd een bewijs, dat de
multinationalisering van het verzekeringswezen zich in een versneld
tempo zou doorzetten. Door met Commercial Union samen te gaan zou een
minder kwetsbare, want minder van de Nederlandse verzekeringsmarkt
afhankelijke verzekeraar ontstaan. Voorts zou Delta-Lloyd via de partner
beter in staat zijn, de eveneens steeds multinationaler wordende
industrlele ondernemingen van diensten te voorzien. Volgens beide
ondernemingen moest een eventueel samengaan vooral in het kader van de
voortgaande multinationalisatie van goederen- en dienstenmarkten worden
gezien.

Voor beide ondernemingen was de 'volledige instemming' van aile bij de
fusie betrokken partijen noodzakelijk wilde de fusie doorgang vinden. Een
maand na het uitlekken van de fusieplannen kwam Nationale-Nederlanden
met de mededeling dat het aileen danwel in samenwerking met een andere
onderneming een bod wilde doen op de uitstaande aandelen en certificaten
van Delta-Lloyd (het bod werd uiteindelijk aileen tot stand gebracht). Op
het moment dat Nationale-Nederlanden met dit voornemen naar buiten
kwam had Commercial Union reeds 27,8 procent van de certificaten van
Delta-Lloyd in haar bezit. De leiding van Nationale-Nederlanden zag een
eventuele acquisitie van Delta-Lloyd door Commercial Union als een
aantasting (vooral op termijn) van haar sterke positie op de Nederlandse
leven- en schademarkt. De door Nationale-Nederlanden gevoerde strategie
was vooral een 'preemptive strategy'.

Het bestuur van Delta-Lloyd schaarde zich echter achter het bod van
Commercial Union. Ze werd daarin gesteund door de vakbeweging die:
·weinig hell zag in een samengaan met Nationale-Nederlanden, gezien de
sociale problematiek en de gevolgen voor de werkgelegenheid die met een
integratie gepaard zou gaan". Ook de Raad van Commissarissen, lokale
directies en de Ondernemingsraad waren voor een samengaan met
Commercial Union in plaats van met Nationale-Nederlanden. Daarmee was
van de kant van Delta-Lloyd sprake van de eerder als noodzakelijk
genoemde 'volledige instemming' van aile bij de fusie betrokken partijen.
Delta-Lloyd kwam uiteindelijk in handen van Commercial Union, nadat
Commercial Union haar oorspronkelijke bod (na het bod van Nationale-
Nederlanden van f 175,- per aandeel Delta-Lloyd) had verhoogd (tot f 176,-
per aandeel Delta-Lloyd).
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Daarmee was de strijd om de zeggenschap over Delta-Lloyd gestreden, een
strijd die voor de nodige beroering had gezorgd. In een interview in de
Telegraaf stelden bijvoorbeeld Engelfriet en Gerritsen (die samen de
tweehoofdige leiding van ENNIA vormden) dat het: ·ontoelaatbaar was dat
er nog enig Nederlandse verzekeringsconcern van grotere omvang overgaat
in buitenlandse handen". Daarmee had de overname van Delta-Lloyd door
een buitenlandse verzekeraar een precedent geschapen. Het zou in de
naaste toekomst voor een buitenlandse verzekeraar niet eenvoudig zijn een
grote Nederfandse verzekeraar over te nemen. Sinds de overname van Delta-
Lloyd door Commercial Union is het niet meer voorgekomen, dat een
buitenlandse verzekeringsmaatschappij een van de 5 grootste Nederlandse
verzekeraars heeft overgenomen.

In het voorjaar van 1975 werd de Amerikaanse levensverzekeraar
Wisconsin National Life Insurance Company overgenomen. De acquisitie van
Wisconsin volgde op het kort daarvoor verworven meerderheidsbelang (van
58 procent) in de regionale Amerikaanse schadeverzekeraar Peerless
Insurance Company. De eerste contacten tussen Nationale-Nederlanden en
Peerless dateerden uit 1957. Peerless onderhield in die tijd (maar ook
daarna) nauwe banden met de Mutual Fire Association of New England.
Nationale-Nederlanden loste Mutual Fire als 'meerderheidsaandeelhouder'
af. Mutual Fire Association bleet nadien met een deelneming van 25
procent 'grootaandeelhouder' in Peerless. Nationale-Nederlanden ging met
Mutual Fire Association een samenwerkingsovereenkomst (ondermeer op
het terrein van het management) aan.

Wisconsin was een regionale levensverzekeraar, gevestigd in het Midden-
Westen van de Verenigde Staten. De toekomstige ontwikkeling van
Wisconsin leek veelbelovend, omdat het Midden-Westen van de Verenigde
Staten in die dagen een snelle groei doormaakte. Daar kwam bij dat er
volgens Nationale-Nederlanden in dit gebied minder fel geconcurreerd
werd en er sprake was van een Europees denkende bevolking die in hoge
mate steunde op de agrarische sector. Nationale-Nederlanden zag in deze
regio dan ook meerdere mogelijkheden -vooral op het terrein van de
levensverzekeringen- in het verschiet liggen.

In de zomer van 1975 slaagde het in februari van dat jaar uitgebrachte bod
van Nationale-Nederlanden op de nog bij derden uitstaande aandelen (33
procent) van de Britse Orion Insurance Company. De overige 67 procent
waren reeds in handen van Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden
participeerde samen met de Orion voor 100 procent in de
schadeverzekeraar Halifax Insurance (VS), de schade- en
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levensverzekeraar Associated National Insurance (Australia) en de
levensverzekeraar Commercial Life (Canada). Deze ondernemingen werden
na de overname van de resterende aandelen 'Orion' volledige
dochterondernemingen van Nationale-Nederlanden.

Per ultimo 1975 opereerde Nationale-Nederlanden via
dochterondernemingen in Belgia, het Verenigd Koninkrijk, lerland,
Noorwegen, Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika,
Australia, Singapore, Maleisia en Venezuela. Daarnaast werd via
agentschappen gewerkt in ondermeer Denemarken, de Dominicaanse
Republiek, Jamaica, EI Salvador, Chili, Israal en de Philipijnen. Van de
belangrijkste verzekermarkten ontbraken Japan en Duitsland.

In maart 1976 acquireerde Nationale-Nederlanden de Midwestern United
Life Insurance Company ('Mulic'). Nationale-Nederlanden was al in 1975
voornemens Midwestern over te nemen. Oat was vrij snel na de succesvolle
acquisitie van Wisconsin National Life. Andermaal ging het om een
acquisitie in het Midden-Westen van de Verenigde Staten en andermaal
ging het om een levensverzekeraar. Beide bedrijven waren bovendien
ongeveer even groot. In beide gevallen werd in een vroeg stadium de
medewerking van de directie verkregen om de betreffende ondernemingen
over te nenen. Dit had een positieve invloed op de duur van de
overnamebesprekingen.

In datzelfde jaar werden enkele afstotingen tot stand gebracht. Het belang
van 20 procent in het Spaanse Centro Asegurador S.A. werd verkocht. De
Raad van Bestuur was van mening: "dat het de voorkeur verdient in Spanje
onder eigen naam het schade- en het levensverzekeringsbedrijf uit te
oefenen" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1976; p. 13). De
toegevoegde waarde van Nationale-Nederlanden was nihil. Daarnaast
werden enkele deelnemingen in Venezolaanse ondernemingen verkocht: "De
nieuwe verzekeringswetgeving in Venezuela die aan het gezamenlijke
belang van buitenlanders in plaatselijke verzekeringsmaatschappijen een
grens van 20 % stelt, noemden wij al in het vorige verslag. Voor een deel
van onze deelnemingen aldaar gelden zelfs nog verdergaande beperkingen.
Wij hebben daarom besloten onze Venezolaanse deelnemingen -op een klein
belang in La Union na- af te stoten" (Jaarverslag van Nationale-
Nederlanden over 1976; p. 14).

In het jaarverslag over 1976 gaat de Raad van Bestuur beknopt in op de
'aard' van het dan gevoerde multinationalisatiebeleid: ·Wij zijn van plan
voort te gaan met internationale expansie. Ons expansiebeleid is
pragmatisch; het beweegt zich uiteraard binnen de grenzen van het
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financieel mogelijke. Gezien het feit dat bij Schade bijna 50 % en bij
Leven nog geen 15 % van de premie-omzet uit het internationale bedrijf
afkomstig is, ligt het voor de hand dat wij onze internationale expansie
vooral op de Levenkant richten. Maar ook voor goede Schade-acquisities
zijn wij in de markt" (p. 18).

In het voorjaar van 1977 doet Nationale-Nederlanden een bod op de
uitstaande aandelen van Security Life and Accident Company. Op de
sluitingsdatum van het bod waren 87 procent van de uitstaande aandelen in
handen van Nationale-Nederlanden. De acquisitie van Security Life was -
sinds 1973- de derde omvangrijke acquisitie in de Verenigde Staten. De
acquisitie werd door Nationale-Nederlanden U.S. Corporation (een lokale
holdingmaatschappij) tot stand gebracht. In deze holdingmaatschappij
werden ook de deelnemingen in Wisconsin National Life en Midwestern
United Life Insurance Company ('Mulic') ondergebracht. Security was met
name werkzaam in het Westen van de Verenigde Staten. Daarmee sloot de
geografische scope van Security Life (Westen) goed aan bij de
geografische scope van Wisconsin National Life en Midwestern United Life
(Midden-Westen).

Over de 'geografische richting' van het multinationale expansiebeleid
wordt in het jaarverslag over 1977 gezegd: "Wij gaan voort met het
bevorderen van de groei van onze Leven- en Schade-bedrijven, met het
zoeken naar basisverbreding in landen waar wij al gevestigd zijn (waarbij
onze voorkeur voor de Verenigde Staten duidelijk is gebleken) en naar het
verwerven van belangen in voor ons nieuwe landen die interessante
perspectieven bieden" (p. 21).

In de zomer van 1978 deelde Nationale-Nederlanden op een persconferentie
mee, dat het de eigen vermogenspositie wilde versterken. Deze
aankondiging kwam relatief snel na de in 1976 geeffectueerde
aandelenemissie (die f 72 min had opgebracht). Gezien de 'acquisitie
-intensiteit' was deze emissie begrijpelijk. Gedurende de periode 1973 tot
en met 1977 werd ruim f 100 min aan goodwill van het eigen vermogen
afgeboekt. Het bestuur van Nationale-Nederlanden wilde met de emissie
vooruitlopen op de beoogde voortgaande expansie in de Verenigde Staten.
De emissie moest de financlele armslag vergroten. In het
emissieprospectus werd gesteld: "Het beleid van Nationale-Nederlanden is
er in de sector levensverzekering op gericht de omzet uit internationale
activiteiten verder te laten toenemen, namelijk in die landen waar groei
en winstpotentieel als aantrekkelijk worden beschouwd .......... .......... ..... Op
het gebied van schade-activiteiten is reeds een redelijk evenwicht tussen
Nederlandse en internationale activiteiten bereikt".
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In maart 1979 werd door Nationale-Nederlanden een bod op aile uitstaande
aandelen 'Life of Georgia' gedaan. Nationale-Nederlanden wilde coute-que-
coute 51 procent van de aandelen in handen krijgen. Diverse
grootaandeelhouders gingen met dit bod akkoord en verklaarden zich bereid
hun aandelen aan te melden. In het voorjaar van 1979 trad de Life
Insurance Company of Georgia toe tot het 'Amerika'-bedrijf van Nationale-
Nederlanden.

Door de overneming van Life of Georgia nam het aandeel van het
buitenlandbedrijf in het totale bedrijf significant toe: van 36 procent tot
40 procent. Life of Georgia was van een geheel ander kaliber dan de andere
geacquireerde Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen. Het ging hier om
een grote verzekeringsmaatschappij met ruim 4000 medewerkers en 126
kantoren verspreid over de Zuidelijke Staten van de Verenigde Staten (een
gebied waar Nationale-Nederlanden nog niet actief was). Met de
verwerving van Life of Georgia werd het 'Amerika'-bedrijf van Nationale-
Nederlanden verantwoordelijk voor 15,5 procent (l.e, f 809 min) van het
totale premie-inkomen. Na de acquisitie van Life of Georgia was Nationale-
Nederlanden in de Verenigde Staten met vier levensverzekeringsbedrijven
en twee schadeverzekeringsbedrijven actief.

Tijdens de persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van het
jaarverslag over 1978 benadrukte de Raad van Bestuur van Nationale-
Nederlanden: "dat wat de verdere internationale spreiding van de
activiteiten betreft met name uitbreiding van het internationale
levenbedrijf werd nagestreefd". De Raad van Bestuur benadrukte dat men
zich in het bijzonder zou richten op de Amerikaanse markt, waar ongeveer
50 procent van het totale wereldpremie-inkomen voor particuliere
levensverzekeringen werd omgezet.

In 1981 nam Nationale-Nederlanden een belang van 50 procent in het
aandelenkapitaal van de Australische verzekeringsgroep Mercantile Mutual
Holdings Ltd.. Mercantile opereerde op het terrein van de
levensverzekeringen, de schadeverzekeringen en de financieringen.
Nationale-Nederlanden was reeds bekend met de Australische
verzekeringsmarkt. Nationale-Nederlanden had al in een eerder stadium
een belang van 4,4 procent in het aandelenkapitaal van Mercantile
opgebouwd. Voorts beschikte Nationale-Nederlanden over twee
Australische dochterondernemingen die een premie-inkomen van f 75 min
op jaarbasis genereerden. Nationale-Nederlanden wenste echter de schaal
waarop lokaal geopereerd werd te vergroten. Ook Mercantile wilde op een
grotere en daardoor goedkopere schaal gaan werken. De concurrentie op de
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Australische markt werd door middelgrote en grote verzekeraars (als
Mercantile en Nationale-Nederlanden) als uiterst fel ervaren.

De Australische regering was weinig bereidwillig in haar medewerking.
Pas na 90 dagen mocht Nationale-Nederlanden een bod uitbrengen op de
helft van de aandelen van Mercantile. De autoriteiten wilden eerst de
uitkomst van een onderzoek naar de gevolgen van het in buitenlandse
handen overgaan van een significant deel van het aandelenkapitaal van een
'binnenlandse' onderneming afwachten. De Australische regering wilde
echter volgens diverse Australische analisten ruim baan maken voor een
deelneming door een Australische verzekeraar. De Australische
verzekeraar aBE Insurance Group deed -nog voordat Nationale-Nederlanden
bekendmaakte een partieel bod op de aandelen van Mercantile te willen
doen- een bod op aile uitstaande aandelen van Mercantile. De helft van de
aandelen Mercantile ging (in september 1981) uiteindelijk over in handen
van Nationale-Nederlanden. Mercantile bleef in Australia met behoud van
de eigen identiteit functioneren.

De Australische overheid stelde de voorwaarde, dat Nationale-Nederlanden
de bestaande Australische verzekeringsactiviteiten met die van
Mercantile Mutual moest integreren. Dit stuitte bij de Nationale
-Nederlanden-Ieiding op weinig bezwaren: "Met de door de Australische
overheid gestelde voorwaarde dat onze bestaande Australische
verzekeringsactiviteiten worden samengevoegd met die van Mercantile
Mutual, kunnen wij ons uit organisatorisch oogpunt goed verenlqen"
(Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1981: p. 12). Daar bleef het
echter niet bij: "Als uitvloeisel van afspraken die wij met de Australische
regering maakten in verband met de verwerving van het 50 % belang in de
Mercantile Mutual groep in 1981, heeft onze schadeverzekeringsdochter,
Associated National Insurance Company, de tekening van nieuwe zaken
beaindigd. De bestaande portefeuille wordt door het schadebedrijf van
Mercantile Mutual overgesloten op basis van zijn acceptatienormen. Onze
levendochter, Associated National Life, wordt niet met het levenbedrijf
van Mercantile Mutual geintegreerd. Eveneens overeenkomstig de afspraken
zal deze maatschappij worden verkocht. Wei is Australian Community
Insurance -specialist in medische verzekeringen- aan Mercantile Mutual
overgedragen, onder wijziging van de naam in Mercantile Mutual Casualty
Insurance Company Ltd." (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over
1982; p. 13 en 14).

In 1981 werd in de Verenigde Staten de schadeverzekeraar First of
Georgia Insurance Company overgenomen: "Ons Amerikaanse schadebedrijf
is daarmee zowel geografisch als naar portefeuille-opbouw verbreed. Een
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belangrijk oogmerk hierbij is een samenspel tot stand te brengen tussen
Life of Georgia en First of Georgia. Daartoe heeft een deel van het
verkoopapparaat van Life of Georgia al schadeverzekeringen van de nieuwe
zusterorganisatie aan het assortiment toegevoegd" (Jaarverslag van
Nationale-Nederlanden over 1981; p. 12 en 13). Voorts werd nog het Britse
Crescent Life Assurance Company verworven. Daarmee werd de positie van
de werkmaatschappij Life of Scotland versterkt.

In 1982 en 1983 werden kleine internationale expansies tot stand
gebracht. De nadruk lag op het consolideren van de activiteitenscope. Het
totale aandelenkapitaal van Peerless Holdings (Nationale-Nederlanden had
reeds 82 procent in haar bezit, de overige 18 procent werden van 'partner'
Mutual Fire overgenomen) en Security Life (dan: 'Security Life of Denver' in
plaats van 'Security Life and Accident Company') werd (in 1982)
verworven. Voorts werd de Belgische Handelsdiskontobank (in 1983)
overgenomen: "Hiermee is voorzien in de gewenste basisverbreding voor
ons Belgische financieringsbedrijf, Sodefina" (Jaarverslag van Nationale-
Nederlanden over 1982; p. 13). Tot slot werd het Amerikaanse Excelsior
Insurance overgenomen. Excelsior was een kleine regionale
schadeverzekeraar. Excelsior werd in de Peerless Insurance Group
geintegreerd.

Ook in 1984 concentreerde Nationale-Nederlanden zich op het consolideren
van de internationale expansie. Daarbij werd in het bijzonder aandacht
besteed aan het schadebedrijf van het Australische Mercantile (Mercantile
Mutual leed in die jaren omvangrijke verliezen die geheel aan het
schadebedrijf waren te wijten) en de integratie van het in dat jaar
overgenomen Amfas-concern. De Australische levensverzekeraar
Associated National Life Insurance Company Ltd. werd verkocht aan twee
Australische beleggingsinstellingen.

Den Bakker -de voorzitter van de Raad van Bestuur van Nationale-
Nederlanden- stelde op een persconferentie naar aanleiding van het
verschijnen van het jaarverslag over 1983: "de strategie van Nationale-
Nederlanden blijft gericht op het verbreden van de bedrijfsbasis door
verwerving van gelijksoortige bedrijven. Daarbij wordt vooral gedacht aan
de Verenigde Staten en Canada. In het bijzonder is er aanleiding de
schadesector in de Verenigde Staten te versterken, hetzij door grote
hetzij door kleinere acquisities te verrichten. Het bestuur gaat daarbij
pragmatisch te werk". Uit de persconferentie kwam naar voren, dat
Nationale-Nederlanden vooral op zoek was naar schadeverzekeraars om
daarmee de schaal van het schadebedrijf waarover men reeds beschikte te
verruimen. Dit werd noodzakelijk geacht om de winstgevendheid op langere
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termijn te garanderen.

In het jaarverslag over 1983 werd de 'multinationalisatiestrategie' van
Nationale-Nederlanden als voigt geformuleerd: "Het verbreden van onze
bedrijfsbasis in landen waar wij reeds het bedrijf uitoefenen door
verwerving van gelijksoortige bedrijven [Le. de 'richting', PKJ), het
stichten van of verwerven van (meerderheids-)belangen [Le. de 'modus',
PKJ) in ondememingen in door ons concern nog niet betreden landen met
een politieke en economische structuur die winstgevende
bedrijfsuitoefening mag doen verwachten" (p. 8). (Deze formulering kan
vrijwel onveranderd ook in de jaarverslagen over de periode 1984 tot en
met 1989 worden aangetroffen).

Vanaf het begin van de jaren '80 vinden op de belangrijkste buitenlandse
markt van Nationale-Nederlanden -de Verenigde Staten- ingrijpende
veranderingen plaats. Het verschijnsel branchevervaging begon actueel te
worden: banken begonnen verzekeringsprodukten aan te bieden en
verzekeraars begonnen bankprodukten aan te bieden. Door deze 'gemengde
produkten' nam de felheid van de concurrentiestrijd toe. Ook in het
Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland was de flnanclele dienstensector
in beweging. Ook in deze landen begonnen verzekeraars en banken hun
oorspronkelijk werkterrein (l.e, 'verzekeren' c.q. 'bankieren') met andere
activiteiten aan te vullen; de juridisch bepaalde scheidslijnen begonnen te
vervagen. De concurrentiestrijd werd in toenemende mate bepaald door de
efficientie en effectiviteit van het distributiekanaal. Nationale
-Nederlanden had echter echter weinig op met het aanbieden van diensten
die buiten haar oorspronkelijke werkterrein lagen. Nationale-Nederlanden
beschouwde zichzelf in eerste instantie als een verzekeraar, niet als een
'flnanclele dienstverlener'. IIlustratief is dat na de overname van de
Amfas Groep N.V. (in 1984) de daarvan deel uitmakende, in het buitenland
ontplooide niet-verzekeringsactiviteiten werden afgestoten. Amfas moest
zich gaan toeleggen op het verzekeringsbedrijf in Nederland en Belgie.

In 1985 werd -orn in intemationaal opzicht te kunnen blijven expanderen
(zie het emissieprospectus)- een omvangrijke aandelenemissie (van meer
dan f 500 min) in uitvoering genomen. Door de nieuwe emissie zou de
flnanclele armslag vergroot worden. Enkele maanden later werd de grote
Amerikaanse schadeverzekeraar Indiana Insurance Group overgenomen door
Peerless Holdings, een Amerikaanse dochter van Nationale-Nederlanden.
Met de overneming van de Indiana Insurance Group verdubbelde het totaal
van het door Nationale-Nederlanden in de Verenigde Staten behaalde
schadepremie-inkomen.
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Sinds 1982 werd door Nationale-Nederlanden gestudeerd op de
mogelijkheid om in Japan het levenbedrijf uit te gaan oefenen. Op de
persconferentie ter gelegenheid van het verschijnen van het jaarverslag
over 1982 werd de Japanse markt door de Raad van Bestuur als "bijzonder
aantrekkelijk" omschreven: "Tegen de achtergrond van onze groeiende
belangen in het 'Pacific bekken' verrichten wij al enige tijd een grondig
onderzoek naar de mogelijkheden om een levensverzekeringsbedrijf te
vestigen in Japan" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1982; p.
14). De Japanse verzekeringsmarkt was de op eem na belangrijkste markt
in de wereld en Nationale-Nederlanden was daar -ondanks de jarenlange
voorbereidingen- niet actief. .

In 1985 stootte Nationale-Nederlanden de 75 %-deelneming in het Noorse
Agder af. Agder was een verzekeraar die zich toelegde op de markt voor
kredietverzekeringen. Agder werd overgedaan aan Gjensidige, een Noorse
flnanciele dienstverlener. Agder paste gedurende een lange tijd goed in de
'core business' van Nationale-Nederlanden. De schaalgrootte van Agder was
echter te gering om in de toekomst op de lokale markt een rol van enige
betekenis te kunnen spelen. Agder zou zich -gezien de
marktontwikkelingen in Noorwegen- tot een 'ftnanclele dienstverlener'
moeten ontwikkelen. De toekomstige ontwikkeling van Agder zou daarmee
buiten de 'core business' van Nationale-Nederlanden moeten plaatsvinden.
De leiding van Nationale-Nederlanden had op dat moment niet het
voornemen de scope tot de bancaire dienstverlening uit te breiden.
Nationale-Nederlanden zag zichzelf als een verzekeraar, niet als een
financiele dienstverlener met als gevolg dat Agder werd afgestoten.

In het voorjaar van 1986 ging Nationale-Nederlanden in Japan met een
'eigen' levenbedrijf van start (in 1984 was reeds een 'representative
office' geopend). Nationale-Nederlanden was de eerste buitenlandse, niet-
Amerikaanse levensverzekeraar die op de Japanse markt activiteiten
entameerde. Nationale-Nederlanden verkocht via een hoofdvestiging
(Tokio) en twee bijkantoren (in Tokio en Osaka) verschillende soorten
levenprodukten. Het distributievraagstuk werd via Japanse
intermediairs/bedrijven opgelost. De levenprodukten werden via de 1500
dealers van de oliemaatschappij Showa/Shell (een in 1986 bekrachtigde
50/50 joint venture tussen Shell en Showa Oil) aangeboden. Daarmee werd
een omvangrijk en effectief verkoopnet aangeboord. Ook andere
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verkochten via Japanse
bedrijven verzekeringen. Zo hadden de Amerikaanse verzekeraars
Prudential en Allstate [oint ventures opgericht met de Japanse bedrijven
Sony en Seibu (respectievelijk Sony-Prudential en Seibu-Allstate).
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Nadat op de Japanse markt een 'foothold' was verkregen werd het
expansievizier weer richting de Verenigde Staten verplaatst. In 1986 werd
de Amerikaanse Associated Doctors Health and Life Insurance Company
overgenomen. Doctors Health was een relatief kleine
ziektekostenverzekeraar. Het bedrijf had een kleine levenportefeuille. Met
de acquisitie van Doctors Health werd een onderneming verworven die op
hetzelfde terrein opereerde als Life of Georgia. Daarmee was de basis
gelegd voor schaalvoordelen. Nog in datzelfde jaar werd de deelneming in
Mercantile tot 88 procent uitgebreid.

In deze jaren lag de nadruk op consolidatie en interne expansie. De Raad
van Bestuur formuleerde het in het jaarverslag over 1985 als voigt: "In de
ontwikkeling van onze verzekeringsbedrijven leggen wij het accent
vooralsnog meer op consolidatie dan op expansie door verdere acquisities,
al sluiten wij onze ogen niet voor aantrekkelijke aanbiedingen. Ais
mogelijke partner bij verdere fusies in Nederland stellen wij ons in
principe passief op en internationale fusies achtten wij voor ons thans
niet opportuun Het voorafgaande betekent dat ons beleid
vooralsnog gericht is op stimulering van de autonome groei van onze
bestaande verzekeringsbedrijven binnen de grenzen van aanvaardbaar
rendement" (p. 27). In het 'annual report' over 1986 wordt van een periode
van 'internal strengthening' gesproken: ·Within the limits of our present
policy the emphasis remains for the time being on further improvement of
our operational quality [Le. internal strengthening, PKJ], whereby we are
also laying the foundation for further expansion in the future" (p. 28).

In 1987 werd de Canadese verzekeraar Western Union Insurance Company
overgenomen. Western Union was een kleine schadeverzekeraar die het
Canadese schadebedrijf versterkte. De Amerikaanse
levensverzekeringsmaatschappij Midwestern United Life Insurance
Company werd afgestoten.

In 1988 werd Mony Life Insurance Company of Canada overgenomen (later
'Nationale-Nederlanden Life Insurance Company of Canada' genoemd). Mony
Life Insurance Company werd van het Amerikaanse The Mutual Life
Insurance Company overgenomen. De Canadese overheid had het Nationale-
Nederlanden niet eenvoudig gemaakt in haar pogingen een Canadese
verzekeraar over te nemen. Volgens een wet uit 1962 mochten aileen die
Canadese verzekeringsbedrijven worden overgenomen, die voor 1962 in
buitenlandse handen waren. Nationale-Nederlanden was dan ook voor een
belangrijk deel afhankelijk van buitenlandse verzekeraars die hun belangen
in Canadese verzekeraars wilden verkopen. Toen The Mutual Life Insurance
Company zich van de belangen in Mony Life wenste te ontdoen, ging het
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bestuur van Nationale-Nederlanden tot actie over. Met de overneming van
Mony Life Insurance werd met name het aandeel van het levenbedrijf in het
totale verzekerbedrijf vergroot. Door de acquisitie van Mony Life
Insurance nam de omvang van het 'Canada-bedrij1' van Nationale
-Nederlanden met 100 procent toe.

In januari 1989 werden twee Canadese verzekeraars overgenomen. Het
ging om twee schadeverzekeringsbedrijven die in een
houdstermaatschappij waren gebundeld. De naam van de
houdstermaatschappij: Commassur Inc.. De namen van de twee
schadeverzekeringsmaatschappijen: Groupe Commerce Compagnie
d'Assurances en Compagnie d'Assurances Belair. Net als bij Mony Life
Insurance het geval was werden ook de Groupe Commerce Compagnie
d'Assurances en de Compagnie d'Assurances Belair van een buitenlandse
onderneming overgenomen, in dit geval de grote Franse verzekeraar Union
des Assurance de Paris (beter bekend als 'UAP'). Na deze expansie was
Nationale-Nederlanden met zes verzekeringsmaatschappijen actief in
Canada. Naast de voornoemde geacquireerde verzekeringsmaatschappijen
werd ook nog (sinds 1959) via The Halifax Insurance Company en Halifax
Life Insurance in Canada geopereerd.

Ook de Amerikaanse Southland Life Insurance Company werd in januari
1989 overgenomen. Voor Nationale-Nederlanden was de overname
interessant, omdat de activiteitenscope van Southland Life overeenkwam
met de activiteitenscope van Georgia US Corporation, een andere
dochteronderneming van Nationale-Nederlanden. Er bestond met andere
woorden een draagvlak voor het realiseren van schaalvoordelen. Na de
acquisitie van Southland Life was Nationale-Nederlanden met 18
dochterondernemingen actief in Noord-Amerika.

De eveneens in 1989 gerealiseerde expansie in Zuid-Korea verdient een
nadere verhandeling, omdat van een bijzondere aanpak gebruik werd
gemaakt. Nationale-Nederlanden expandeerde via de Amerikaanse
dochteronderneming Life of Georgia in Zuid-Korea. Life of Georgia kon
profiteren van een Koreaans-Amerikaans handelsverdrag, waarin het
aileen aan Amerikaanse ondernemingen werd toegestaan, de Koreaanse
markt te betreden. Wat betreft de modus bleven twee opties open: een
start-up of een samenwerkingsverband. Het werd buitenlandse
ondernemingen vooralsnog onmogelijk gemaakt Koreaanse ondernemingen
over te nemen. Het bestuur van Nationale-Nederlanden wilde op eigen
kracht in Zuid-Korea (dus via een start-up) expanderen. In het voorjaar van
1989 werd van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Financien een
definitieve vergunning voor de verkoop van polissen verkregen. In oktober
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1989 ging in Zuid-Korea de eerste vestiging van de Life Insurance Company
of Georgia van start. De vestiging concentreerde zich op het -via een eigen
organisatie van agenten- aanbieden van in de Zuid-Koreaanse markt
bekende verzekeringsprodukten. Van het aanbieden van noviteiten werd in
eerste instantie afgezien. Pas in een later stadium werd aan het
ontwikkelen en introduceren van noviteiten gedacht.

Aan het einde van de jaren '80 had de Raad van Bestuur van Nationale-
Nederlanden duidelijk voor ogen waar, waarom en hoe de verdergaande
uitbreiding van het buitenlandbedrijf gerealiseerd moest worden: "Bij onze
intemationale expansie concentreren wij ons op drie gebieden [Le. 'waar',
PKJ]: de Europese Gemeenschap, Noord-Amerika en het Pacific Bekken met
inbegrip van Australia. Wij streven ernaar om voor onze activiteiten per
land een voldoende schaalgrootte te verkrijgen [Le. 'waarom', PKJ],
bijvoorbeeld door overname of samenvoeging [Le. 'hoe', PKJ]" (Jaarverslag
van Nationale-Nederlanden over 1989; p. 31).

Concluderend:
1. Gedurende de periode 1965 tot en met 1989 werd er een voorkeur voor
internationale acquisities aan de dag gelegd (l.e. de modus van het
multinationaliseren van de scope). De voorkeur voor internationale start-
ups, intemationale joint ventures of intemationale acquisities bleek naar
tijdsperioden en plaats te verschillen. We zullen daar in hoofdstuk 7 op
terugkomen. Enkele grote internationale acquisities hebben de
beeldvorming rondom het multinationaliseren van de scope gedomineerd.
2. Gedurende de periode 1965 tot en met 1989 was er sprake van een
voorkeur voor horizontale multinationalisatie (Le. de richting van het
multinationaliseren van de scope).
3. De voorkeur om de expansie in een gegeven geografische richting te
verwerkelijken is gedurende de periode 1965 tot en met 1989 niet
veranderd. De multinationalisatie van de scope vond hoofdzakelijk plaats
in Noord-Amerika, West-Europa en het Pacific Bekken.

5.5.3. AEGON

5.5.3.1. ALGEMEEN
In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste internationale
expansies van AEGON en haar rechtsvoorgangersAGO en ENNIA. We gaan op
deze plaats niet in op de internationale expansie van de
rechtsvoorgangers van AGO en ENNIA. Daarvoor is het aantal (en de
'omvang' -gemeten in termen van de gegenereerde omzet- van de)
internationale expansies te gering. Gales (1986) behandelt in zijn studie
over de rechtsvoorgangers van het AEGON-concem de gedurende de periode
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1965 tot en met 1968/1969 gerealiseerde internationale expansie van de
rechtsvoorgangers van AGO en ENNIA. Gales gaat daarbij terug tot de 18e
en 1ge eeuw. Wij behandelen de belangrijkste internationale expansies van
AGO (paragraaf 5.5.3.2.) en ENNIA (paragraaf 5.5.3.3.) gedurende de periode
1968/1969 tot en met 1983. In de periode 1983 tot en met 1989 staan we
stil bij de belangrijkste internationale expansies van AEGON (paragraaf
5.5.3.4.).

5.5.3.2. AGO
AGO is in 1968 ontstaan naar aanleiding van het samengaan van drie
levensverzekeraars, te weten de onderlinge Aigemeene Friesche, de
vereniging Groot-Noordhollandsche en de onderlinge Olveh. De
schadeverzekeraar A.F.S.M. werd hier in hetzelfde jaar aan toegevoegd. In
de eerste jaren na de fusie werd hoofdzakelijk in Nederland geexpandeerd.
AGO acquireerde verschillende maatschappijen, waarvan De Auto Financier
(een financieringsmaatschappij), De Auto Onderlinge (een
schadeverzekeraar), De Twaalf Gewesten (een schadeverzekeraar), De
Compagnie van Assuradeuren (een schadeverzekeraar) en Nezifo (een
schadeverzekeraar) de belangrijkste waren. AGO was een 'onderlinge', en
had daarmee een juridische structuur die afweek van de door Nationale-
Nederlanden, AMEV en ENNIA gevoerde juridische structuren. AGO bestond
uit twee eenheden: AGO Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij en
AGO Holding N.V. (waartoe behoorden AGO Levensverzekering-Maatschappij
en AGO Schadeverzekering-Maatschappij N.V., alsmede een aantal
ondernemingen die zich bezighielden met diversificaties). De Vereniging
AGO beheerde de aandelen van de AGO Holding N.V.. AGO had daarmee geen
externe (winstgerechtigde) aandeelhouders.

De periode 1969 tot en met 1975 werd gekenmerkt door diverse contacten
tussen het AGO-bestuur en besturen van andere verzekeraars. De AGO-
leiding had een voorkeur voor het tot stand brengen van een fusie met een
Nederlandse verzekeringsmaatschappij. De jaren 1972 en 1975 hadden in
dit kader een bijzondere betekenis.

In 1972 werden fusie-onderhandelingen tussen AGO, AMEV en Delta-Lloyd
gevoerd. Op het moment dat de besprekingen werden gevoerd waren de
betreffende verzekeraars actief op het terrein van levensverzekeringen,
schadeverzekeringen, spaarkassen, financieringen, de exploitatie van
onroerend goed en de computerdienstverlening. AMEV en AGO waren
relatief sterk in leven. Delta-Lloyd was relatief sterk in schade. De fusie
zou vooral de marktpositie in Nederland hebben versterkt. De drie
verzekeraars hadden een bescheiden buitenlandbedrijf (AMEV: 400
personeelsleden; AGO 60 personeelsleden en Delta-Lloyd 300



personeelsleden. Het buitenlandse personeelsbestand van Nationale-
Nederlanden was veel groter: 1800 medewerkers).

AGO, AMEV en Delta-Lloyd dachten door een fusie in internationaal opzicht
(met name tegen de achtergrond van het belangrijker worden van de EG)
een sterkere positie in te kunnen nemen. Door de flnanclele
basisverbreding zouden gemakkelijker kostbare internationale expansies
en diversificaties tot stand gebracht kunnen worden. De fusiegesprekken
werden enkele maanden nadat ze van start waren gegaan -door het
terugtrekken van AMEV- gestaakt. Enerzijds was dat -gezien het
bovengenoemde- een verrassing. Anderzijds was dat ook weer niet zo
verrassend, omdat alledrie de ondernemingen in omvangrijke integratie
-operaties verwikkeld waren. De interne organisaties van de betreffende
ondernemingen waren door de voorgaande fusies en acquisities nog niet
uitgekristalliseerd. AMEV, AGO en Delta-Lloyd hadden een aantal
turbulente jaren achter de rug.

In 1973 werd door AGO een samenwerkingsovereenkomst met het Britse
Legal & General Insurance Society Ltd. gesloten. In deze overeenkomst
werd overeengekomen dat beide maatschappijen over en weer ervaring op
het terrein van de pensioenverzekeringen en de schadeverzekeringen
zouden gaan uitwisselen. In 1974 ging AGO met drie buitenlandse
verzekeraars een samenwerkingsovereenkomst aan. Dit leide tot de
oprichting (per 22 januari 1975) van de internationale
schadeverzekeringsmaatschappij Compagnie Internationale d'Assurances
et de Reassurances (beter bekend als 'CIAR'). De andere partners waren de
Groupe d'assurances Mutuelles de France (Frankrijk). Assubel (Belgie) en
Chartres en de Mapfre (Spanje). Nadien namen eveneens aan dit
samenwerkingsverband deel: Vaudoise Assurance (Zwitserland; toetreding
in de loop van 1975). Iduna Allgemeine Versicherung A.G. (West-Duitsland;
toetreding in 1976). Norges Brannkasse (Noorwegen; toetreding in 1982)
en Societa Cattolica di Assicurazione (Italie; toetreding in 1982).

In 1974 werd de Belgische Maatschappij van Verzekeringen Frisia N.V.
afgestoten. Frisia leed al enkele jaren achtereen omvangrijke verliezen.
Frisia werd overgedaan aan de Belgische Assubel-groep.

In 1975 werd door AGO en Interpolis bekendgemaakt, dat men de
mogelijkheid voor samenwerking op verschillende terreinen onderzocht.
Omdat er geen besprekingen werden gevoerd in het kader van de SER-
fusiecode werd duidelijk dat het niet om fusie-onderhandelingen ging. De
twee verzekeraars hadden met elkaar gemeen dat het beide 'onderlingen'
waren en dat ze allebei nog bezig waren met het intern orde op zaken
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stellen naar aanleiding van de fusies/acquisities uit het verleden. De
ontstaansgeschiedenis van AGO kennen we inmiddels. Interpolis ontstond
in 1969 door het samengaan van BTL-Leven (Den Haag), NCB (Tilburg),
ABTB (Arnhem), LTB (Leiden) en LVN (Rotterdam). In 1972 werd dit
kwintet aangevuld met De Hagelunie.

AGO en Interpol is hadden in zeker opzicht een complementaire
activiteitenscope: AGO had een groot levenbedrijf en een middelgroot
schadebedrijf, terwijl Interpolis een middelgroot levenbedrijf had en een
groot schadebedrijf. Kader 5.13 geeft het brutopremie-inkomen van het
leven- en schadebedrijf van de beide ondernemingen over 1974.
Volledigheidshalve (en ter vergelijking) zijn daar de cijfers van Nationale-
Nederlanden, Delta-Lloyd, ENNIA, Amfas en Centraal Beheer -de andere
'grote' verzekeraars- aan toegevoegd.

KADER 5.13. BRUTOPREMIE-INKOMEN VAN DE GROOTSTE
VERZEKERAARS PER 31 DECEMBER 1974 (in min gldn)

BEDRIJF LEVEN SCHADE TOTAAL

AGO 403 165 568
Interpolls 95 295 390

Nat.-Ned. 1205 1095 2300
Delta-Lloyd 432 460 892
AMEV 530 264 794
ENNIA 510 251 761
Amfas 284 231 514
Centraal Beheer 297 103 400

Bron: Jaarverslagen.

De besprekingen over een vergaande samenwerking leidden niet tot
concrete resultaten. Dit was voornamelijk te wijten aan de 'integratie-
operaties' die de beide verzekeraars nog niet achter de rug hadden.
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De periode 1968 tot en met 1975 kan het beste worden samengevat aan de
hand van het motto: 'Meer woorden dan daden'. De periode 1968 tot en met
1975 werd met name gebruikt om 'in eigen huis' orde op zaken te stellen.

De vermogenspositie van AGO was gedurende de tweede helft van de jaren
'70 van dien aard, dat na een langdurige periode van consolidatie ook weer
aan multinationalisatie gedacht kon worden. Multinationalisatie was naar
de mening van het topmanagement van AGO noodzakelijk om "een stuk
produktiegroei te verkrijgen en anderzijds de positie van het concern
breder te funderen". AGO had al enkele malen geprobeerd in de Verenigde
Staten een levensverzekeraar over te nemen. Daarbij was men vooralsnog
weinig succesvol geweest.

In 1978 was de stand van zaken met betrekking tot het buitenlandbedrijf
als voigt. AGO was via kleine ondernemingen actief in Zwitserland en
Suriname. Daarnaast werd via de internationaal opererende maatschappij
'CIAR' het schadebedrijf uitgeoefend. Verder werd in het zogenaamde 'GAIN·
netwerk' geparticipeerd. Het GAIN-netwerk bleek: "Gezien het toenemende
aantal zaken in een reele behoefte te voorzien" (Jaarverslag van AGO over
1977; p. 12). En: "Wij konden hieraan [Le. het GAIN-netwerk, PKJ] in 1978
een bijna wereldomvattende uitbreiding geven door het sluiten van
overeenkomsten met de Metropolitan Life (voor de Verenigde Staten en
Canada) en de American International Group (voor vele tientallen andere
landen)" (Jaarverslag van AGO over 1978; p. 6). In paragraaf 5.5.5. hebben
we de motieven om aan GAIN (en andere netwerken) deel te nemen alsmede
de doelstellingen van GAIN uiteengezet.

'1979' is misschien wei het belangrijkste jaar in de op dat moment nog zo
korte geschiedenis van het AGO-concern geweest. In dat jaar begon de
lange weg (2 jaar) die uiteindelijk zou leiden tot de eerste en naar
achteraf is gebleken enige grote internationale acquisitie van AGO: de
acquisitie van Life Investors Inc.. In december 1979 werd bekendgemaakt,
dat AGO met het Amerikaanse Life Investors Inc. overeen was gekomen,
dat AGO een 'significant' belang in Life Investors zou nemen. Het ging om
een belang van 12,8 procent.

Life Investors beschikte over een divers pakket levenprodukten op het
terrein van zowel de individuele verzekeringen als de collectieve
verzekeringen. Naast verzekerdiensten werden ook andere diensten als
trust- en computerdiensten aangeboden. Verder was Life Investors actief
op het gebied van het onroerend goed en het beheer en de verkoop van
beleggingsfondsen. Life Investors had een omvangrijk belang in de
International Bank of Washington.

228



In mei 1980 verwierf AGO een 'controlerend' belang in Life Investors.
Niettegenstaande dit 'controlerende' belang was de 'eigenlijke' strijd om
de maeht nog niet begonnen. In het najaar van 1981 begonnen de agenten
van Life Investors zich tegen de AGO-Ieiding te keren. Vooral de voorzitter
van AGO, Bakker, kreeg het verwijt naar zijn hoofd geslingerd, dat hij zijn
woorden niet was nagekomen. Bakker had in 1979 de agenten toevertrouwd
dat AGO Life Investors sleehts als een goede belegging zag. AGO streefde
niet naar de zeggensehap over het management van Life Investors. De
feiten wezen medio oktober 1981 eehter in een geheel andere richting.
AGO besloot een partieel bod op Life Investors uit te brengen. Het ging om
een bod op 1,5 min aandelen Life Investors. Zou dit bod slagen, dan zou het
belang van AGO in Life Investors toenemen van 41 proeent tot 56 procent,
dus van een 'eontrolerend' belang naar een meerderheidsbelang. Daarmee
kon moeilijk meer van 'een belegging' worden gesproken. In het
biedingsbericht werd uiteengezet dat 'defensieve' overwegingen de
doorslag hadden gegeven in de overweging, een bod op een aanzienlijk deeI
van de aandelen van Life Investors uit te brengen. AGO wilde koste wat
kost voorkomen, dat de zeggenschap over Life Investors verloren zou gaan.
Life Investors had namelijk de 'broker' en 'investment bank' Merrill Lynch
de opdraeht gegeven op zoek te gaan naar een koper voor aile aandelen 'Life
Investors'.

Door Life Investors en haar achterban werden gedurende deze periode
diverse rechtszaken aangespannen. In de meeste reehtszaken -dle zieh
direct danwel indirect riehtten tegen het tenderbod van AGO- werden de
aantijgingen van Life Investors jegens de praktijken van AGO niet gegrond
verklaard.

Life Investors heeft gedurende die turbulente fase meerdere malen van de
media gebruik gemaakt teneinde op die manier 'een en ander aan het
publiek uit te leggen'. In omvangrijke advertentiecampagnes werd het
Amerikaanse en Nederlandse publiek 'bewerkt' en tegen het AGO-bestuur
'opgezet'. In Nederland verscheen een advertentie in een aantal kranten
waarin de vraag werd gesteld of 'Allen moeten lijden door een', daarmee
doelend op de nadelige gevolgen van het ovemamegeveehtvoor de reputatie
van andere in de Verenigde Staten aetieve Nederlandse verzekeraars (i.e.
Nationale-Nederlandenen AMEV).

De aandeelhouders van Life Investors waren hier echter geenszins van
onder de indruk, blijkens de ruim 4 min aandelen (van de ongeveer 6 min
uitstaande aandelen) die door hen ter ovememing werden aangeboden. De
aandeelhouders waren blijkbaar zeer tevreden over het (verlengde)
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tenderbod. Enkele dagen na het succesvotle tenderbod van AGO legden de
beide ondernemingen hun conflict bij. Daarbij werd een overeenkomst
ondertekend waarin AGO zich verplichtte binnen 7 jaar geleidelijk het
belang in Life Investors tot 100 procent uit te zullen breiden. Daarmee
kwam een einde aan een periode van 23 maanden 'onrust' en 'onenigheid'.
Kader 5.14 geeft de omvang van het belang van AGO in Life Investors
gedurende de periode 1979 tot en met 1988.

KADER 5.14. OMVANG VAN HET BELANG VAN AGO/AEGON IN LIFE
INVESTORS GEDURENDE DE PERIODE 1979 TOT EN MET 1988

JAAR BELANGVAN AGO/AEGON IN LIFE INVESTORS

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

12,8 %
30,0 %
57.4 %
62,9 %
68,0 %
72.4 %
80,7 %
90,S %
N.B.

100 %

Bron: Jaarverslagen.

Concluderend: de periode 1975 tot en met 1983 stond in het teken van de
overname van Life Investors. Voordat Life Investors werd overgenomen
werd in de Verenigde Staten op beperkte schaal in onroerend goed
geopereerd. Life Investors was -met uitzondering van New York- in aIle
Amerikaanse staten operationeel. AGO acquireerde met Life Investors een
grote, snel groeiende Amerikaanse verzekeraar (In 1982 had Life Investors
zelts een groter brutopremie-inkomen en een grotere winst voor belasting
dan AGO). Waar Nationale-Nederlanden (zie hiervoor) en AMEV (zie hiema)
in de regel van meet af aan via meerderheidsbelangen expandeerden,
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expandeerde AGO via het geleidelijk opbouwen van een meerderheidsbelang
in een grote buitenlandse verzekeraar.

5.5.3.3. ENNIA
Het buitenlandbedrijf van ENNIA had lange tijd een bescheiden omvang. Pas
aan het einde van de jaren '70 werden -net als bij AGO- op grote schaal
intemationaal de vleugels uitgeslagen.

ENNIA verkreeg in 1972 een belang in de Insurance Company of Ireland en
een door deze lerse verzekeraar opgerichte
levensverzekeringsmaatschappij genaamd de Insurance Corporation of
Ireland (Life). Met de Insurance Company of Ireland en een aantal andere
internationaal opererende verzekeraars werd in Canada een
schadeverzekeraar, operationeel onder de naam van de lerse partner
opgericht. Aan het einde van 1973 was 6 procent van ENNIA's leveninkomen
en 15 procent van ENNIA's schade-inkomen afkomstig uit het buitenland.
Het buitenlandbedrijf was met andere woorden nog maar een fractie van
het binnenlandbedrijf. Eind 1974 werd daar met de overname van de Britse
schadeverzekeraar Triumph Insurance Company verandering in aangebracht
(De naam van Triumph Insurance Company werd later veranderd in ENNIA
Insurance Company (UK)). Via Triumph kreeg ENNIA toegang tot de
internationaal georienteerde Londense verzekeringsmarkt. Met de
acquisitie van Triumph werd de omvang van het buitenlandse schadebedrijf
van ENNIA meer dan verdubbeld.

In 1975 werd via een minderheidsbelang in het aandelenkapitaal van de
Belgische verzekeringsmaatschappij de Aigemene
Verzekeringmaatschappij Mercator geparticipeerd. Mercator had over 1974
een brutopremie-inkomen van Bfr 1 mrd behaald. ENNIA heeft nadien
herhaaldelijk geprobeerd een meerderheidsbelang in Mercator te
verwerven, maar slaagde er niet in de zeggenschap over Mercator te
verkrijgen. In 1980 werd vooral om deze reden het minderheidsbelang (dan
40 procent) aan Belgische beleggers verkocht.

In het voorjaar van 1977 werd besloten de levenactiviteiten in West-
Duitsland te beeindigen en over te dragen aan de Bonner
Lebensversicherung AG (een verzekeringsmaatschappij die deel uitmaakte
van de Rheinland Versicherungs Gruppe). ENNIA was er niet in geslaagd
zich blijvend -men was sinds 1964 in West-Duitsland actief- op de
Westduitse markt van levensverzekeringen te vestigen. De concurrentie
was uiterst fel en het opbouwen van een verkooporganisatie was een dure
en tijdrovende aangelegenheid: "Gelet op onze ervaringen gedurende een
aantal jaren zien wij, gegeven de huidige marktconstellatie, nauwelijks
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mogelijkheden tot opbouw van een Ouitse levensverzekeringportefeuille-
(Jaarverslag van ENNIA over 1976; p. 13). Opvallend was dat ook een
andere Nederlandse verzekeraar (Amfas) er na jaren in Ouitsland actief te
zijn geweest (Amfas was sinds 1971 op de Westduitse verzekeringsmarkt
vertegenwoordigd) niet in was geslaagd, 'from scratch' een duurzame
positie op de Westduitse markt op te bouwen. De overdracht van ENNINs
Ouitse levenportefeuille aan de Bonner Lebensversicherung AG was
enigszins voor de hand liggend, omdat ENNIA al eerder een
samenwerkingsovereenkomst op het terrein van het schadebedrijf met de
moedermaatschappij van de Bonner Lebensversicherung AG, de Rheinland
Versicherungs Gruppe, had afgesloten.

Ook in andere landen kreeg de leiding van ENNIA te maken met een
verzwaring van de lokale omstandigheden waaronder het
verzekeringsbedrijf moest worden uitgeoefend. Zo werd men herhaaldelijk
geconfronteerd met 'politieke tegenwind': "In een aantal landen wint de
gedachte veld dat ondernemingen zoveel mogelijk eigendom van
staatsburgers of nationale belangengroeperingen dienen te zijn. Oit geldt
ook voor het verzekerbedrijf. Oeze politiek had tot gevolg dat wij onze
deelneming in de Arabia Insurance Company (Morocco) ltd. moesten
terugbrengen tot 13,33 % (was 16,66 %). Hoewel niet tot het verslagjaar
behorende: in maart 1977 is ons belang in La Primera Holandesa de Seguros
C.A. Venezuela, teruggebracht tot 20 % (was 49 %)" (Jaarverslag van ENNIA
over 1976; p. 15).

In 1977 werd door de ENNIA-Ieiding in de Verenigde Staten een
herverzekeringsbedrijf opgestart: ENNIA Reinsurance Company of America
(ENNIA had sinds 1975 de beschikking over een 'contactkantoor'/,liaison
office' in New York). ENNIA wilde op deze manier meer kennis verkrijgen
van de Amerikaanse verzekeringsmarkt. Het herverzekeringsbedrijf
fungeerde als 'uitkijkpost'. De herverzekeringsactiviteiten beperkten zich
tot de Amerikaanse verzekeringsmarkt. De herverzekeringsactiviteiten
werden op initiatief en na voorstudies van het 'liaison office' uit New York
opgestart.

In 1979 nam ENNIA deel aan het International Network of Insurance
(kortweg: 'INI'). INI was een internationaal netwerk van
schadeverzekeraars: "Oit samenwerkingsverband van een aantal
toonaangevende verzekeraars kan behulpzaam zijn bij het onderbrengen
van de rislco's van buitenlandse dochterondernemingen van Nederlandse
clienten, Omgekeerd kunnen wij in Nederland ten behoeve van INI-Ieden
optreden" (Jaarverslag van ENNIA over 1979; p. 20). In datzelfde jaar werd
een minderheidsdeelneming van 15 procent in de herverzekeraar United
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Asia Reinsurance Corporation Ltd. te Singapore genomen. voo: ENNIA
fungeerde deze minderheidsdeelneming als breekijzer in wat door menig
verzekeraar wei genoemd werd 'de groeimarkt van de toekomst'. Via het
herverzekeringsbedrijf kon ervaring met het verzekeringswezen in dit nog
onontgonnen geografisch gebied worden opgedaan.

Concluderend: de periode 1969 tot en met 1979 heeft bij ENNIA in het
teken gestaan van het 'rijgen van kralen'. Er werden geen grote
internationale expansies tot stand gebracht. De nadruk werd gelegd op
geleidelijke multinationalisatie. Deelnemingen en kleine acquisities
genoten de voorkeur. Het aftasten van buitenlandse markten stond
centraal.

Tegen het einde van de jaren '70 maakte de ENNIA-Ieiding via
persconferenties en jaarverslagen kenbaar op grotere schaal te willen
multinationaliseren. Het jaarverslag over 1978 zegt daar het volgende
over: "Het aandeel van ons Nederlandse verzekeringsbedrijf in de
concernomzet, dat 68 % in 1978 bedroeg, zal [desondanks] de komende
jaren afnemen. In het kader van een evenwichtige groei past een meer
intensieve orlenterinq op buitenlandse verzekeringsmarkten. Ondanks
restrictieve maatregelen biedt de verzekeringsmarkt in verscheidene
landen meer expansiemogelijkheden dan in het al sterk ontwikkelde
Nederland. De in het buitenland vergaarde know-how kan tevens
bevruchtend werken op de activiteiten in eigen land" (p. 10). En: "In het
voor de komende jaren uitgezette beleid gaan wij er voorts onverminderd
van uit dat ENNIA zich meer moet richten op activiteiten buiten de
Nederlandse verzekeringsmarkt. Wij denken dit te bereiken door
stimulering van vooral levensverzekeringsactiviteiten in het buitenland
......................... " (Jaarverslag van ENNIA over 1979; p. 9). Dit 'meer richten op
activiteiten buiten de Nederlandse verzekeringsmarkt' werd in een
vijfjaarsplan verankerd. Daarbij werd in het bijzonder gestreefd naar een
acquisitie van een -bl] voorkeur Amerikaanse of Britse-
levensverzekeraar.

Het duurde nog twee jaar voordat invulling werd gegeven aan dit streven.
In de tussentijd werd (voor 15 %) deelgenomen aan het internationale
Multinational Insurance Arrangement-netwerk. Aan dit netwerk namen
deel: Union des Assurances de Paris (Frankrijk), Nippon Life (Japan), Vita
(Zwitserland), Guardian Royal Exchange (Verenigd Koninkrijk), Travelers
Insurance Companies (Verenigde Staten), Riunione Adriatica (Italle) en
Nationale-Nederlanden.
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In dit Multinational Insurance Arrangement werden de verzekerbelangen
van multinationale ondernemingen behartigd. Langs deze weg kon de
dienstverlening aan de 'corporate relations' -in het bijzonder de
dienstverlening op het terrein van de pensioenverzekeringen- verbeterd
worden. Door het eerdergenoemde 'kralen rijgen' en de snelle autonome
groei was het buitenlandbedrijf per 31 december 1978 verantwoordelijk
voor 32 procent van de concernomzet.

In oktober 1979 werd door Oek -de voorzitter van de Raad van Bestuur van
ENNIA- op een bijeenkomst met Britse beleggingsanalisten ingegaan op het
lange terrnijn beleid van ENNIA. Oit lange terrnijn beleid werd gevoed door
verschillende "princlpes", in de woorden van Oek: "zelfstandigheid,
continuiteit dank zij winstgevendheid, maatschappelijk aanvaarde
activiteiten en een minder grate afhankelijkheid van de Nederlandse
verzekeringsmarkt [cursief, PKJ]". Volgens Oek zou: "het Nederlandse
aandeel in het groepsresultaat gaan afnemen". Oit was volgens Oek
noodzakelijk gezien de dominerende invloed van het binnenlandbedrijf op
de concernomzet en de concernwinst. De vermogenspositie van ENNIA
maakte het mogelijk de scope sprongsgewijs via een omvangrijke
acquisitie te verruimen. De ENNIA-Ieiding had, zo valt uit het jaarverslag
over 1979 en 1980 op te maken, nog steeds een voorkeur voor een
buitenlandse levensverzekeringsmaatschappij (niettegenstaande de in
1980 gerealiseerde deelneming van 85 procent in de Spaanse
schadeverzekeraar Galicia S.A.).

In 1981 werd de daad bij het woord gevoegd. In dat jaar werd het gehele
aandelenkapitaal van de Amerikaanse levensverzekeraar National Old Line
Insurance Company overgenomen. National Old Line zou in de Verenigde
Staten als expansievliegwiel (in het bijzonder op het gebied van de
levensverzekeringen) moeten gaan functioneren.

Enkele maanden na de acquisitie van National Old Line werd (in
samenwerking met investeerders uit Luxemburg) voor 18,75 procent in de
Canadese verzekeringsmaatschappij Extendicare Ltd. deelgenomen.
Extendicare was een verzekeraar, hoofdzakelijk werkzaam op het gebied
van de gezondheidszorg. Extendicare had een belang van 92,2 procent in een
grote Canadese levens- en schadeverzekeraar Crown Life Insurance Co..
Crown Life was in 1981 verantwoordelijk voor 86 procent van de
nettowinst van Extendicare. ENNIA was voornemens een intensieve relatie
met Crown Life aan te knopen. Door de deelneming in Extendicare nam het
aandeel van het buitenlandbedrijf in de totale concernomzet toe tot 38
procent.
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De ENNIA-Ieiding schreef in het jaarverslag over 1981 dat er met deze
twee grote expansies geen einde was gekomen aan de in Noord-Amerika tot
stand gebrachte expansie. Ook in de naaste toekomst zou de expansie in
Noord-Amerika onverminderd worden voortgezet. De internationale
expansie van ENNIA verliep parallel aan de internationale expansie van
AGO. Ook bij AGO kwam de internationale expansie pas tegen het einde van
de jaren '70/begin van de jaren '80 goed op gang. Net als bij Nationale-
Nederlanden en AGO lag het zwaartepunt van de internationale expansie in
Noord-Amerika.

5.5.3.4. AEGON
AGO en ENNIA maakten in juni 1983 bekend te willen fuseren. De fusie
werd aangekondigd op een moment, dat de naar aanleiding van de
voorafgaande fusies tot stand gebracht integratie-operaties nog maar net
waren voltooid. Ook waren de eerste omvangrijke stappen op het
internationale toneel nog maar net tevoren gezet (i.e. AGO in 1979 en
ENNIA in 1981).

De beide ondernemingen sloten niettemin om verschillende redenen goed
bij elkaar aan:
1. AGO en ENNIA hadden ongeveer dezelfde omvang. De indicatoren 'omzet',
'winst', 'eigen vermogen' en 'personeelsbestand' waren van eenzelfde orde
van grote (zie kader 5.15).
2. AGO en ENNIA hadden een goed gespreid internationaal netwerk van
belangen (zie kader 5.16).
3. AGO en ENNIA hadden een activiteitenscope die deels overeenkomstig en
deels complementair was (zie kader 5~17).

Volgens een door beide ondernemingen op 22 juni 1986 uitgebracht
perscornmunlque: "bestaat de overtuiging dat een bundeling van krachten
van belang is voor de toekomst van beide ondernemingen en de mensen die
daar werken en dat door een samengaan een goede uitgangspositie ontstaat
voor de verdere ontwikkeling van resultaat en vermogen. Door integratie
van de activiteiten zal de positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt
aanzienlijk versterkt kunnen worden".
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KADER 5.15. KENGETALLEN AGO EN ENNIA OVER 1982

In min gldn.

ENNIA

PREMIE LEVEN
TOTAAL 1619 1017
NEDERLAND 750 869
NOORD-AMERIKA 864 101
OVERIG 5 47

PREMIE SCHADE
TOTAAL 993 976
NEDERLAND 532 445
NOORD-AMERIKA 460 144
OVERIG 1 387

BELEGGINGOPBRENGSTEN +
OVERIGE OPBRENGSTEN 971 1560

OMZET 3583 3553

NETTOWINST 75 101
EIGEN VERr\AOGEN 712 911

BALANSTOTAAL 12490 13172

PERSONEEL
TOTAAL 3784 4056
NEDERLAND 2443 2638
BUITENLAND 1341 1418

Bron:Jaarverslagenen Fusiebericht(1983).
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KADER 5.16. BUITENLANDBEDRIJF VAN AGO EN ENNIA

AGO
Ten tijde van de fusie-onderhandelingen was AGO actief in de Verenigde
Staten, Zwitserland en Suriname.

ENNIA
Ten tijde van de fusie-onderhandelingen was ENNIA actief in de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Canada, Belgie en Suriname.
Voorts werd via vertegenwoordigingen en deelnemingen in Afrika en Azle
het herverzekeringsbedrijf uitgeoefend.

KADER 5.17. ACTIVITEITENSCOPE VAN AGO EN ENNIA

AGO
AGO was ten tijde van de fusie-onderhandelingen actief op het terrein van:
levensverzekeringen, schadeverzekeringen, herverzekeringsactiviteiten en
'niet-verzekeringsactiviteiten' (met name spaarkasactiviteiten,
consumentenkredieten en financieringsactiviteiten).

ENNIA
ENNIA was ten tijde van de fusie-onderhandelingen actief op het terrein
van: levensverzekeringen, schadeverzekeringen,
herverzekeringsactiviteiten en 'niet-verzekeringsactiviteiten' (ondermeer
consumentenkredieten, hypothecaire leningen, vastgoed en
vakantiebungalowparken).

Bron: Fusiebericht (1983) en jaarverslagen van AGO en ENNIA.

Het verkrijgen van een betere uitgangspositie voor een voortgaande
intemationale expansie, het verbeteren van de kostenpositie en een betere
toegang tot de internationale kapitaalmarkten waren vol gens het
fusiebericht niet de belangrijkste fusiebeweegredenen. Uit het
fusiebericht viel op te maken, dat het de beide ondernemingen vooral ging
om het versterken van de positie op de NederJandse verzekeringsmarkt:
"Het beJangrijkste motief voor de fusie is, dat door een integratie van de
activiteiten en een hechtere en bredere samenwerking met professioneJe
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tussenpersonen de positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt
aanzienlijk zal kunnen worden versterkt" (Fusiebericht, 1983; p. 6).
Daarbij werd eerder gedacht aan het consolideren van de ingenomen
marktposities dan het vergroten van het marktaandeel. Het ging in het
bijzonder om het consolideren van de op de schademarkt ingenomen
marktposities. Op de schademarkt werden AGO en ENNIA geconfronteerd
met een uiterst felle concurrentiestrijd (waarin ruim driehonderd
aanbieders participeerden) en slinkende marktaandelen (in een markt met
een schade-premievolume van ongeveer f 14 mrd). De situatie op de
levenmarkt vertoonde overeenkomsten met de situatie op de schademarkt.
Op de levenmarkt mochten de marktposities dan wei min of meer zijn
uitgekristalliseerd, ook hier stonden (in vergelijking tot de schademarkt
in mindere mate) -zie kader 5.7.- de marktaandelen van de grootste
levensverzekeraars (waaronder AGO en ENNIA) onder druk.

Vanuit een internationaal perspectief bezien pasten de beide verzekeraars
goed bij elkaar. De leiding van ENNIA had meerdere malen te kennen
gegeven, dat men in de toekomst op de Amerikaanse -ln het bijzonder
levens- verzekeringsmarkt verder wilde expanderen. AGO had via het
meerderheidsbelang in Life Investors Inc. meer dan aileen maar een
'foothold' op de Amerikaanse levensverzekeringsmarkt. AGO was echter
met Life Investors overeengekomen in de loop der tijd een 100 procent
belang in Life Investors te nemen. Daarmee zou ongeveer f 300 min zijn
gemoeid. AGO had daarmee een forse hypotheek op de toekomst genomen.
AGO en ENNIA zouden echter met een samengaan twee vliegen in een klap
slaan. ENNIA zou op deze manier invulling kunnen geven aan het streven op
de Noordamerikaanse markt voortgaand te expanderen in het levenbedrijf
en AGO zou de expansie in Noord-Amerika kunnen voortzetten zonder
daarbij tezeer door de jegens Life Investors aangegane financlele
verplichtingen gehinderd te worden.

De multinationalisatie van de scope van AEGON zou voor een belangrijk
deel via de internationale kapitaalmarkt gefinancierd kunnen worden.
ENNIA had namelijk al herhaaldelijk van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt en daarmee ervaring en een goede reputatie opgebouwd (AGO had
door de juridische structuur geen toegang tot de internationale
kapitaalmarkt). Over de toekomstige internationale strategie van AEGON
vermeldde het fusiebericht het volgende: ·Verdere internationalisatie zal
een belangrijke plaats innemen in het beleid. Daarmee wordt de reeds bij
AGO en ENNIA in gang zijnde ontwikkeling voortgezet. De eerstkomende
jaren zal een deel van de hiervoor bestemde middelen dienen voor de
vergroting van het belang in Life Investors" (Fusiebericht, 1983; p. 22). Na
de fusie werd de verdergaande multinationalisatie van de scope vooral in
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twee regio's gerealiseerd: Noord-Amerika en Zuid-Europa.

In het 'fusiejaar' werd een klein Amerikaanse leasingbedrijf overgenomen.
In 1985 werd het belang in de Amerikaanse International Bank afgestoten.
De International Bank beschikte over een vastgoedportefeuille,
deelnemingen in kleine Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen en
deelnemingen in enkele grote Amerikaanse ondernemingen. De
International Bank was een belangrijke deelneming van Life Investors. De
International Bank paste echter niet goed in het profiel dat AEGON voor
ogen stond. Daar kwam bij dat de International Bank over 1984 een
miljoenenverlies had geleden.

Ook de deelneming in Crownx (nieuwe naam van 'Extendicare') werd
afgestoten: "Ons belang dient zodanig te zijn dat van een wezenlijke
invloed op het beleid sprake kan zijn. Aangezien dit niet het geval was bij
CROWNX, Canada, hebben wij -mede om mogelijke belangentegenstellingen
in de toekomst te voorkomen- deze minderheidsdeelneming in 1985
verkocht" (Jaarverslag van AEGON over 1985; p. 7).

In de zomer van 1986 neemt AEGON de Spaanse levens- en
schadeverzekeraar Union Levantina over. Spanje was -door de toetreding
tot de Europese Gemeenschap en de gunstige economische ontwikkeling-
een aantrekkelijke groeimarkt. AEGON opereerde -via Galicia- sinds 1980
op de Spaanse verzekermarkt. Union Levantina werd samengevoegd met
Galicia. De nieuwe naam waaronder de beide ondernemingen gingen werken:
AEGON Union Levantina S.A.. Nog in hetzelfde jaar werd de Amerikaanse
levensverzekeraar Monumental Corporation overgenomen. De Raad van
Bestuur van AEGON had tijdens de persconferentie naar aanleiding van het
verschijnen van het jaarverslag over 1985 al laten doorschemeren op zoek
te zijn naar "een derde poot". Het jaarverslag over 1986 was
informatiever: "Wij zochten naar een bedrijf van een zekere omvang en met
een sterke leiding, dat met betrekking tot het geografische gebied, het
produktenpakket en de afzet zo min mogelijk overlappingen mocht
vertonen met onze andere Amerikaanse activiteiten. Vanaf het begin stond
Monumental boven aan een door ons opgestelde 'short list' van
overnamekandidaten" (p. 22). Monumental Corporation was meer dan aileen
maar een verzekeraar: "Zij levert ook waardevolle kennis en ervaring op
het gebied van marketing en verkoop van verzekeringen via een
loondienstorganisatie en direct mail, twee voor ons nieuwe afzetkanalen
in de Verenigde Staten" (Jaarverslag van AEGON over 1986; p. 22). Naast
Life Investors en National Old Line was Monumental de derde grote
Amerikaanse verzekeraar. AEGON behoorde na de overneming van
Monumental tot de top-20 van grootste levensverzekeraars van Noord-
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Amerika.

Tijdens de persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van het
jaarverslag over 1986 maakte de Raad van Bestuur bij monde van Peters
bekend, dat wederom met een Spaanse verzekeraar onderhandelingen over
een eventuele acquisitie waren opgestart. Naam van de verzekeraar: Union
Previsora S.A.. In juni 1987 werd Union Previsora overgenomen. Daarmee
werd -tezamen met de twee andere in Spanje actieve verzekeraars- voor
ongeveer f 300 min aan brutopremie-inkomen uit de Spaanse markt
'gehaald'. AEGON's Spaanse belangen werden na deze acquisitie in AEGON
Union Aseguradora geintegreerd. AEGON behoorde na de overname van Union
Previsora tot de top 10 van grootste verzekeraars van Spanje.

In het voorjaar van 1989 ging AEGON participeren in de Griekse leven- en
schadeverzekeraar Aspis Pronia Insurance Company. De
minderheidsdeelneming in Aspis had vooral een strategische betekenis:
met Aspis was in Griekenland een 'uitkijkpost' betrokken. Vanuit deze
basis zou verder geexpandeerd kunnen worden. Net als de expansie in
Spanje werd ook de expansie in Griekenland geeffectueerd in het kader van
de goede lange termijn vooruitzichten van de lokale verzekeringsmarkt. De
Griekse verzekeringsmarkt stond net als de Spaanse verzekeringsmarkt
als een groeimarkt te boek. Net als 'de Spanjaard' was 'de Griek'
'onderverzekerd'.

Gedurende de tweede helft van de jaren '80 heeft het vergroten van de
schaalgrootte van de lokale dochtermaatschappijen centraal gestaan. Door
de schaal te vergroten kon efficienter (goedkoper) en effectiever (relaties
konden een volledig pakket diensten afnemen) gefunctioneerd worden. De
leiding van AEGON was er van overtuigd, dat de concurrentiekracht van
lokale verzekeraars in toenemende mate door de relatieve schaalgrootte
bepaald zou worden. Daartoe werd regelmatig een 'organisational audit'
uitgevoerd: "In het kader van onze strategische planning is voor aile
bestaande onderdelen nagegaan in hoeverre zij voldoen aan de vanuit de
markt bezien gewenste bedrijfsomvang" (Jaarverslag van AEGON over
1988; p. 13). Deze opvatting lag in het verlengde van de in het buitenland
gevoerde marktbewerkingsstrategie: "Buiten Nederland bestrijken de
AEGON-bedrijven veelal niet de volle breedte van de markt, maar richten
zij zich op specifieke deelmarkten. Het beleid wordt vanuit die positie
gevoerd. Oit geldt zowel voor het gebruik van de distributiekanalen als
voor de samenstelling van het produktassortiment. Ook bij de verbreding
van de finanolele dienstverlening in het buitenland gaat het vooral om
specialistische terreinen" (Jaarverslag van AEGON over 1986; p. 7).
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Er werd regelmatig schoon schip gemaakt met onderdelen van de
activiteitenscope. Activiteiten met een te geringe schaalgrootte werden
afgestoten. De deelneming van 20 procent in de Insurance Corporation of
Ireland (Life) (in 1984), de herverzekeringsactiviteiten (AEGON
Reinsurance N.V. en AEGON Reinsurance Cy. of America) (in 1986). de
buitenlandse volmachten (in 1986) en de levenportefeuille in Suriname (in
1987) werden om deze reden afgestoten. Aan het einde van de jaren '80
was de Raad van Bestuur van mening, dat aile dochtermaatschappijen -met
uitzondering van een dochtermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk
(actief op het terrein van de lndustriele zaken)- een voldoende
schaalgrootte hadden om ook in de toekomst een winstgevende
bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Concluderend kunnen we stellen dat AEGON het beleid van AGO en ENNIA
heeft voortgezet: voortgaande expansie in het algemeen en voortgaande
multinationalisatie in het bijzonder. Sinds 1984 heeft AEGON een actief
internationaal financieringsbeleid gevoerd. Door van een 'investor
relationships program' gebruik te maken werd de toegang tot de
internationale kapitaalmarkten verruimd. In 1985 verkreeg AEGON een
notering in 'New York'. In 1988 verkreeg AEGON een notering in 'Tokio'.
Voor AEGON waren de Amerikaanse en Japanse kapitaalmarkten
belangrijke financieringsbronnen. De internationale kapitaalmarkten
werden met het multinationaler worden van het concern steeds
belangrijker.

5.5.4. AMEV
Gedurende de tweede helft van de jaren '60 expandeerde AMEV in Australia.
De expansie in Australia verliep niet eenvoudig. AMEV bracht in 1968 een
bod uit op de helft van de bij derden uitstaande aandelen van de
Australische verzekeraar Victoria Insurance Co.. AMEV had op het moment
van het uitbrengen van het bod reeds 7 procent van het aandelenkapitaal
van Victoria in handen. AMEV werd in haar streven, de helft van de bij
derden uitstaande aandelen over te nemen, tegengewerkt door de New
Zealand Insurance Co. Ltd.. New Zealand Insurance verwierf -tezamen met
enkele andere lokale verzekeraars- uiteindelijk een significant deel van
het totale aandelenkapitaal van Victoria Insurance. Daarmee werd
voorkomen dat de zeggenschap over Victoria in handen kwam van een
buitenlandse verzekeringsmaatschappij.

De AMEV-Ieiding liet zich door deze ontwikkelingen niet ontmoedigen en
ging op zoek naar een andere Australische verzekeraar. Nog in datzelfde
jaar werd een deelneming van 65 procent in de verzekeraar The Northern
Life Insurance Company of Australia Ltd. tot stand gebracht. In



tegenstelling tot de beoogde deelneming van 50 procent in Victoria werd
met aile aandeelhouders overeenstemming bereikt over de acquisitie. De
AMEV-Ieiding was zich ten zeerste bewust van het feit dat deze expansie
in de eerstvolgende jaren geen rendement van enige betekenis zou gaan
opleveren: "De Northern Life is nog jong en bovendien vrij snel gegroeid,
hetgeen uiteraard nog een extra druk op de resultaten legt. Deze snelle
groei is echter een waarborg voor de winstontwikkeJing in de verdere
toekomst" (Raad van Bestuur op jaarvergadering in mei 1969). De AMEV-
leiding had in die dagen nog geen aperte voorkeur voor buitenlandse schade-
of levenbedrijven (Zo was bijvoorbeeld Victoria een schadeverzekeraar en
Northern Life een levensverzekeraar).

Gedurende dezelfde periode werd met de Allianz Versicherungs-
Gesellschaft, de Royal Beige en de MOnchener ROckversicherungs-
Gesellschaft een internationale samenwerkingsovereenkomst gesloten: "De
betekenis hiervan Jigt in de naam opgesloten: de opzet is niet om op den
duur te geraken tot fusie van de bedrijven van de partners, maar om een
kring van vrienden te vormen die elkaar in tijden van voor- en tegenspoed
bijstaan" (Jaarverslag van AMEV over 1968; p. 13). In 1969 werd een
belang van 24,9 procent in het Australische VACC Insurance Company
verworven. Met de deelnemingen in The Northern Life Insurance Company
en de VACC Insurance Company steeg het aandeel van het in het buitenland
behaalde deel van het totale leveninkomen tot 30 procent. Aan het einde
van dat jaar werd door de AMEV-Ieiding bekendgemaakt dat de
Levenverzekering Maatschappij 'Utrecht' een overeenkomst zou sluiten met
de Amerikaanse levensverzekeraar Connecticut General Life Insurance
Company. Connecticut behoorde tot de tien grootste levensverzekeraars
van de Verenigde Staten. Volgens een persbericht van AMEV was het
voornaamste doel van deze overeenkomst: "-nu door de internationalisering
van vele ondernemingen hun medewerkers vaak in het buitenland te werk
worden gesteld- het mogelijk te maken de pensioenvoorzieningen van die
medewerkers voort te zetten en aan te passen aan de omstandigheden in
het land waar zij werkzaam zijn. In het kader van de tot stand gekomen
overeenkomst kunnen faciliteiten op het gebied van de
pensioenvoorzieningen worden verleend aan bedrijven die zowel in
Nederland als in de USA vestigingen hebben. De overeenkomst voorziet
voorts in het onderling herverzekeren van uit pensioenregelingen
voortvloeiende risico's en het uitwisselen van ervaringen op het gebied
van de pensioenvoorzieningen en gegevens met betrekking tot de sociale
wetgeving in de diverse landen". AMEV had gedurende de tweede helft van
de jaren '60 ook banden -niet altijd met de status van 'overeenkomst'- met
andere verzekeraars als Allianz (West-Duitsland), Royal Beige (Belgie),
MOnchener ROck (West-Duitsland) en Commercial Union (Verenigd
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Koninkrijk) aangeknoopt.

AMEV was gedurende de eerste helft van de jaren '70 in het buitenland
actief in Belgia, Frankrijk, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Australia
en Nieuw-Zeeland. In de Verenigde Staten was het de AMEV-Ieiding nog
niet gelukt een 'foothold' te verwerven. Uit het jaarverslag over 1975
werd duidelijk, dat het de AMEV-Ieiding in eerste instantie om een
levenbedrijf in de Verenigde Staten was te doen. Daarmee werd de
benadering van Nationale-Nederlanden gevolgd. Nationale-Nederlanden had
in diezelfde periode twee levenbedrijven en een schadebedrijf geheel c.q.
gedeeltelijk verworven. In tegenstelling tot Nationale-Nederlanden was
AMEV niet ge"interesseerd in het exploiteren van een schadebedrijf.

AMEV ging in 1976 met de Britse detailhandelsketen Combined English
Stores Ltd. ('CES') samenwerken op het terrein van de
verwerving/ontwikkeling van detailhandelsketens op het vasteland van
Europa. Daartoe werd de 50/50 joint venture Combined European Retailers
('CER') opgericht. Het eerste wapenfeit van CER was de acquisitie van het
Duitse Biba + Pariscope Daub GmbH. Biba was een keten van
kledingboetieken. Voor AMEV was de acquisitie van Biba de tweede
activiteit -na de acquisitie van Schaap Citroen (zie paragraaf 5.3.5.4.)- op
het terrein van de detail handel (i.e. de tweede niet-verwante
diversificatie) .

De acquisitie van Biba was daarmee AMEV's eerste internationale
acquisitie op het terrein van de detallhandel. De risico's die aan het
simultaan diversificeren en multinationaliseren waren verbonden zouden
door aileen detailhandelsgroepen op het Europese vasteland te ontwikkelen
c.q. over te nemen geminimaliseerd kunnen worden. CES bracht de
benodigde ervaring in.

De leiding van AMEV kreeg tegen het einde van de jaren '70 steeds meer
oog voor de Amerikaanse verzekeringsmarkt. Vooral de omvang van de
markt sprak tot de verbeelding: "Als wij ons gehele bedrijf naar de VS
zouden verplaatsen zouden wij als regionaal bedrijf nauwelijks opvallen.
Niettemin zijn er wei mogelijkheden om een uitgangspunt te verwerven,
dat kan dienen om in een later stadium ook daar een gevestigde positie in
te nemen" (fragment uit de nieuwjaarsboodschap van de AMEV-Ieiding,
januari 1977).

In de jaren 1976/1977 werd AMEV met diverse tlnanciele tegenvallers
geconfrontreerd. Het merendeel van de tegenvallers was herleidbaar tot de
door AMEV gevoerde diversificatiepolitiek: Schaap en Citroen presteerde
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onbevredigend (over 1976 werd een verlies van ongeveer f 2 min voor
belastingen geleden), ERAC computerdienstverlening werd verkocht (ERAC
leed over 1976 enkele tonnen verlies), een venturemaatschappij in de
Verenigde Staten behaalde omvangrijke verliezen, het levenbedrijf in
Groot-Brittannle presteerde ver beneden de verwachting en op het terrein
van de internationale projectontwikkeling (met uitzondering van Belgie)
werden weinig bemoedigende resultaten behaald.

Oat de in een joint venture ingebedde diversificatie met het Engelse CES
(waarin in 1977 een belang van 9 procent werd genomen) goede resultaten
behaalde, was vooral aan de ervaring van de Engelse partner CES te danken.

In 1978 werd de grote Amerikaanse schade- en levensverzekeraar Time
Holdings Inc. geacquireerd. De acquisitie van Time had belangrijke
gevolgen voor het op expansie gerichte concernbeleid van AMEV. Met de
acquisitie van Time werd de tot dan toe gevoerde diversificatiepolitiek
minder interessant. Ook grote internationale acquisities waren een vorm
van risicospreiding: "De drang om te diversificeren blijft wei bestaan
maar de noodzaak om daarmee door te gaan wordt nu tijdelijk iets minder
sterk gevoeld" (perscommunique van AMEV, februari 1978).

De drang de bakens in vooral de Verenigde Staten (in het levenwezen) te
blijven verzetten klonk sterk door in de persconferentie naar aanleiding
van het verschijnen van het jaarverslag van AMEV over 1977. Time werd in
de in 1977 opgerichte holdingorganisatie AMEV Holdings Inc.
ondergebracht. In deze holdingmaatschappij zouden ook 'nieuwe' in
Amerika tot stand gebrachte expansies worden ondergebracht.

In 1979 werd de Britse verzekeraar Gresham Life Assurance Society Ltd.
geacquireerd. AMEV nam het gehele uitstaande aandelenkapitaal van
Gresham van Rothschild Continuation Ltd. over. Gresham ging intensief
samenwerken met de in 1974 in het Verenigd Koninkrijk opgerichte AMEV
Life Assurance Ltd. (een werkmaatschappij gespecialiseerd in het sluiten
van beleggingspolissen).

Pas in het voorjaar van 1980 werd wederom een omvangrijke acquisitie in
de Verenigde Staten tot stand gebracht. AI in een vroeg stadium van de
onderhandelingen werd overeenstemming bereikt met het bestuur van de
Interiinancial Corporation over de verwerving van aile aandelen
'Interiinancial'. De holdingmaatschappij Interiinancial opereerde middels
werkmaatschappijen op diverse terreinen van de dienstverlening:
levenactiviteiten, schade-activiteiten, activiteiten op het gebied van het
onroerend goed, activiteiten op het gebied van het consumentenkrediet
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alsmede lease-activiteiten. Interfinancial
gedecentraliseerde concernstructuur: het
werkmaatschappijen was onder eigen naam op
produkt-markten actief.

beschikte over een
merendeel van de

de hierboven genoemde

Belangrijke werkmaatschappijen waren: American Security Insurance,
United Family Life Insurance, Security Mutual Finance, General Furniture
Leasing en Interfinancial Real Estate Management. Interfinancial werd na
de overneming in tweeen gesplitst: de American Security Insurance Group
(actief op het terrein van de 'credit-related insurance') en de Financial
Services Group (actief op het terrein van de financiele dienstverlening:
leasing, consumentenkrediet en venture capital).

De groei van het buitenlandbedrijf van AMEV zou in 1980 na de overname
van Interfinancial nog een extra stimulans krijgen. In datzelfde jaar werd
het Australische United Dominions Trust (Australia) Pty. Ltd. (later 'AMEV
Finance Pty. Ltd.' genoemd) overgenomen. De keerzijde van de snelle
expansie was dat de schuldenlast snel was opgelopen. AMEV maakte dan
ook bij monde van president-directeur Nengerman bekend, dat de
internationale expansie na de overneming van Interfinancial geleidelijk in
plaats van sprongsgewijs zou worden voortgezet.

In 1980 werd ongeveer 25 procent van de omzet van AMEV in de Verenigde
Staten behaald. Nederland was op dat moment verantwoordelijk voor 60
procent van de concernomzet. De groeimogelijkheden van de Nederlandse
regio waren evenwel beperkt. Buiten de Verenigde Staten werden door
AMEV nog mogelijkheden tot expansie gezien in het Verre Oosten en in
Australia. De nadruk lag op dat moment echter op consolidatie en
geleidelijke (bij voorkeur autonome) expansie. Centraal stond het
versterken van de vermogensstructuur.

Pas in 1982 werd weer een internationale expansie van enige omvang
gerealiseerd. In december 1982 werd de eerste expansie op de Spaanse
verzekeringsmarkt tot stand gebracht. AMEV ging samenwerken met de
Spaanse levens- en schadeverzekeraar Bilbao Compania Anonima de
Seguros (kortweg: 'BILBAO'). Het ging om een deelneming van 25 procent in
het aandelenkapitaal van BILBAO. In een overeenkomst werd vastgelegd dat
AMEV ervaring over zou gaan dragen en voorts in kapitaalsuitbreidingen
van de zijde van BILBAO zou gaan participeren. AMEV profiteerde van de
ervaring van BILBAO met het bewerken van de lokale markt.

In de nieuwjaarstoespraak (een maand na de met BILBAO tot stand
gebrachte samenwerking) maakte de nieuwe voorzitter van de Raad van
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Bestuur, Roos, bekend dat AMEV ook in lerland activiteiten zou gaan
ontplooien. Het zou het elfde land zijn waarin AMEV zou gaan opereren.
AMEV had daarvoor een licentie aangevraagd. AMEV General Insurance
Company Ltd. werd nog in datzelfde jaar opgericht.

In 1984 werd het belang van 50 procent van AMEV in CER verkocht. Het
belang werd aan de partneronderneming CES overgedaan. Ook het
bescheiden belang dat in CES was opgebouwd werd afgestoten: "De
transactie is het gevolg van de gewijzigde strategie van AMEV ten
opzichte van niet-verzekeringsverwante deelnemingen enerzijds en de
wens van CES om de volle eigendom van de Duitse dochteronderneming
BIBA + Pariscop Daub GmbH te verwerven anderzijds. In verband hiermee
heeft de Brabant [i.e. de werkmaatschappij van AMEV die zich bezighield
met het beheren en ontwikkelen van deelnemingen, PKJ] ook zijn belang in
CES verkocht" (perscommunique van AMEV).

In 1984 werden van The St. Paul Companies Inc. twee
verzekeringsmaatschappijen overgenomen: Western Life Insurance
Company en St. Paul Life Insurance Company. Met de acquisitie van
Western Life en St. Paul Life werd vooral het levenbedrijf versterkt. Met
de acquisitie van Western Life en St. Paul Life werd ook St. Paul Advisors
Inc. overgenomen. St. Pauls Advisors hield zlch bezig met het beheren van
beleggingsfondsen. Ruim vijf jaar na de eerste grote expansie in de
Verenigde Staten was het 'Amerika'-bedrijf verantwoordelijk voor 52
procent van het totale brutopremie-inkomen van AMEV. Na de overname van
Western Life en St. Paul Life beschikte AMEV over tien Amerikaanse
verzekeringsbedrijven. Bij deze ondernemingen werkten ongeveer 2500
mensen.

Na de acquisitie van Western Life en St. Paul Life veranderde er
aanvankelijk weinig: "Ons beleid is erop gericht activiteiten te ontplooien
en tot ontwikkeling te brengen in markten waarin wij de economische en
politi eke situatie als stabiel beoordelen. Uitgangspunt is VOOrtSdat de
desbetreffende bedrijven een redelijke omvang bezitten of na verloop van
tijd kunnen bereiken. Belangrijk achten wij in het bijzonder de
aanwezigheid van groeimogelijkheden. Het spreekt vanzelf dat de
winstgevendheid van de bedrijfsuitoefening een beslissende toetssteen
vormt. Mogelijkheden voor een bedrijfsuitoefening die bij onze opvattingen
aansluit zien wij vooral in West-Europa, in Noord-Amerika, in Australia en
Nieuw-Zeeland en in Zuidoost Azia" (Jaarverslag van AMEV over 1984; p.
14).
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In het begin van 1985 werd door AMEV een eerste belang in het Verre
Oosten verworven. AMEV ging voor 50 procent deelnemen in de leven- en
schadeverzekeraar Ka Wah Insurance Ltd. (later 'Ka Wah-AMEV Insurance'
genoemd) te Hong Kong. Ka Wah Insurance was een joint venture waarin
naast AMEV ook nog de in Hong Kong gevestigde en actieve Ka Wah Bank
participeerde (in 1986 werd de in problemen verkerende Ka Wah Bank door
de China International Trust & Investment Corporation (,Citic')
overgenomen; de internationale joint venture werd niet opgeheven). De
leiding van AMEV was in toenemende mate geinteresseerd geraakt in de
regio Zutdocst-Azte. In het jaarverslag van AMEV over 1985 werd
bijvoorbeeld vermeld, dat de levenmarkten in die regio: "in het algemeen
nog niet goed zijn ontwikkeld". AMEV verwachtte dan ook: "door
kennisoverdracht een aandeel te kunnen verwerven in de verdere
ontwikkeling van deze markten". Het beleid van AMEV was er daarom op
gericht: "in samenwerking met lokale partners joint-ventures tot stand te
brengen waarin wij onze know-how tot gelding kunnen brengen"
(Jaarverslag van AMEV over 1984; p. 16).

In 1985 verwierf AMEV het resterende deel (ongeveer 20 procent) van de
aandelen van de in Australia gevestigde financieringsmaatschappij AMEV-
UDC Finance Ltd.. AMEV had door de jaren heen een omvangrijk 'Australia'-
bedrijf weten op te bouwen. AMEV had aan het einde van 1985 een belang
van 29,28 procent in het schadebedrijf VACC Holdings Ltd., een belang van
60 procent in de levensverzekeringsmaatschappij AMEV Life Assurance
Company Ltd. en via AMEV Investments Pty. Ltd. en Longtown Investments
Pty Ltd. belangen in onroerend goed. De Australische markt was na de
Verenigde Staten de belangrijkste buitenlandse markt voor AMEV. In 1986
werd het belang in VACC Holdings Ltd. tot 100 procent uitgebreid.

De multinationalisatie van de scope van AMEV stond vanaf de tweede helft
van de jaren '80 in het teken van:
1. Diverse relatief kleine acquisities en samenwerkingsverbanden
2. Het rationaliseren van de scope.

AD. 1.KLEINEEXPANSIES
Gedurende de periode 1985 tot en met 1987 werden verschillende kleine
expansies vrij snel na elkaar tot stand gebracht. 'Een toevalligheid", aldus
de voorzitter van de Raad van Bestuur van AMEV, Roos, tijdens de
presentatie van het jaarverslag over 1985. Want: "Daar zijn we wei tien
jaar mee bezig geweest".

AMEV acquireerde in 1985 de Belgische De Ster Groep. De Ster Groep
bestond uit de volgende maatschappijen: De Ster 1905 en Eurobel. In
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tegenstelling tot de bestaande (vooral leven)activiteiten (AMEV-Belgie)
was De Ster Groep vooral actief op het gebied van de schadeverzekeringen.
Naast de leven- en schade-activiteiten was AMEV via een
financieringsmaatschappij (Kredietkas 'Utrecht') in Belgie actief. De
acquisitie van De Ster Groep betekende een aanmerkelijke versterking van
het AMEV-bedrijf in Belgie. Enkele maanden later werd de Britse
schadeverzekeraar Bishopsgate Insurance van het Franse Worms en het
Engelse Bain Dawes overgenomen. Het aantal ondernemingen, actief op de
Britse markt, werd daarmee op vier gebracht (AMEV was reeds via
Gresham Life Insurance Society, Gresham Unit Trust Managers en Gresham
Unit Assurance op de Britse markt actief). Met deze expansies werden de
bestaande belangen versterkt.

In 1986 werd via AMEV South East Asia Ltd. (die tevens het belang van 50
procent in Ka Wah AMEV Insurance beheerde) een belang van 40 procent
genomen in de Singaporese schadeverzekeraar Malayan Motor and General
Underwriters Pte. Ltd. (kortweg: 'MMGU'). De aandelen werden van Keppel
Corporation Ltd., een in Singapore gevestigd conglomeraat, overgenomen.

Bij de persconferentie naar aanleiding van het verschijnen van het
jaarverslag over 1987 viel een opmerkelijk geluid te horen. De Raad van
Bestuur van AMEV stelde bij monde van Roos dat: U AMEV fusies in Europa
behalve bij de banken ook in de verzekeringsbranche niet uitgesloten acht.
Het concern bereidt zich er dan ook op voor. Zij zijn waarschijnlijk ook
wei noodzakelijk als men op de betrekkelijk beperkte omvang van de
Nederlandse verzekeraar let". Het duurde nog drie jaar voordat een en
ander in Europees verband werd geiHfectueerd. Het is opvallend dat -na
deze uitlating van Roos- gedurende 1987, 1988 en 1989 geen enkele
omvangrijke internationale acquisitie of internationale samenwerking tot
stand werd gebracht. De deelneming in het Zwitserse Sampa Textil (in
1989) en de samenwerkingsovereenkomst met het Japanse Meiji Mutual
Life Insurance Co. (eveneens in 1989) hadden een beperkte 'impact' op het
buitenlandbeleid. Een woordvoerder van AMEV benadrukte bijvoorbeeld na
de tot stand gebrachte overeenkomst met Meiji dat: "het bepaald niet om
een strategische samenwerking ging". Daarmee werd het belang van de
samenwerkingsovereenkomst gerelativeerd.

De Raad van Bestuur was vanaf 1987 bezig om een gelijkwaardige partner
voor een Europese samenwerking te interesseren. Die partner werd in 1990
-vlak na het ontstaan van de 'AMEV-VSB Groep'· in de vorm van de
Belgische 'AG Groep' gevonden: 'Fortis' was geboren.
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AD. 2. RATIONALISATIE
Vanaf de tweede helft van de jaren '80 zien we dat AMEV -net als
Nationale-Nederlanden en AEGON- in toenemende mate buitenlandse
activiteiten gaat afstoten. Twee belangrijke desinvesteringen werden in
1987 en in 1988 ten uitvoer gebracht. In 1987 stootte AMEV het
financieringsbedrijf Security Mutual Finance at. Security Mutual Finance
maakte deel uit van de Amerikaanse Interfinancial Group. De geografische
scope van Security Mutual Finance beperkte zich tot vier staten in het
Zuidoosten van de Verenigde Staten. Volgens de AMEV-Ieiding paste
Security Mutual Finance om deze reden niet langer in het strategische
beleid dat AMEV in de Verenigde Staten voerde. Security Mutual Finance
ontbeerde de kritieke massa die nodig was om ook op langere termijn een
winstgevende bedrijfsvoering uit te kunnen oefenen. In 1988 stootte AMEV
de Australische financieringsmaatschappij AMEV Finance Ltd. at. De reden:
de activiteiten van AMEV Finance Ltd. stonden te ver af van de andere door
AMEV in Australie ontplooide activiteiten. Volgens een woordvoerder van
AMEV waren er: Uteweinig synergetische voordelen. Oat vormde de reden
om de zaak te verkopen" (Gehoopt was dat er tussen AMEV Finance en AMEV
Life goede mogelijkheden voor 'cross-selling' zouden zijn. Die bleken er
onvoldoende te zijn). Ook de flnanclele performance liet volgens
jaarcijfers over 1987 te wensen over. De marges van AMEV Finance Ltd.
waren door het afflauwen van de economische groei onder druk komen te
staan.

De multinationalisatie van de scope van AMEV vertoonde gedurende de
periode 1965 tot en met 1989 veel overeenkomsten met de
multinationalisatie van de scope van Nationale-Nederlanden en AEGON
(incl. rechtsvoorgangers). AMEV multinationaliseerde net als Nationale-
Nedertanden en AEGON (incl. rechtsvoorgangers) vooral vanaf het einde van
de jaren '70 (i.e. wanneer), vooral horizontaal (Le. de richting) via
acquisities (l.e. de modus) in vooral de Verenigde Staten (l.e. waar).

5.5.5. TOT SLOT

5.5.5.1. ALGEMEEN
De appendices 5-11,5-111en 5-IV geven de belangrijkste gedocumenteerde
internationale start-ups, internationale joint ventures, internationale
deelnemingen en internationale acquisities.

De horizontale richting heeft het multinationaliseren van de scope van
verzekeraars gedurende de periode 1965 tot en met 1989 gedomineerd.
Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV multinationaliseerden vanaf het
midden van de jaren '70 bij voorkeur via internationale acquisities (l.e. de
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modus van het multinationaliseren van de scope).

5.5.5.2. INTERNATIONALE START-UPS
Het 'informatienadeel' ten opzichte van 'Iokale' ondernemingen heeft
Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV er niet van weerhouden in het
buitenland 'from scratch' te expanderen. Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV hebben gedurende de periode 1965 tot en met 1989 diverse
internationale start-ups gelanceerd. Internationale start-ups waren altijd
horizontaal van aard.

De mate waarin van internationale start-ups gebruik werd gemaakt was
afhankelijk van verschillende factoren:
1. De onmogelijkheid op een andere manier te multinationaliseren:
internationale start-ups als 'second best option'
2. De opgebouwde ervaring met het uitoefenen van het verzekerbedrijf
3. De aantrekkelijkheid van de lokale verzekeringsmarkt
4. Politieke bepaaldheden.

AD. 1.SECONDBESTOPTION
Het gebruik van internationale start-ups werd overwogen. indien het niet
mogelijk was via acquisities danwel samenwerkingsverbanden te
multinationaliseren. Internationale start-ups waren vanuit deze
invalshoek geredeneerd een 'second best option' in plaats van een 'first
best option'. Deze factor was vaak nauw gerelateerd aan factor nummer 4.

AD 2. ERVARING
De neiging de scope via internationale start-ups te verruimen was een
functie van de hoeveelheid ervaring die met het uitoefenen van het
verzekerbedrijf in een lokale buitenlandse markt was opgebouwd ('excess
management capacity').

AD. 3. MARKTAANTREKKELlJKHEID
Hoe aantrekkelijker de lokale markt (l.e. in termen van groei- en
winstperspectieven), des te sterker de neiging de scope via start-ups te
multinationaliseren.

AD.4. POLITIEKEBEPAALDHEDEN
Ook de factor 'politieke bepaaldheden' is van invloed geweest op de modus
van het multinationaliseren van de scope. Veelzeggend was de expansie
van Nationale-Nederlanden aan het einde van de jaren '80 in het Verre
Oosten. Nationale-Nederlanden zette de levenactiviteiten in Japan via
start-ups op poten. Voorts werd de expansie van Nationale-Nederlanden in
Zuid-Korea (Ievenactiviteiten), Taiwan (Ievenactiviteiten) en Hong Kong
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(schade-activiteiten) via start-ups gerealiseerd. Het was in die landen in
de regel niet gemakkelijk respectievelijk toegestaan via respectievelijk
joint ventures en acquisities te multinationaliseren.

5.5.5.3. INTERNATIONALE ACQUISITIES
Aan het overnemen van een lokale verzekeringsmaatschappij waren vele
voordelen verbonden. Het belangrijkste voordeel: er kon van de ervaring van
de overgenomen verzekeraar met het bewerken van de lokale markt
geprofiteerd worden. Het 'informatienadeel' van de buitenlandse
onderneming jegens de lokale afzetmarkt kon daarmee tenietgedaan
worden. Internationale acquisities voltrokken zich overwegend in
horizontale richting.

Lokale buitenlandse verzekeraars moesten aan bepaalde 'eisen' voldoen,
wilden die ondernemingen voor een acquisitie in aanmerking komen. De
kans op een succesvolle internationale acquisitie werd groter geacht,
indien aan meer van dergelijke 'eisen' werd voldaan. Internationale
acquisities werden eerder door Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV
overwogen, indien:
1. De overnamekandidaat relatief groot was (danwel op korte termijn tot
een relatief grote onderneming uit kon groeien) c.q. aan een minimale
schaalgrootte voldeed
2. De overnamekandidaat opereerde in een groeimarkt
3. De overnamekandidaat opereerde in een land dat gekenmerkt werd door
een stabiel politiek klimaat.

We zullen deze 'eisen' annex 'voorwaarden' voor het effectueren van
internationale acquisities beknopt aan de orde stellen.

AD 1.OMVANGIMINIMALESCHAALGROOTTE
In de Verenigde Staten nam Nationale-Nederlanden in 1975 Wisconsin
National Life Insurance over. Het ging hier om een grote, regionaal actieve
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij profiteerde door
de omvang van regionale schaalvoordelen. Wisconsin National Life
Insurance voldeed aan de 'omvangs-eis' en werd ondermeer naar aanleiding
daarvan door Nationale-Nederlanden overgenomen.

Het jaarverslag van AEGON over 1988 zegt over het belang van een
minimale schaalgrootte het volgende: "De concurrentiekracht van lokale
eenheden wordt in toenemende mate bepaald door de relatieve
schaalgrootte" (p. 16). Het argument van de schaalgrootte betekende
tegelijkertijd dat lokale activiteiten met een onvoldoende schaalgrootte
in aanmerking kwamen om gedesinvesteerd te worden. Dit is bijvoorbeeld
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de belangrijkste reden geweest waarom AEGON zich vanaf 1987 van de
markt voor professionele herverzekering heeft teruggetrokken. De
schaalgrootte van de ondernemingen die zich met
herverzekeringsactiviteiten bezighielden was naar de mening van AEGON
te gering om aan de lange termijn doelstelling ("een rendabele
bedrijfsvoering") te kunnen voldoen.

AD.2. HOOGECONOMISCHGROEINIVEAU
Verzekeraars, actief in landen die ook op een wat langere termijn goede
groeiperspectieven vertoonden, waren voor Nationale-Nederlanden, AEGON
en AMEV interessante overnamekandidaten. De vanaf het begin van de jaren
'80 waar te nemen grotere aandacht van in het bijzonder Nationale-
Nederlanden voor ondernemingen uit het Verre Oosten yond hierin haar
oorsprong. De 'Aziatische tijgers' en Japan waren gezien de hoge
economische groeiniveaus aantrekkelijke regio's. Het 'politieke klimaat'
doorkruiste niettemin het streven, in deze regio's de scope via
internationale acquisities te verruimen.

Ook Zuideuropese landen als Spanje, Italie en Griekenland waren om deze
reden vanaf het begin van de jaren '80 aantrekkelijk voor Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV. De politi eke omarming in EG-verband
vereenvoudigde de toetreding tot de Spaanse en Griekse verzekermarkt. De
voorheen kunstmatig afgeschermde Spaanse en Griekse verzekeringsmarkt
werden door de toetreding tot de Europese Gemeenschap toegankelijker.

AD. 3. POLITIEKE KLIMAAT
Sommige landen hebben een politi eke cultuur die de marges voor
acquisities smal maken. 'Economisch national isme' is in die landen
onlosmakelijk met de politieke cultuur verbonden (zie ook: Jagersma,
1993b). Acquisities worden in die landen slechts bij uitzondering
toegestaan.

Het politieke klimaat bepaalt niet zelden of, in welke mate en wanneer het
multinationaliseren van de scope doorgang zal vinden. Ook
verzekeringsmaatschappijen kunnen zich gezien de aard van de
werkzaamheden niet onttrekken aan de invloed van het politieke klimaat
op het uitoefenen van het verzekerbedrijf. Multinationalisatie van de
ondernemingsscope staat of valt bij de goedkeuring van de politi eke
autoriteiten om op de lokale markt het verzekerbedrijf uit te mogen
oefenen. Alledrie de Nederlandse verzekeraars werden op verschillende
momenten in verschillende landen met verschillende maten van
'economisch nationalisme' geconfronteerd. De oplossing werd voornamelijk
gezocht in anticiperend optreden van de zijde van de
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verzekeringsmaatschappijen. Op deze wijze werd zoveel mogelijk
geprobeerd de klippen van het economisch nationalisme te omzeilen.

5.5.5.4. INTERNATIONALE DEELNEMINGEN EN NETWERKEN
Internationale joint ventures en deelnemingen werden veelvuldig
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 geeffectueerd. De voorkeur
voor horizontale expansie was in het oog springend. Er werd slechts zelden
gediversificeerd.

Gedurende de periode 1965 tot en met 1989 werden zowel
minderheidsdeelnemingen als meerderheidsdeelnemingen tot stand
gebracht. Diverse minderheidsdeelnemingen werden in
meerderheidsdeelnemingen omgezet. De drie verzekeraars streefden op
termijn naar meerderheidsbelangen. Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV konden via meerderheidsdeelnemingen controle op het strategische
beleid uitoefenen. Op deze manier kon het strategische beleid van de lokale
werkmaatschappijen waarin werd deelgenomen met het strategische
beleid zoals dat op concernniveau werd geformuleerd worden kortgesloten.

Bij AEGON leidde het streven naar meerderheidsdeelnemingen zelfs tot het
afstoten van minderheidsdeelnemingen: "Conform ons uitgangspunt om
uitsluitend bedrijven te bezitten waarover zeggenschap kan worden
uitgeoefend en om mogelijke belangentegenstellingen in de toekomst
zoveel mogelijk te vermijden, hebben wij onze minderheidsdeelnemingen
in de Noord-Amerikaanse bedrijven CROWNX en International Bank verkocht
[cursief, PKJ]" (Jaarverslag van AEGON over 1985; p. 20). Niet aile
verzekeraars deelden deze uitgesproken mening van AEGON. Naar de mening
van de Raad van Bestuur van AMEV waren minderheidsdeelnemingen -onder
nauwkeurig gespecificeerde randvoorwaarden- naast
meerderheidsdeelnemingen een 'volwaardige strategie' om de scope te
multinationaliseren. In de woorden van de Raad van Bestuur van AMEV: "In
bedrijven die activiteiten verrichten waaromtrent AMEV specifieke
deskundigheid bezit streven wij in het algemeen het bezit van
meerderheidsdeelnemingen na. Daarbuiten zijn wij ge'interesseerd in
minderheidsdeelnemingen, maar aileen als wij een grotere bijdrage kunnen
leveren dan die van financier en belegger" (Jaarverslag van AMEV over
1983; p. 10).

Kortom: Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV hadden een voorkeur voor
meerderheidsbelangen. Het ging eerst en vooral om de voordelen die 'het
eigendom' van een werkmaatschappij met zich meebrengt: controle over de
koers van een verzekeringsbedrijf.
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Het multinationaliseren van de scope van Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV was nauw verweven met het multinationaliseren van de scope van
buitenlandse verzekeraars. Deze ontwikkeling mondde uit in de
ontwikkeling van internationale netwerken van verzekeraars. Nationale-
Nederlanden, AEGON (dan nog AGO en ENNIA) en AMEV maakten al aan het
einde van de jaren '60 van internationale netwerken gebruik. De
voorbeelden van internationale netwerken liggen voor het oprapen. AMEV
ging in 1968 een samenwerkingsverband aan met het Duitse MOnchener
ROckversicherungs-Geselischaft, de Allianz Versicherungs-Gesellschaft
en het Belgische Royal Beige. Het ging hier naar eigen zeggen om een "los
samenwerkingsverband", waarbij -om de goede voornemens jegens elkaar
te benadrukken- werd deelgenomen in elkaars kapitaal. De
kapitaaldeelneming had vooral een symbolische betekenis. De strekking
van het samenwerkingsverband: als men elkaar in de toekomst nodig zou
hebben, dan zou men bij elkaar aan kunnen kloppen om hulp.

Een ander internationaal netwerk waaraan AMEV deelnam is bekend
geworden onder de naam AREA Benefits Network. Hier maakten na verloop
van tijd meer dan dertig multinationale verzekeraars deel van uit. Ook in
dit geval ging het om een samenwerkingsverband met een 'defensieve' (in
plaats van een 'offensieve') strekking. Het uitwisselen van ervaring met
het multinationaliseren van de scope stond centraal. Het uitwisselen van
ervaring yond niet op een gestructureerde wijze plaats. Er waren geen
plannen en procedures ontwikkeld die het uitwisselen van ervaring in
goede banen moesten leiden. Het uitwisselen van ervaring had daardoor een
ad hoc karakter.

Ook Nationale-Nederlanden nam deel aan internationale netwerken. In de
woorden van de Raad van Bestuur van Nationale-Nederlanden: "De
voortgaande internationalisering van het bedrijfsleven vormt een
voortdurende uitdaging voor ons concern, dat deze met graagte heeft
aangenomen. De verzorging van pensioenregelingen en andere
verzekeringsbehoeften voor internationale vestigingen van Nederlandse
bedrijven en vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland krijgt
steeds meer betekenis. Wij bevorderen dit door een verdere intensivering
van de al een aantal jaren tot dat doel bestaande samenwerking met
buitenlandse verzekeraars. Op het gebied van internationale pensioenzaken
werkt Nationale-Nederlanden samen in de zg. M.I.A.-Groep (Multinational
Insurance Arrangement) met The Travelers (Verenigde Staten), de Guardian
Royal Exchange (Grcct-Brittannie), l'Union des Assurances de Paris
(Frankrijk), de Riunione Adriatica di Sicurta (ltalie) en de Nippon Life
(Japan)" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1977; p. 15).
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ENNIA trad in 1979 toe tot de M.I.A.-groep. Voor ENNIA had dit
internationale samenwerkingsverband vooral een meerwaarde in termen
van het verbeteren van de dienstverlening aan multinationaliserende
ondernemingen. Voorts trad ENNIA in datzelfde jaar toe tot het
International Network of Insurance (INI).

AGO nam in 1975 deel aan de GAIN-groep (l.e, Group Assurance
International Network). Ook dit netwerk had als doer de dienstverlening
aan multinationaliserende ondernemingen te verbeteren (in het bijzonder
op het terrein van de pensioenen). De oprichting (ondermeer door AGO) van
de multinationale schadeverzekeraar C.I.A.R. -in 1975- had eenzelfde
doelstelling: het verbeteren van de dienstverlening aan
multinationaliserende ondernemingen.

De intemationale netwerken hadden de volgende zaken gemeen:
1. De internationale netwerken bestreken maar een beperkt deel van de
activiteitenscope. Zo hadden bijvoorbeeld de Multinational Insurance
Arrangement (MIA) en de Group Assurance International Network (GAIN)
aileen betrekking op leven-activiteiten. Het International Network of
Insurance (INI) had louter betrekking op schade-activiteiten.
2. De internationale netwerken beperkten hun activiteiten niet tot een
gegeven regio. Het waren mondiaal actieve netwerken.
3. Het aantal deelnemende verzekeraars, afkomstig uit verschillende -
maar ook dezelfde landen- nam in de loop van de tijd toe. Er werden geen
beperkingen gesteld aan het ledental.
4. Er werd op basis van gelijkwaardigheid aan de netwerken deelgenomen.
5. Het ging eerst en vooral om het beter bedienen van de 'corporate
relations': "Dank zij groeiende internationale ervaring kan ons
levensverzekeringsbedrijf meer en meer service verlenen aan het zich
internationaliserende bedrijfsleven op het gebied van meer landen
omvattende pensioenverzekeringsprojecten. Dit in verband van een
wereldomspannend netwerk van verzekeraars· (Jaarverslag van Nationale
-Nederlanden over 1979; p. 13).

5.5.5.5. '1992' EN STRATEGIE
Nationale-Nederlanden,AEGON en AMEV waren opvallend eensgezind in hun
oordeel over de invloed van '1992' op de strategievorming van
multinationale verzekeraars. Volgens Nationale-Nederlanden, AEGON en
AMEV zou '1992' geen significante invloed hebben op de strategievorming.
Daarvoor werden twee argumenten opgevoerd.

Het eerste argument luidde als voigt: '1992' heeft vooral betrekking op het
afbreken van door economisch nationalisme gevoede juridische en
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politieke toetredingsbelemmeringen. '1992' zou Nationale-Nederlanden,
AEGON en AMEV minder raken, omdat de Nederlandse verzekeringsmarkt -in
tegenstelling tot de Franse en Westduitse verzekeringsmarkt- weinig
juridische en politieke toetredingsbelemmeringen had. Vooral de Franse en
Westduitse verzekeraars zouden met de 'nadelige' effecten van het
elimineren van de toetredingsbelemmeringen te maken krijgen (i.e. een
fellere concurrentie en lagere premieniveaus). De Nederlandse
verzekeraars waren aan een felle concurrentie en lage premieniveaus
gewend. Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV hadden op dit vlak een
ervaringsvoordeel. Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV zagen daarom
geen bedreiging uitgaan van de interne markt.

Het tweede argument luidde als voigt: verschillende landen hebben een
verschillende politieke, culturele en sociaal-economische infrastructuur.
'1992' zou hier op korte en middellange termijn weinig verandering in aan
kunnen brengen. De verschillen tussen de politieke, culturele en sociaal-
economische infrastructuren zouden volgens de multinationale
verzekeraars blijven voortbestaan. Dit zou ook in de toekomst het voeren
van een 'standaard-strategie' in de weg staan. Het merendeel van de
nationale verzekermarkten zou -net als voor '1992'- via gedifferentieerde
strategieen in plaats van gestandaardiseerde strategieen bewerkt moeten
worden. In jargon werd wei over de blijvende noodzaak van 'multi-
domestic' strategieen gesproken. Peters (1991), topman van AEGON,
formuleerde het als voigt: "De oorzaak van het multi-domestic patroon ligt
vooral in de wetgeving, waardoor bijvoorbeeld levensverzekeringen sterk
gericht zijn op de lokale fiscale wetten. Daarnaast zijn de
distributiestructuren per land sterk verschillend en is ook de aard van het
toezicht op de branche per land nogal uiteenlopend. Tenslotte zijn cultuur
en niet te vergeten taal sterk onderscheidende elementen. Een Zuid-
Europeaan is minder geneigd voor zijn oude dag te sparen, een Nederlander
heeft op dat punt andere opvattingen" (p. 462). De markt voor omvangrijke
risico's vormde de uitzondering op de regel. De markt voor omvangrijke
risico's had echter ook al voor '1992' een internationaal karakter. De
markten voor omvangrijke risico's werden middels een 'global strategy'
bewerkt.

Kortom: de markt voor niet-omvangrijke risico's zou ook na '1992' via
'multi-domestic strategies' bewerkt moeten worden, terwijl de markt
voor omvangrijke risico's ook na '1992' via 'global strategies' bewerkt zou
worden. '1992' zou daarom geen veranderingen in de
marktbewerkingsstrategieen teweegbrengen.
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De voordelen van Europa 1992 zouden zich volgens de verzekeraars
beperken tot de grotere schaal waarop geopereerd kon worden. Peters
(1987) schrijft hierover: "Het makkelijkst is dit te zien aan de
beleggingskant. De beleggingsmarkten zijn teitelijk al vele jaren
lnternanonaal. Om tot een goed gespreide beleggingsportefeuille te komen,
zonder dat daarin kleinschalige en dus dure versnippering optreedt, is een
groot beleggingsvolume noodzakelijk. Vaak wordt het aantrekkelijkste
rendement behaald op grote investeringen, waarvoor het aantal potentlete
geinteresseerde beleggers beperkt is. . Ook op kapitaalmarkten
zijn duidelijke schaalvoordelen aanwezig. Om een goede toegang tot
kapitaalmarkten te hebben is een zeker volume nodig. De kosten van
transacties nemen relatiet at naarmate de betrokken bedragen groter zijn.
Wie groot is, krijgt een kostenvoordeel boven diegenen die kleiner zljn.
Een derde voorbeeld betreft de intormatietechnologle.
Verzekeringsactiviteiten zullen steeds meer afhankelijk zijn van een
goede automatiseringsintrastructuur. De kosten van het ontwikkelen van
de software die hiervoor nodig is, worden steeds hoger. Een groot bedrljf
kan zich de hoge noodzakelijke investeringen gemakkelljker permitteren
dan een klein bedrijf. Een multilokale onderneming kan bovendien een voor
een land ontwikkelde toepassing wellicht ook in andere landen toepassen,
uiteraard tegen lagere kosten".

In het verlengde van het voorgaande valt eveneens te verklaren waarom het
begrip 'mondiallsatie' (een vertaling van 'globalisation') in het
verzekeringswezen nog geen ingang heeft gevonden: "No insurance company
currently has a major presence in all the three key markets of North-
America,Europeand Japan In Europe,as in Japan and the USA,
the number of companies which are even in the initial stages of
globalisation is very small" (Andersen, 1990; p. 34). Nationale-
Nederlanden, AEGON en AMEV hadden in Europa en Noord-Amerika sterke
posities opgebouwd. Een prominente aanwezigheid op de Japanse
verzekeringsmarkt liet aan het einde van de jaren '80 vooralsnog
(Nationale-Nederlanden was reeds bescheiden actiet op deze markt) op
zich wachten.

5.6. DE STRUCTUUR

5.6.1. ALGEMEEN
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de concernstructuur van
Nationale-Nederlanden (5.6.2.), AEGON (5.6.3.) en AMEV (5.6.4.) gedurende
de periode 1965 tot en met 1989 behandeld. Daarbij maken we een
onderscheid tussen drie perioden: de periode 1965 tot en met 1969, de
periode 1970 tot en met 1979 en de periode 1980 tot en met 1989.



Gedurende de periode 1965 tot en met 1969 vindt de integratie plaats van
De Nationale en De Nederlanden en worden AGO en ENNIA gevormd.
Gedurende de periode 1970 tot en met 1979 vinden er geen omvangrijke
fusies plaats. Gedurende de periode 1980 tot en met 1989 ontstaat het
AEGON-concem.

5.6.2. NATIONALE-NEDERLANDEN

5.6.2.1. DE PERIODE 1965 TOT EN MET 1969
Nationale-Nederlanden ontstond in 1963 naar aanleiding van het
samengaan van de Nationale Levensverzekering-Bank (opgericht in 1863)
en de Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845. Volgens de fusie-
overeenkomst zouden de beide ondernemingen profiteren van een
samengaan daar: 'door zulk een fusie:
1e. een werfkracht en expansievermogen zal ontstaan, die een krachtiger
ontwikkeling zal mogelijk maken dan bij gescheiden voortbestaan te
verwachten zou zljn:
2e. op het gebied van administratie en beheer belangrijk voordeel zal
kunnen worden behaald;
3e. een onderneming tot stand komt, die op de Nederlandse
verzekeringsmarkt een unieke positie zal innemen, op de Europese markt
tot de grootste maatschappijen zal behoren en op de wereldmarkt de
vergelijking met andere grote verzekeringsconcerns goed zal kunnen
doorstaan;
4e. de onderlinge concurrentie tussen de Nationale en 1845 kan worden
uitgeschakeld, waardoor de werfkracht geheel naar buiten kan worden
gericht'.

Door deze fusie verkreeg het nieuwe concern 'Nationale-Nederlanden' een
sterke marktpositie in Nederland. De verschillende werkmaatschappijen
van de twee rechtsvoorgangers werden in een produktdivisiestructuur
geconsolideerd: "De volle fusie-oogst binnen te halen en de daarvoor
passende bestuursvorm en organisatie scheppen is een onzer voornaamste
taken" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1965; p. 11).

Nationale-Nederlanden heeft gedurende een groot deel van de periode 1965
tot en met 1989 van een produktdivisiestructuur gebruik gemaakt. Vanaf
1965 is de produktdivisiestructuur voortdurend aangepast. Het ging hier
echter om interne herstructureringen. Naar de mening van het
topmanagement van Nationale-Nederlanden was de produktdivisiestructuur
de meest geeigende structuur om de activiteitenscope van een groot
verzekeringsconcern te beheersen. Aanvankelijk was de
produktdivisiestructuur georganiseerd rondom de activiteiten van
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hypotheekbanken, herverzekeringsmaatschappijen en
verzekeringsmaatschappijen. Kader 5.18 geeft de concernstructuur van
Nationale-Nederlanden per 31 december 1965.

KADER 5.18. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN
NEDERLANDEN PER 31 DECEMBER 1965

NATIONALE-

RAAD VAN BESTUUR
1
1- Staven
1
1

Verzekeringsactiviteiten
en spaarkasactiviteiten

I
Hypotheekbanken Herverzekeringsactiviteiten

Nationale Levensverzeke- N.V. Arnhemsche Hypotheekbank Nat-Ned. Herver. M'pij N.V.
ring-bank N.V. voor Nederland
'Vesta' Maatschappij van Le- Nationale Scheepshypotheekbank N.V.
vensverzekering N.V.
Groep 'Tiel-Utrecht'
Aigemeene Zeeuwsche Verzekering Maatschappij N.V.
N.V. Hoilandsche Assurantie Societeit van 1841
N.V. Levensverzekering Maat-
schappij van De Nederlanden van
1845
N.V. 8randverzekering Maatschap-
pij van De Nederlanden van 1845
N.V. Labor, 8edrijfsverzekering
Maatschappij van De Nederlan-
den van 1645
N.V. Verzekeringsbank 'Victoria'
N.V. Aigemeene Verzekering Maatschappij 'Victoria'
N.V. De Nederlandsche Spaar-
kas
De Vaderlandsche N.V. (8elgie)
N.V. De Nieuwe Vaderlandsche (8elgie)
Commercial Life (Canada)
The Halifax Insurance Company (Canada)
Associated National Insurance Company Ltd. (Australie)
Nederlandse Assurantie Maatskappy van Suid-Afrika 8eperk (Zuid-Afrika)
The Orion Insurance Company Ltd. (Verenigd Koninkrijk)
La Union, Compania Nacional de Seguros SA (Venezuela)
Agder (Noorwegen)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.
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De fusie tussen De Nationale en De Nederlanden ging gepaard met een
omvangrijke integratie-operatie die gefaseerd werd doorgevoerd. De
activiteiten van de herverzekeringsmaatschappijen werden in elkaar
geschoven. Ook op het terrein van de beleggingen werden verschillende
activiteiten samengevoegd. Voorts vond er op het niveau van de hoogste
leiding een integratie plaats van taken die voor de fusle door de
afzonderlijke directies werden uitgevoerd. Die taken werden nadien door
een 'Raad van Bestuur' uitgevoerd. Deze directies kwamen na het
integreren van de taken van respectievelijk de Directie van De Nationale
en de Hoofddirectie van De Nederlanden van 1845 in 'de Raad van Bestuur
van Nationale-Nederlanden' te vervallen.

De integratieplannen van Nationale-Nederlanden waren vastgelegd in het
structuurplan 'Blauwdruk voor de toekomst'. Er diende een
levensverzekeringsbedrijf en een schadeverzekeringsbedrijf geformeerd
te worden. De directie van het geintegreerde levenbedrijf werd in
Rotterdam gevestigd. De directie van het geintegreerde schadebedrijf
werd in Den Haag gevestigd. Ook de buitendiensten werden geintegreerd. De
geintegreerde bultendiensten kwamen onder leiding te staan van een nieuw
aan te stellen 'Directeur Buitendienst'. Ook aan het verbeteren van de
interne ccordlnatie werd de nodige aandacht besteed. Zo werd een
'Directeur Buitendienst Concernzaken' aangesteld. Deze directeur was
verantwoordelijk voor de coordlnatle van de activiteiten die door de
verschillende werkmaatschappijen geentameerd werden. De 'Stuurgroep
Admlnistratieve Organisatie' nam de integratie van de verschillende
admlnlstratieve systemen van De Nationale en De Nederlanden van 1845
ter hand.

De dlrecties van de werkmaatschappijen waren na de fusie
verantwoordelijk voor de activiteiten van hun eigen staven, zoals
bijvoorbeeld het automatiseringsbeleid. De directies van de
werkmaatschappijen kregen daarbij steun van de concernstaven (ingeval
het automatiseringsbeleid: de afdeling 'Administratieve Organisatie'). Ook
in het buitenlandbedrijf waren de verantwoordelijkheden met betrekking
tot het ontwikkelen en implementeren van het automatiseringsbeleid
gedecentraliseerd. De lokale werkmaatschappijen konden -indien nodig- de
hulp van de concernstaven inroepen. Binnenlandse- en buitenlandse
werkmaatschappijen maakten van elkaars ervaring gebruik.

Ook het sociale beleid werd in een uniforme vorm gegoten. De afdeling
Sociale Zaken werd verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van dit
sociale beleid. Verschillende 'stuurgroepen' namen de integratie van
onderdelen van het nieuw gevormde concern onder handen. Zij waren
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verantwoordelijk voor de implementatie van de integratieplannen die door
de Raad van Bestuur waren geformuleerd (plannen die in het eerder
genoemde structuurplan 'Blauwdruk voor de toekomst' waren verankerd).

Samenvattend kunnen we stellen dat de periode 1963 tot en met 1969 in
het teken heeft gestaan van:
1. Het consolideren van de fusie tussen De Nationale en De Nederlanden van
1845 in een produktdivisiestructuur
2. Het concretiseren van het in de toekomst door Nationale-Nederlanden te
voeren strategische beleid.

Daarvoor werd ruim de tijd genomen; De 'weg der geleidelijkheid' werd
bewandeld. Naar de mening van de toenmalige leiding was dit de enige
juiste aanpak. De opbouw van een efftciente en effectieve interne
organisatie was door de verschillen in cultuur en de teruglopende
conjunctuur geen gemakkelijke exercitie.

5.6.2.2. DE PERIODE 1970 TOT EN MET 1979
Kader 5.19 geeft de concernstructuur van Nationale-Nederlanden per 31
december 1970.
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KADER 5.19. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN
NEDERLANDEN PER 31 DECEMBER 1970

NATIONALE-

HOOFDDIRECTIE
1
1- Concernorganen
1
1

Leven-activit.
en spaarkas-act,

I
Schade-act.

Nat-Ned. Levensverzekering
Maatschapij N.V.
N.V. Verzekeringsbank 'Victoria'
Vesta M'pij van Levensverzeke-
kering N.V.
N.V. De Nederlandsche Spaar-
kas

Nat-Ned. Schadeverzeke-
ring Maatschappij N.V.
Groep Tiel-Utrecht 1811
Algemeene Zeeuwsche
Verz. M'pij N.V.
N.V. Schadeverz. m'pij
Victoria Vesta
N.V. Hollandsche Assuran-
tie Societeit van 1841
N.V. Verz. m'pij Vesta

I
I

Buitenland bedrijf Leven en Schade

N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845
De Vaderlandsche N.V.
De Nieuwe Vaderlandsche N.V.
The Orion Insurance Company Ltd.
The Life Association of Scotland Ltd.
The London and Overseas Insurance Company Ltd.
Commercial Life
The Halifax Insurance Company
La Union Compania Nacional de Seguros S.A.
Nederlandse Assuransie Maatskappy van Suid-Afrika Beperk
Sation (Insurance Company Ltd.
Associated National Insurance Company Ltd.
Agder

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.
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Financiale instel. Her. act.

Bouwfonds Nat-Ned.
Nationale Scheeps-
Hypotheekbank N.V.
Nat-Ned. Vestigings-
financieringsm'pij N.V.
N.V. Arnhemsche Hy-
potheekbank voor Ne-
derland N.V.
N.V. 's-Gravenhaagsche
Hypotheekbank voor Ned.
Australia Netherlands
Holdings Ltd.

Nat-Ned.
Herverz.
M'ij N.V.



Met het feller worden van de concurrentiestrijd nam het belang van het
decentraliseren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe. De (met
name tweede helft van de) jaren '70 hebben bij Nationale-Nederlanden in
het teken gestaan van diverse 'decentraliseringsoperaties'.

De bedrijfseenheden waren samengevoegd in produktdivisies. Binnen deze
divisies moesten de bedrijfseenheden ('werkmaatschappijen') hun eigen
boontjes doppen. Aan de werkmaatschappijen werd een hoge mate van
autonomie toegekend. De vanaf het midden van de jaren '60 gevoerde
produktdivisiestructuur was goed op de gevoerde concernstrategie
(voortgaande expansie in het algemeen en multinationale expansie in het
bijzonder) afgestemd. Nieuwe activiteiten konden relatief gemakkelijk aan
de activiteitenscope worden toegevoegd.

De behoefte aan integratie bleef door de snelle expansie groot. De nadruk
werd gelegd op het doorzichtig maken en houden van de
produktdivisiestructuur. De produktdivisiestructuur mocht dan wei
uitermate geschikt zijn voor multinationale ondernemingen die snel
wilden expanderen (waarover meer in hoofdstuk 7), de keerzijde was dat
dit veelal ten koste ging van de doorzichtigheid van de concemstructuur.

De interne organisatie werd door de invoering van 'Iokale'
holdingmaatschappijen beheersbaar gehouden. Houdstermaatschappijen
zorgden voor een overzichtelijke interne organisatie. De Raad van Bestuur
van Nationale-Nederlanden schrijft daarover in het jaarverslag over 1977:
"Uit overwegingen van administratieve vereenvoudigingen en ter
verduidelijking van de verschillende verantwoordelijkheden besloten wij
tot een wijziging van de interne structuur die nu haar voltooiing nadert
......................... Onze deelnemingen in niet-Nederlandse
concernmaatschappijen en in de N.V. Assurantie Maatschappij De
Nederlanden van 1845 worden nu ingebracht in een afzonderlijke
houdstermaatschappij, Nationale-Nederlanden International B.V. In deze
maatschappij -volledig, rechtstreeks eigendom van Nationale-Nederlanden
N.V.- worden al onze buitenlandse verzekeringsbelangen ondergebracht" (p.
13 en 14).

Twee factoren waren in het bijzonder verantwoordelijk voor de behoefte
aan een doorzichtige concernstructuur. Het ging om:
1. De snelle stijging van de kosten
2. De snelle multinationalisatie.
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AD. 1.TOENEMENDEKOSTEN
Vanaf het begin van de jaren 70 namen de kosten snel toe. Die toenemende
kosten begonnen hoe langer hoe meer op de marges te drukken.
'Kostenbeheersing' was een manier om margeversmalling te voorkomen. In
dat kader werd kritischer naar de concernstructuur gekeken.
'Kostenbeheersing' had baat bij een doorzichtige concernstructuur. Deze
had een positieve invloed op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering.

AD. 2. MULTINATIONALISATIE
Ook de snelle multinationalisatie onderstreepte het belang van een
doorzichtige structuur. Daarbij stond in het bijzonder de snelle expansie
van het 'Amerika'-bedrijf in het middelpunt van de belangstelling: "Gezien
de omvang en spreiding van onze belangen in de Verenigde Staten hebben
wij, ter vergemakkelijking van communicatie en coordlnatte, op 1 maart
1980 in Washington D.C. een bureau geopend van Nationale-Nederlanden U.S.
Corporation, de houdstermaatschappij van onze Amerikaanse
verzekeringsbedrijven" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1979;
p. 12).

Met de overneming van Life of Georgia (in 1979) werd Nationale-
Nederlanden geconfronteerd met een onderneming met een complexe
organisatiestructuur, die -doordat met een groot aantal exclusief aan de
ondememing verbonden agenten werd gewerkt- gekenmerkt werd door een
hoog kostenniveau. De integratie van Life of Georgia ging gepaard met een
herstructurering, gericht op het omlaag brengen van de kostenniveaus.
Kader 5.20 geeft de concernstructuur van Nationale-Nederlanden per 31
december 1979. Het toegenomen belang van het buitenlandbedrijf komt tot
uiting in de hybride aard van de concernstructuur. Vanaf 1979 maakt
Nationale-Nederlanden van de hybride concernstructuur gebruik.
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KADER 5.20. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN NATIONALE·
NEDERLANDEN PER 31 DECEMBER 1979

RAAOVAN BESTUUR
1
1- Staven
1
1

I
Binnenlandse verzekeringsact.

I
Buitenlandse verzekeringsact.
en herverzekeringsact.

Nationale Nederlanden La-
vensverzekering Maatschap-
pij N.V.
NN Schadeverz. m'pij
N.V. De Nederlandsche Spaar-
kas
Tiel Utrecht Groep
N.V. Levensverz. en Schade-
verz. m'pij Victoria Vesta

NN International B.V.
(houdstermaatschappij)
NN Internationale
Schadeverz. m'pij
De Vaderlandsche
De Nieuwe Vaderlandsche
Ager
The Orion Insurance Compo Ltd.
The Life Association of Scotland
Merchant Investors Assurance
Commercial Life
The Halifax Insurance Compo
Midwestern United Life
The Netherlands Insurance Compo
Peerless Insurance Compo
Security Life and Accident Compo
Wisconsin National Life
Ned.-Equity Ins. Compo (40 %)
PT Maskapai Asuransi Nasuha
Associated National Insuance Compo

NN Herverz. M'pij N.V.
Nederlandse Reassurantie Groep (51 %)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

I
Beleggingen en andere act.

Nat.-Ned. Holdinvest B.V.
Nat.-Ned. Effecten en La-
ningen
NN Hypotheken
NN Scheepshyp. bank
NN Financiering
M'pij B.V.
Vola
Boz. N.V.
NNVastgoed
Sodefina
Sodecredi N.V.
Fiducre
NN UK Ltd.
NN UK Life Ld.
NN Finance Corp.
NN US Corp.
NN Sage Ltd. (50 %)
NN Aust. Ltd.

In de jaren '70 werden -naast de introductie van lokale
houdstermaatschappijen- voortdurend activiteiten van de ene divisie naar
de andere divisie overgeheveld. Nationale-Nederlanden zag de
concernstructuur als een belangrijk medium om de dienstverlening en de
bedrijfsvoering te verbeteren. Oit verklaart waarom Nationale
-Nederlanden al vanaf het begin van de jaren '70 intensief in de weer is
geweest om de concernstructuur zo doorzichtig mogeJijk te houden.
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5.6.2.3. DE PERIODE 1980 TOT EN MET 1989
Ook in de jaren '80 werd aan bepaalde concemonderdelen gesleuteld: "Ter
wille van een betere aansluiting van de bestuurlijke organisatie op de te
verwachten ontwikkeling van ons concern" (Jaarverslag van Nationale-
Nederlanden over 1985; p. 14). Zo leidde een herstructurering in 1986 tot
de instelling van de 'Hoofddirectie Nederland' (HDN)(ook wei 'General
Management for the Netherlands' (GMN) genoemd): "De HDN zal, na een
overgangsperiode en onder handhaving van de primaire
verantwoordelijkheid van die betrokken directies, als taken hebben de
beleidsbepaling, de coordlnatle en het toezicht met betrekking tot onze
Nederlandse werkmaatschappijen en de daarmee verbonden organen en
diensten" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1985; p. 14).

Kader 5.21 geeft de concemstructuur van Nationale-Nederlanden per 31
december 1985. Kerngedachte bleef: ·spreiding van autoriteit en
decentralisatie van operationele verantwoordelijkheden, een begrip dat
wij doorgaans aanduiden als 'Iokale autonomie'. Deze spreidingsgedachte is
ook in 1985 weer waardevol gebleken. Toch kan zij slechts dan optimaal
bloeien, als ook centraal krachtig wordt bijgedragen aan coordlnatle,
beleidsbepaling en supervisie" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden
over 1985; p. 27). Met andere woorden: centralisatie en decentralisatie.
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KADER 5.21. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN NATIONALE·
NEDERLANDEN PER 31 DECEMBER 1985

RAAD VAN BESTUUR
I
1- Staven
I
I

I
Binnenlandse verzekeringsact.

NN Levernsverz. m'pij N.V.
NN Schadeverz. m'pij
Tiel Utrecht Verzekeringen
Aigemeene Zeeuwse Verz. m'pij
NV Levens- en Schadeverz. m'pij
Victoria-Vesta
Amfas Groep

I
Buitenlandse verzekeringsact.
en herverzekeringsact.

NN International B.V. (holding)
NN nternational Schadeverz. NV
De Vaderlandsche N.V.
Victoria-Vesta NV
RVS Verzekeringen NV
Les Sept Provinces (Frankrijk)
Hibernian (50 %)
Proodos
The Seven Provinces (Italie)
NN UK Ltd.
Halifax
NN US Holdings
Georgia US Corp.
NN US Property&Casualty
PT Maskapai
The Netherlands Insurance
(Malaysian)
Sdn. Bhd. (50,25 %)
NN Aust. Ltd.
Mercantile Mutual Holdings Ltd.
Amfas Australia Pty. Ltd.

I
Beleggingen en andere act.

NN Holdinvest B.V.
NN Effect. en Leningen
NN Hypotheken
NN Vastgoed
Bel. m'pij Reigerdael
Boz. NV
NN Scheepshyp. bank
'Vola'
Westland-Utrecht
Administratiecentrum
voor Tussenpers. ACT
Alcredima-BCE NV
Fiducre NV
NN Finance Corp.
Georgia US Data Services
The Investment Centre
Mercantile Mutual Finance
Corp. Ltd. (50 %)

NN Herverz. m'pij NV
Nederlandse Reassurantie Groep NV (51 %)
'Transatlantica' Herverz. m'plj NV

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Gedurende de tweede helft van de jaren '80 werden twee belangrijke
integratie-operaties tot stand gebracht. De integratie-operaties vonden
beide in het binnenlandbedrijf in 1989 plaats. SWS Maatschappij voor
Verzekerd Sparen werd met Tiel Utrecht Verzekeringen samengevoegd:
"Door de samenvoeging van de vaste buitendienst van Tiel Utrecht met die
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van SWS wordt een betere spreiding bereikt en kunnen blinde vlekken op de
landkaart worden ingevuld. Bovendien verbreedt Tiel Utrecht
Verzekeringen het assortiment voor het onafhankelijk intermediair met
aantrekkelijke spaarkasprodukten" (Jaarverslag van Nationale-Nederlanden
over 1989; p. 13). De tweede integratie-operatie had betrekking op het in
elkaar opgaan van RVS leven- en schadebedrijven en Nationale-
Nederlanden Leven en Schade. RVS Hypotheken werd samengevoegd met
Nationale-Nederlanden Hypotheken. Deze integratie-operatie was het
gevolg van het feit dat: "de bedrijven van RVS en Nationale-Nederlanden
dezelfde produkten verkochten en ook vaak met dezelfde tussenpersonen
samenwerkten. Bovendien dwingt de toenemende concurrentie tot het
optimaal gebruik maken van schaalvoordelen terwijl door samenvoeging
versnippering van specialistische kennis kan worden vermeden"
(Jaarverslag van Nationale-Nederlanden over 1989; p. 13).

De snelle expansie in Noord-Amerika (in 1989 werd de Canadese
'Commassur'-groep en het Amerikaanse 'Southland Life' overgenomen) was
van invloed op de concernopbouw: "Deze acquisities luidden een vergaande
samenwerking in tussen diverse van onze maatschappijen in Noord-
Amerika. Wij hebben de beheersstructuur van de Noordamerikaanse
activiteiten gewijzigd door de algemene leiding ervan op te dragen aan een
hoofddirectie Noord-Amerika, gevestigd in Washington D.C.' (Jaarverslag
van Nationale-Nederlanden over 1989; p. 10). De activiteiten ressorteerden
vanaf dat moment onder de hoofddirectie Nederland danwel de directie
Buitenlands bedrijf (en de daarvan deel uitmakende hoofddirectie Noord-
Amerika).

Nationale-Nederlanden beschikte tegen het einde van de jaren '80 over een
concernstructuur waarbij de activiteiten naar regio ('binnenlandse
activiteiten' en 'buitenlandse activiteiten') en naar produkt
('herverzekeringsactiviteiten' en 'beleggingen en andere activiteiten')
waren gebundeld. Binnen de hybride concernstructuur opereerden de
(internationale) ventures met een grote mate van autonomie (de eerder
genoemde 'Iokale autonomie').

Samenvattend: de produktdivisiestructuur werd pas in 1979 -vanwege de
snelle groei van het buitenlandbedrijf- vervangen door de hybride
concernstructuur. Daarmee vertoonde de 'ontwikkeling van de
concernstructuur' van Nationale-Nederlanden opvallend wemlg
'ontwikkeling'. AI die tijd nam het belang van het buitenlandbedrijf toe. De
nadruk op het integreren van de activiteitenscope stelde Nationale
-Nederlanden in staat de concernstructuur in vrijwel ongewijzigde vorm
door de periode 1965 tot en met 1989 heen te loodsen. Appendix 5-VI
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geeft de ontwikkeling van de concernstructuur van Nationale-Nederlanden
gedurende de periode 1965 tot en met 1989.

5.6.3. AEGON

5.6.3.1. INLEIDING
De ontwikkeling van de structuur van AEGON is nauw verweven met de
reeks fusies en acquisities die gedurende de onderzoeksperiode
plaatshadden. AEGON heeft -net als Nationale-Nederlanden en AMEV- vele
integratie-operaties ondergaan. In dat opzicht vertoont de ontwikkeling
van de concernstructuur van AEGON overeenkomsten met de ontwikkeling
van de concernstructuur van Nationale-Nederlanden en AMEV. We hebben de
behandeling van de ontwikkeling van de concernstructuur van AEGON -
conform de behandeling van de strategie- in drie delen gesplitst, te weten
een behandeling van de ontwikkeling van de concernstructuur van:
1. AGO (5.6.3.2.)
2. ENNIA (5.6.3.3.)
3. AEGON (5.6.3.4.)

5.6.3.2. AGO
De verzekeringsmaatschappij AGO werd per 1 januari 1969 operationeel.
In datzelfde jaar nog traden de schadeverzekeringsmaatschappijen
Compagnie van Assurandeuren en West-Friesche en de
spaarkasonderneming Spaarbeleg tot het pas gevormde AGO-concern toe. In
het daaropvolgende jaar gingen de schadeverzekeraar Auto Onderlinge en
de financieringsmaatschappij Auto Financier op in het AGO-concern. Kader
5.22 geeft de concernstructuur van AGO per 31 december 1972.
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KADER 5.22. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AGO PER 31 DECEMBER
1972

RAADVANBESTUUR
I
1-Staven

1

1

1
LEVENACT.

1
SCHADE-ACT.

I
DNERSE ACTIVITEITEN

Algemeene Frlesche Schade N.V.
AGO Auto N.V.
AGO Hermes N.V
De Compagnie N.V.
Merrem&la Porte B.V.
Nljmeegsche Glas N.V.

AGO Fin. Bank N.V.
B.V. Flacre
N.V. Spaarbeleg
Centro V. Bedrljfsadm. B.V.
'Frisia' N.V. (Belgle)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

De periode 1968 tot en met 1974 heeft bij AGO in het teken gestaan van
het integreren van de activiteiten van de fusiepartners. Er werd
aanvankelijk van een produktdivisiestructuur gebruik gemaakt. Naar de
mening van de topleiding van AGO zou hierdoor de integratie bespoedigd
kunnen worden: -Een van de eerste problemen waarmee AGO te maken kreeg
was, dat op een aantal kantoren dezelfde werkzaamheden werden verricht.
Dit probleem zal zich waarschijnlijk altijd voordoen bij fusies van enige
omvang. De eerste eis was derhalve de bestaande organisaties te
integreren, waarbij rekening moest worden gehouden met de belangen van
elk onderdeel. Er werd voor gekozen om gelijksoortige activiteiten te
bundelen en elk kantoor een specifieke taak te geven" (Gales, 1986; p.
323). De integratie van de levenactiviteiten werd het eerst tot stand
gebracht. De integratie van de schade-activiteiten vergde meer tijd (de
integratie van de schade-activiteiten werd pas in 1974 afgerond).

De noodzaak van integratie vereiste doortastend leiderschap en daarmee
centralisatie van bepaalde facetten van de bedrijfsvoering. In 1972 werd
een centrale afdeling 'personeelszaken' opgezet. Deze afdeling was
verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook het
buitenlandbedrijf werd centraal geleid. Een van de leden van de
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concernraad was verantwoordelijk voor het functioneren van het gehele
buitenlandbedrijf van AGO. Op het niveau van de lokale venture was er
niettemin behoefte aan decentralisatie. De leiding van AGO had na verloop
van tijd wei oren naar het decentraliseren van bevoegdheden, gezien de
alsmaar toenemende kosten van de gecentraliseerde concernstructuur.
Door bepaalde bevoegdheden te decentraliseren werd geprobeerd de
kostendruk te verminderen. Het decentraliseren van bevoegheden zou
volgens de leiding moeten leiden tot: Neen groter kostenbesef en een
sterkere kostenbeheersing". Doordat de AGO-Ieiding na verloop van tijd een
vrijwel overeenkomstig belang toekende aan centralisatie en
decentralisatie werd medio 1974 een matrixstructuur geintroduceerd (zie
ook: Gales, 1986). Kader 5.23 geeft de concernstructuur van AGO per 31
december 1974.
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KADER 5.23. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AGO PER 31 DECEMBER
1974

HOOGSTE LEIDING
1

1- Staven [Algemene zaken, Personeels-
zaken, Juridische en fiscale zaken,
Interne accountantsdienst]
1

I

I
I
I

Admlnistratleve
organisatie en sys-
temen

I
Bedrljlseconomische
laken

I
Belegglngen

I
Comptabele zaken

I
Computercentrum
en Programmerlng

I
Marketing

I
Bijkantoren,op-
leldlngen, buiten-
dienst en tussen-
personen

I
Leven/lndivldueel

I
Leven/collec. Schade/provlnc.

I
Schadelbeurs Diversi!.

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

In deze matrixstructuur werden de verzekeringsactiviteiten in vijf 'profit-
centra' geconcentreerd. De profit-centra waren in verschillende regio's
gevestigd.
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De profit-centra waren georganiseerd rondom leven-, schade- en 'diverse'
activiteiten. Het ging om de volgende profit-centra:
-Leven Individueel;
-Leven Collectlet:
-Schade Provinciaal;
-Schade Beurs;
-Diversificatie.

Deze profit-centra opereerden naar eigen inzicht binnen de grenzen die
door de concerndoelstelunqen werden afgepaald. De profit-centra werden
in hun functioneren ondersteund door zogenaamde 'dienstencentra' als
'Marketing', 'Bedrijfseconomische laken' en 'Comptabele laken' (die
specifieke vaardigheden inbrachten) en 'concernstaforganen' als 'Algemene
Zaken', 'Personeelszaken' en 'Economische en Fiscale laken' (die een meer
adviserende rol vervulden).

Wat waren de voordelen van de nieuwe concernstructuur? De AGO-leiding
formuleerde het als voigt: "Bijzonder belangrijk achten wij het dat de
mogelijkheden tot slagvaardig reageren op de eisen van de markt nu zijn
vergroot. Voorts krijgt de ontwikkeling van onze diversificatie-
activiteiten een duidelijk eigen gezicht door de rangschikking onder de
profit-centra. Wij verwachten dat de doorgevoerde reorganisatie een
stimulerende invloed zal hebben op onze medewerkers, omdat meer ruimte
wordt geboden voor eigen verantwoordelijkheden en delegatie van
bevoegdheid" (Jaarverslag van de AGO over 1974; p. 8). Kortom, de
matrixstructuur zou de ondernemingsflexibiliteit ten goede moeten komen,
zodat sneller en trefzekerder op veranderingen in de omgeving gereageerd
zou kunnen worden. lowel het budgetteringssysteem als het
managementinformatiesysteem werden op deze matrixstructuur
afgestemd.

De matrixstructuur heeft gedurende de periode 1974 tot en met 1978
weinig essentlele veranderingen ondergaan. 'Comptabele zaken werd in
1975 samengevoegd met 'Bedrijfseconomische zaken'. 'Marketing' werd in
1975 geintegreerd met de 'restgroep' 'Bijkantoren, Opleidingen,
buitendienst en tussenpersonen'. 'Administratieve 0 rganisatie en
Systemen' werd in 1976 met 'Computercentrum en Programmering' tot
'Automatisering' samengevoegd.

Aan het einde van de jaren '70 werd de concernleiding evenwel
geconfronteerd met de complexe aard van de matrixstructuur. Gales (1986)
zegt over de door AGO gevoerde matrixstructuur: "Het op een lijn brengen
van activiteiten was niet altijd eenvoudig. De samenwerking tussen
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bijvoorbeeld de centrale marketingafdeling en de decentrale
verkoopafdelingen verliep niet altijd zonder tricties" (p. 324). Door de
snelle groei van AGO nam het aantal fricties en de intensiteit van de
fricties snel toe. Met het complexer worden van de omgeving was de
matrixstructuur niet langer de meest adequate concernstructuur. De
complexe matrixstructuur frustreerde het uitvoeren van de
marktbewerkingsstrategieen.

In 1979 werd een ingrijpende herstructurering doorgevoerd. De
internationale divisiestructuur maakte haar opwachting. Op deze manier
was het gemakkelijker:
1. Vorm en inhoud te geven aan het internationale marktbewerkingsproces
2. Nieuwe werkmaatschappijen in de concernscope in te passen.

In 1979 werd 'AGO International B.V.' opgericht. In AGO International B.V.
werden de buitenlandse verzekeringsactiviteiten van AGO ondergebracht.
Kader 5.24 geeft de concernstructuur van AGO per 31 december 1982.

KADER 5.24. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AGO PER 31 DECEMBER
1982

HOOGSTELEIDING('Presidium')
I
1- Staven
I
I

I I I I I
NEZIFO LEVENACT. SCHADE-ACT. RN. DIENSTEN AGOINT.

Spaarbeleg N.V. De Twaalf B.V. Fiacre Life Inv.
Gewesten AGO Hypotheken
Merrem&la Bagon B.V. (50 %)
Porte B.V.

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

AGO is deze internationale divisiestructuur tot en met 1982 trouw
gebleven. Appendix 5-VI geeft de ontwikkeling van de concernstructuur
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vanAGO.

5.6.3.3. ENNIA
De activiteiten van ENNIA werden na de fusie in 'produktgroepen'
gebundeld. Deze produktgroepen werden in produktdivisies ondergebracht.
Daarmee verliep de ontwikkeling van de concernstructuur van ENNIA
analoog aan de ontwikkeling van de concernstructuur van Nationale-
Nederlanden. Kader 5.25 geeft de concernstructuur van ENNIA per 31
december 1972.

KADER 5.25. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN ENNIA PER 31 DECEMBER
1972

HOOGSTELEIDING
I
1- Staven
I

I
LEVENACT.

I
SCHADE-ACT.

I
ANDEREACTIVITEITEN

Eerste Nederlandsche
Nillmij Leven
Aigemeene Levensverz. Bank
Eerste Surinaams·Ned. Levens-
verzekering M'pij ENNA

De Nieuwe Eerste Neder!.
Schadeverz. m'pij Nillmij
De Oude Zwolsche van 1895
La Primera Holandesa de
Seguros

Ennia Financiering
Ennia Beroepskredieten
Belgisch·Ned. Financ. m'pij
Ennia Recreatiebedrijven
Facta

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

De eerste grote herstructureringsoperatie dateert van 1973. In 1972
werden door ENNIA plannen voorbereid, die in het daaropvolgende jaar
uitgevoerd moesten worden. Die plannen hadden betrekking op de vorming
van een verkooporganisatie (Le. buitendienst). De verschillende onderdelen
van de buitendienst dienden geintegreerd te worden: "De scheiding die de
Eerste Nederlandsche in het eerste decennium van de eeuw had
doorgevoerd tussen een buitendienst die zich specialiseerde op
levensverzekeringen en een op schadeverzekeringen werd weer
teruggedraaid. De gedachte was om de markt een compleet pakket aan
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financiele diensten aan te bieden. Men bracht wei een
scheiding aan tussen de particuliere en de bedrijvenmarkt, omdat deze
segmenten geheel uiteenliepen" (Gales, 1986; p. 324). In deze periode had
de ENNIA-Ieiding geen behoefte aan nieuwe fusies/acquisities, omdat
nieuwe integratie-operaties volgens de leiding "te veel van de staf zouden
vergen". De ENNIA-Ieiding had echter geen bezwaar tegen
samenwerkingsvormen (met binnenlandse of buitenlandse ondernemingen),
mits deze samenwerkingsvormen niet tot omvangrijke integratie
-operaties zouden leiden. In een buitengewone aandeelhoudersvergadering
van ENNIA (in verband met de plaatsing van preferente aandelen) in
september 1973 verklaarde het ENNIA-bestuur, dat het geen bezwaar had
tegen een kleine wederzijdse participatie met binnenlandse of
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen van gelijke omvang als
mogelijke inleiding tot een nauwere samenwerking in de toekomst. Het op
een succesvolle wijze afronden van een omvangrijke integratie-operatie
werd op korte termijn niet voor mogelijk gehouden. Daarvoor was de fusie
van 1969 nog onvoldoende uitgekristalliseerd.

De concernstructuur onderging sindsdien weinig veranderingen (ENNIA
werd tot en met 1982 gekenmerkt door de produktdivisiestructuur). Kader
5.26 geeft de concernstructuur van ENNIA per 31 december 1975.

KADER 5.26. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN ENNIA PER 31 DECEMBER
1975

HOOGSTELEIDING
I
1- Staven
I

I
LEVENACT.

I
SCHADE-ACT.

I
HERV.ACT.

I
ANDEREACT.

Ennia Levensv. N.V. Ennia Schadev. N.V. Ennis Reassur. N.V. Ennis Recreatiebedrijven
Ennia Beroepskredieten N.V.
Ennia Financiering N.V.
Ennia Vast Goed N.V.
Ennia Hypotheken N.V.

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.
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'Nieuwe' werkmaatschappijen werden in een van de vier divisies
ondergebracht. De regelmatig terugkerende integratie-operaties legden de
basis voor de voortgaande expansie van het ENNIA-concern. Zo valt
bijvoorbeeld in het jaarverslag van ENNIA over 1974 te lezen: "Nu de
integratie grotendeels is voltooid, hebben wij weer onze handen vrij
gekregen om de uitbreiding van ons werkterrein na te streven" (p. 11).
Perioden van integratie en expansie wisselden elkaar af. De integratie-
operaties namen niet zelden jaren in beslag. De vorming van het ENNIA-
concern verliep niet zonder slag of stoot. Dit viel op te maken uit de
moeilijkheden waarmee het integreren van de administratieve systemen
van de respectieve rechtsvoorgangers gepaard ging. De niet altijd even
gemakkelijke integratie van de rechtsvoorgangers van ENNIA heeft tot
hoge integratiekosten geleid. Aileen al in de periode 1971 tot en met 1973
bedroegen de integratiekosten ongeveer f 30 min.

Vanaf het einde van de jaren '70 werd door de ENNIA-Ieiding meer
aandacht besteed aan het decentraliseren van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. De klantgerichte dimensie was naar de mening van
de hoogste leiding van ENNIA tot dan toe onvoldoende in de
concernstructuur geincorporeerd. Decentralisatie was het sleutelwoord.
Op deze manier zou het mogelijk zijn de klant beter (l.e. effectiever) en
goedkoper (Le. efficienter) te bedienen. De meer marktgerichte organisatie
werd op het niveau van de werkmaatschappij georganiseerd naar regio's in
plaats van produkten. De produktdivisiestructuur bleef de dominante
concernstructuur. Appendix S-VI geeft de ontwikkeling van de
concemstructuur van ENNIA.

5.6.3.4. AEGON
Op 30 november 1983 fuseerden de AGO Holding N.V. en ENNIA N.V. tot
AEGON N.V.. De naam 'AEGON' dekt de beginletters van vijf
rechtsvoorgangers: 'Algemeene Friesche', 'Eerste Nederlandsche', 'Groot-
Noordhollandsche', 'Olveh' en de 'Nillmij'.

Gezien de complexe voorgeschiedenis wordt in het onderstaande kader 5.27
nogmaals beknopt de organisatie-ontwikkeling tot AEGON weergegeven.
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KADER 5.27. 'STAMBOOM' VAN AEGON
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Bran: Gales (1986).

- 1.,......

Na de fusie was voor het begrip 'integratie' wederom een prominente rol
weggelegd. De nieuwe concernstructuur moest naar de mening van het
nieuwe topmanagement eerst en vooral 'flexibel' zijn: "Bij de fusie-
integratie staat het tot stand brengen van een flexibele organisatie
centraal" (Jaarverslag van AEGON over 1984; p. 7). En, enkele jaren later:
"Tijdens de integratie en uitbouw van activiteiten is permanent aandacht
besteed aan het bereiken van een optimale organisatiestructuur met een
grote mate van flexibiliteit. Daartoe Jigt grote nadruk op eenheden met een
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van strategie en resultaten"
(Jaarverslag van AEGON over 1986; p. 8). Met andere woorden: de
concernstructuur mocht niet een flexibel marktoptreden in de weg staan.
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De Raad van Bestuur van AEGON was er van overtuigd, dat de verschillen in
lokale afzetmarkten en lokale distributiekanalen ook na de (dan actuele)
dereguleringsoperaties van flnanciele markten zouden blijven
voortbestaan: "Sparen, verzekeren, beleggen etc. hebben gemeen dat het
geldprodukten betreft. Maar in de aard van deze produkten, in de
distributiekanalen en de verlangde serviceniveaus bestaan grote
verschillen. Het is onze overtuiging dat ook bij een ver doorgevoerde
deregulering onderscheid zal blijven bestaan tussen de markten van
verschillende ftnanciele diensten. Slechts die marktpartijen zullen een
vooraanstaande rol kunnen blijven spelen die per marktsegment de keuze
voor het juiste distributiekanaal maken en goed inspelen op de behoeften
van de consument. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de aangeboden
diensten en de bijbehorende service" (Jaarverslag van AEGON over 1986; p.
8).

AEGON kon bij het ontwerpen van de nieuwe concemstructuur putten uit
een omvangrijk ervaringspotentieel. De beide rechtsvoorgangers hadden de
nodige ervaring met het ontwerpen van flexibele structuren opgebouwd.
Een ver doorgevoerde mate van decentralisatie zou de flexibiliteit en de
ontvankelijkheid voor signalen uit de markt moeten vergroten. Door de ver
doorgevoerde mate van decentralisatie zou geprofiteerd kunnen worden
van de ervaring met het management 'van de korte afstand tussen de
werkmaatschappijen en haar clienten'. De activiteiten van AEGON werden
in business units ondergebracht. Deze business units hadden een 'eigen'
produkt(enpakket) dat aan een nauwkeurig afgepaalde markt werd
aangeboden.

De concernstructuur van AEGON werd 'dicht op de markt ontworpen'.
Feitelijk had AEGON weinig ruimte voor het ontwerpen van een andere, dan
op decentralisatie geschoeide concernstructuur. De landen waarin AEGON
opereerde waren veelal dermate van elkaar verschillend, dat een sterke
mate van decentralisatie noodzakelijk was. Verschillende produkt-
markten in verschillende landen moesten met behulp van verschillende
functionele strategieen als marketing- en distributiestrategieen bewerkt
worden.

Het toenemende belang van het buitenlandbedrijf leidde in 1987 tot een
aantal belangrijke interne herstructureringen. De achterliggende gedachte
van de herstructureringen: het verbeteren van de coordinatle tussen de
activiteiten van de Amerikaanse maatschappijen alsmede de coordinatle
tussen de door Amerikaanse maatschappijen geentameerde activiteiten en
de activiteiten van het hoofdkantoor. In het kader van het verbeteren van
de coordlnane van de activiteiten tussen de Amerikaanse maatschappijen
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huldigde de Raad van Bestuur de volgende opvatting: "Met dit proces [i.e.
cocrdlnatte, PKJ] zullen onder andere overlappingen in operationele
eenheden, diensten en ondersteunende stafdiensten worden geelimineerd,
waar passend vergezeld van enige kleine overnames dan wei afstotingen.
Bij de invoering van deze verbeteringen zullen de voordelen van de
autonome bedrijfsvoering in stand worden gehouden. De nadruk op de eigen
verantwoordelijkheid van de eenheden ten aanzien van strategie en
resultaten zal door dit proces derhalve niet worden aangetast"
(Jaarverslag van AEGON over 1987; p. 26).

In 1987 werd de 'AEGON US Management Board' geformeerd. De 'AEGON US
Management Board' functioneerde naast een 'Directie Nederland'. De onder
deze 'Board' ressorterende Amerikaanse werkmaatschappijen
functioneerden onafhankelijk van elkaar. De 'AEGON US Management Board'
zorgde voor de uitwisseling van ervaring en het -ondermeer naar
aanleiding daarvan- benutten van synergetische effecten. Het van elkaar
scheiden van de verantwoordelijkheden voor de op de Amerikaanse en
Nederlandse markt plaatshebbende activiteiten maakte de
concernstructuur doorzichtiger. Kader 5.28 geeft de concernstructuur van
AEGON per 31 december 1988. AEGON maakte reeds in 1986 van deze
geografische concernstructuur gebruik. Tot 1986 werd van de -van ENNIA
overgenomen- produktdivisiestructuur gebruik gemaakt.
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KADER 5.28. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AEGON PER 31 DECEMBER
1988

HOOGSTE LEIDING ('Executive Board')
I
1- Staven
I
I

I
NIET-VERZEKERINGSACT.
IN NEDERLAND

I
VERZ. ACT. IN NED.

I
VERZ.ACT.
INDEVS

I
VEAl.
ACT. IN
ANDERE
LANDEN

Beleggingen
FGi
Vastgoed
van Haften
Overige activiteiten

- Recreatie

Leven Individueel
Schadeverz.
Leven Collectief

Life Investors
Monumental Corp.

AEGON
U<
AEGON
Union
Levantina
AEGON
Belgie
AEGON
andere
landen

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

De activiteiten van de drie dochterondernemingen in de Verenigde Staten
(i.e. Life Investors, Monumental en National Old Line) werden in 1989
geintegreerd tot AEGON USA: "AEGON USA heeft divisies in de gehele
Verenigde Staten, waarbij het accent ligt op levens- en
ziektekostenverzekeringen, annuities en beleggingsprodukten. AEGON USA
richt zich op de markt voor tlnanclele dienstverlening, waarbij elke
divisie haar produkten en diensten afstemt op een specifiek
marktsegment. AEGON USA kan daarom het best worden beschreven als een
verzameling van 'niche players'. Gezamenlijk maken zij gebruik van een
beleggingscentrum en een aantal ondersteunende stafdiensten"
(Jaarverslag van AEGON over 1989; p. 33). De achterliggende gedachte van
de integratie tot AEGON USA was dat het daardoor eenvoudiger zou zijn om
tot een grootschalige uitwisseling van ervaring op een veelheid van
terreinen te komen. Daarbij viel bijvoorbeeld te denken aan ervaring met
betrekking tot het formuleren en implementeren van produktontwikke-
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lings-, marketing- en distributiestrategieen. Daarmee werd een grotere
weerstand tegen toekomstige bedreigingen en een robuustere basis voor
toekomstige uitdagingen gecreeerd. Appendix 5-VI geeft de ontwikkeling
van de concernstructuur van AEGON gedurende de periode 1983 tot en met
1989.

5.6.4. AMEV

5.6.4.1. DE PERIODE 1965 TOT EN MET 1969
Bij de ontwikkeling van de concernstructuur van AMEV stond -net als bij
Nationale-Nederlanden en AEGON- het begrip 'integratie' centraal. AMEV
bestond -net als Nationale-Nederlandenen AEGON (dan nog AGO en ENNIA)-
vanaf het begin van de jaren '60 uit een groot aantal werkmaatschappijen.
Halverwege de jaren '60 was de concernstructuur van AMEV weinig
doorzichtig. Het was moeilijk inzicht te krijgen in welke marktsegmenten
welke werkmaatschappijen welke activiteiten ontplooiden. De AMEV-groep
bestond uit de volgende werkmaatschappijen: Utrecht (de belangrijkste
winstbron), de HAV-Bank, VVM, Holland van 1859, Utrecht Allerlei
Risico's, Praktijkvoorziening Utrecht, AVS, Nieuwe HAV-Bank en het
Aigemeen Beleggings Consortium.

Deze maatschappijen waren in concernverband naar het model van de
produktdivisiestructuur georganiseerd. De concernstructuur maakte de
indruk van een geheel van weinig met elkaar gemeen hebbende onderdelen.
Uit dien hoofde valt de aan het einde van de jaren '60 tot stand gebrachte
bundeling van AMEV-activiteiten te begrijpen. Het bundelen van bestaande
activiteiten werd in sommige gevallen via de oprichting van een nieuwe
verzekeringsmaatschappij gerealiseerd. Zo werden bijvoorbeeld in 1967 de
in Australle geentameerde activiteiten in een nieuwe
verzekeringsmaatschappij ondergebracht: Australia Pty. Ltd..

IIlustratief voor de 'bundelingsintensiteit' was het aantal interne
herstructureringen dat werd doorgevoerd. Vanaf het einde van de jaren '60
was de concernstructuur van AMEV regelmatig onderwerp van
herstructureringsoperaties. In het bijzonder ging het om
herstructureringsoperaties die betrekking hadden op de buitenlandse
activiteiten. Verzekeringsbedrijven werden regelmatig van de ene
werkmaatschappij aan de andere werkmaatschappij overgedaan.

Aan het einde van de jaren '60 werden bijvoorbeeld Belgische belangen en
Australische belangen verschillende keren van de ene werkmaatschappij
naar de andere werkmaatschappij overgeheveld. Ook de aandelen van
deelnemingen gingen regelmatig in andere handen over. Dergelijke

282



activiteiten waren er echter op gericht om tot een doorzichtiger
activiteitenscope te komen.

5.6.4.2. DE PERIODE 1970 TOT EN MET 1979
Oit 'over en weer'-geschuif van ondernemingen en deelnemingen was niet
exclusief voor de periode 1965 tot en met 1969. Ook in de jaren '70
werden regelmatig ondernemingen en deelnemingen van het ene
concernonderdeel naar het andere concernonderdeel overgeplaatst (Ook in
de jaren '80 was hiervan sprake. Zo valt bijvoorbeeld in het jaarverslag
van AMEV over 1988 te lezen: "Brabant heeft de laatste jaren een
toenemend aantal deelnemingen tot stand gebracht. Om zich beter op zijn
taak als participatiemaatschappij te kunnen richten is een
herstructurering uitgevoerd waarbij taken op het gebied van
projectontwikkeling en andere onroerend goed-aktiviteiten bij andere
concernonderdelen werden ondergebracht. Oit betreft AMEV Ontwikkeling
Maatschappij in Nederland. AMEV-IMO in Belgie en AMEV-CLAMART in
Frankrijk" (p. 23)}.

Vanaf het begin van de jaren '70 was het doorzichtig houden van de
concernstructuur van AMEV een belangrijk agendapunt tijdens
vergaderingen van de Raad van Bestuur. Kader 5.29 geeft de
concernstructuur van AMEV per 31 december 1970.
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KADER 5.29. CONCERNSTRUCTUUR VAN AMEV PER 31 DECEMBER
1970

RAAD VAN BESTUUR
I

1- Staven
I

I
LEVENACTIVITEITEN

I
SCHADE-ACT.

I
'AANVERWANTE'
ACT.

N.V. Levensverzekering M'pij 'Ut-
recht'

N.V. Verzekering M'pij 'Holland'
Belgische Verzekering-M'pij 'Ut-
recht Allerlei Risico's'

N.V. Computer Centrum
N.V. Praktijkvoorziening
N.V. Kredietkas 'Utrecht'
Algemeen Beleggings Con-
sortium N.V.
N.V. Brabant
- AMEV of Australia Pty.
- AMEV Investments Pty.
- AMEV Life Assurance Com-
pany Ltd. (60 %)
- AMEV-IMO N.V. Brussel
- Campus N.V.

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

De integratie-inspanningen waren gericht op het bewerkstelligen van een
'fit' tussen de onder een divisie ressorterende werkmaatschappijen. Het
voormelde 'over-en-weer-geschuif' had als onderliggende doel de
concernstructuur 'eenvoudig' te houden. De levenactiviteiten werden in een
maatschappij geintegreerd: 'Utrecht'. De schade-activiteiten werden in een
schademaatschappij geintegreerd: 'Holland'.

De concernstructuur onderging tot en met het einde van de jaren '70
weinig veranderingen. Medio 1979 hanteerde AMEV een structuur,
overeenkomstig de in kader 5.29 weergegeven concernstructuur.

De snelle expansie in de Verenigde Staten aan het einde van de jaren '70
heeft geen directe invloed gehad op de concernstructuur van AMEV. De
veranderingen beperkten zich tot enkele interne herstructureringen. De
Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen bleven -bij overwegend
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dezelfde leiding- binnen het AMEV-concern relatief zelfstandig
functioneren.

5.6.4.3. DE PERIODE 1980 TOT EN MET 1989
Aan het begin van de jaren '80 werd de concernstructuur aangepast.
Hiervoor waren verantwoordelijk: de snelle expansie in het algemeen en de
snelle multinationalisatie in het bijzonder. De grotere bedrijfsomvang en
het omvangrijkere buitenlandbedrijf onderstreepten het belang van
integratie: "Nadat enkele jaren achtereen belangrijke ontwikkelingen
konden worden gerapporteerd in het streven naar verdere
internationalisatie stond het verslagjaar vooral in het teken van
consolidatie. VeeI aandacht is met name besteed aan het aanpassen van de
organisatie en daarmee de managementstructuur aan de nieuw ontstane
verhoudingen in de vergrote eenheid na de acquisities van voorgaande
jaren. Er is gewerkt aan uitbreiding van de concernstaf en aan het
coordmeren van de verschillende bedrijfsactiviteiten in een en hetzelfde
land" (Jaarverslag van AMEV over 1981; p. 11). De grotere bedrijfsomvang
en de groter wordende rol van het buitenlandbedrijf zetten aan tot een
herijking van de concernstructuur. Dit leidde in 1983 tot een nieuwe
concernstructuur: de geografische concernstructuur.

Met het integreren van de activiteitenscope beoogde het topmanagement
tot een 'internal fit' (i.e. een adequate afstemming tussen
werkmaatschappijen onderling) en een 'external fit' (i.e. een adequate
afstemming tussen werkmaatschappijen en de omgeving waarin men
opereerde) te realiseren: "In het afgelopen jaar zijn goede vorderingen
gemaakt onder meer met de versterking van onze bestuurlijke organisatie,
invoering van gelijke planningsprocedures en de verdere ontwikkeling van
de automatisering. Ons marketingbeleid is opnieuw bepaald. Wij streven
naar een duidelijker presentatie in onze markten van AMEV als geheel en
van zijn onderdelen. Wij laten ons daarbij meer leiden door een benadering
van clienten- en doelgroepen dan door een op het produkt gericht denken.
De organisatie is nu zo ingericht dat vrijwel aile werkmaatschappijen die
actief zijn op de Nederlandse markt zijn gegroepeerd in AMEV Nederland
N.V., terwijl de buitenlandse bedrijven zijn ondergebracht in AMEV
International N.V." (Jaarverslag van AMEV over 1983; p. 10). De aandelen
van buitenlandse activiteiten die niet behoorden tot de
participatiemaatschappij 'Brabant' werden in 'AMEV International'
ingevoerd. Aile overige binnenlandse- alsmede enkele buitenlandse
activiteiten werden in 'AMEV Nederland N.V.' of 'Brabant' ondergebracht.

In 1983 werden twee Engelse levensverzekeringsmaatschappijen tot een
werkmaatschappij geintegreerd. In 1989 werden de Belgische
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werkmaatschappijen 'Utrecht' en 'De Ster 1905 N.V.' in een
werkmaatschappij geintegreerd. Andermaal ging het om het beter op
elkaar afstemmen van de door die werkmaatschappijen ontplooide
activiteiten. Hierdoor konden kostenvoordelen behaald worden. Kader 5.30
geeft de concernstructuur van AMEV per 31 december 1983.

KADER 5.30. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AMEV PER 31 DECEMBER
1983

I
AMEV NEOERL.N.V.

N.V. Levensverzekering M'pij
'Utrecht'

N.V. Uitvaartverzeke-
ring M'pij 'Ardanta'

N.V. Verzekering M'pij 'HoI-
land'
N.V. Aigemeen Beleggings
Consortium
N.V. Praktijkvoorziening AMEV

ALFINAN.V.
N.V. AMEV Hypotheekbedrijf
Friesch-Hollandsche Hypo-
theekbank N.V.

RAAO VAN BESTUUR
1

1- Staven
1

1
AMEV INTERNATIONALN.V.

N.V. Belgische Levensverzekering M'pij
'Utrecht'
Compagnie d'Assurances sur la Vie
Livsforsi krin 9s-Aktl ese Iskabet
Belgische Verzekering-M'pij 'Utrecht
AIIerlel Risico's N.V.'
Kredietkas 'Utrecht' N.V.
AMEV limited (holding Ver. Kon.)
Bilbao
AMEV Holdings Inc. (holding Ame-
rikaanse actlvitelten)
AMEV Australia Ltd. (holding Austra-
lische acliviteiten)
AMEV General Insurance Compo (Ierland)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

I
N.V.
BRABANT

N.V. AMEV-IMO
AMEV-Clamart
CERB.V.
SHM Beheer
Grenswis. kant.
Schaap en Citro
AMEV Onlw.
M'pij N.V.

Oat de produktdivisiestructuur het na verloop van tijd af moest leggen
tegen de geografische structuur moet aan het verschijnsel
'multinationalisatie' worden toegeschreven. Het belang van het
geografische element (in het bijzonder de Amerikaanse en Australische
activiteiten) en het produktelement (dat tot dan toe de grootste invloed
had op het structuurontwerpproces) hielden elkaar vanaf 1983 niet langer
in evenwicht. Het resultaat van het dominerende geografische element: de
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geografische concernstructuur. Kader 5.31 geeft de concernstructuur van
AMEV per 31 december 1989.

KADER 5.31. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN AMEV PER 31 DECEMBER
1989

I
AMEV NEDERLANDN.V.

AMEV Levensverzekering N.V.
AMEV Ardanta N.V.
AMEV Schadeverzekering N.V.
AMEV Beleggingsconsortium N.V.
AMEV Praktijkvoorziening N.V.
AMEV Financieringen N.V.
AMEV Financieringen N.V.
AMEV Hypotheekbedrijf N.V.
Friesch-Hollandsche Hyp. bank N.V.
AMEV Ontwlkkeling M'pij N.V.

RAADVAN BESTUUR
I

1- Staven
I

I
AMEV INTERNATIONAL N.V.

I
N.V. BRABANT

AMEV Belgie N.V. (holding Belgische act.)
AMEV U.K. Ltd. (holding Britse act.)
AMEV Holdings Inc. (holding Amer. act.)
AMEV Australia Ltd. (holding Austr. act.)
AMEV South East Asia Ltd.
S.I.P. (holding voor de Franse act.)
Livforsikrings-Aktieselskabet
AMEV General Insurance Compo (Ierland)
Bilbao (Spaanse actn.)

- Seguros Orbita

Deelnemingen West-
Europa

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

De binnenlandse en buitenlandse ventures van AMEV hadden een grote mate
van autonomie. Deze grote mate van autonomie was typerend voor zowel de
produktdivisiestructuur als de geografische structuur. Over de relatie
tussen de autonoom opererende lokale werkmaatschappijen en het
hoofdkantoor schrijft de Raad van Bestuur van AMEV in het jaarverslag
over 1986 het volgende: "De zakelijke vragen die zich dagelijks voordoen
bij AMEV-ondernemingen in ieder van de landen waar wij werkzaam zijn
worden in overgrote meerderheid in het land zelf beantwoord
......................... Maar het geheel is meer dan de som van de delen. Binnen AMEV
beschikken wij op vele plaatsen over een schat aan kennis en inzicht,
ervaring en techniek, flnanclele mogelijkheden en bestuurskracht. De
werkmaatschappijen kunnen een beroep op AMEV [Le. het hoofdkantoor,
PKJ] doen en daaruit komen allerlei vormen van onderlinge samenwerking
voort. Oat kan gaan om kleine of grotere zaken. Een paar voorbeelden.
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Health Data Institute, een partner van Time en Western in Private Health
Care Systems, staat klanten van Bishopsgate in de sector
reisverzekeringen terzijde, als zij in de Verenigde Staten medische zorg
behoeven. Gresham heeft steun verleend bij de produktontwikkeling voor
de markt in Hong Kong ten behoeve van Ka Wah-AMEV Insurance, welke
maatschappij optreedt als agent van Gresham. Het actuarieel bureau in
Nederland verleent steun aan bedrijven in andere Europese landen. Vanuit
Nederland [Le. het hoofdkantoor, PKJ] ontvangen vele werkmaatschappijen
steun en advies op automatiseringsgebied. In dit kader mag ook melding
worden gemaakt van bijeenkomsten van vakgenoten, afkomstig van onze
werkmaatschappijen in vele landen, die van tijd tot tijd [door het
hoofdkantoor, PKJ] worden georganiseerd en waar kennis en ervaring
worden uitgewisseld. Er zijn functies die centraal moeten worden vervuld.
In Utrecht [Le. het hoofdkantoor, PKJ] bijvoorbeeld vindt het tlnanclele
beheer plaats van AMEV als financieel-economische eenheid. Daar bovenal
wordt AMEV als geheel bestuurd, mede in het belang van de onderdelen in
vele landen" (p. 13). Appendix 5-VI geeft de ontwikkeling van de
concernstructuur van AMEV gedurende de periode 1965 tot en met 1989.

5.6.5. TOT SLOT
Lokale houdstermaatschappijen waren kenmerkend voor de concernopbouw
van Nationale-Nederlanden, AEGON en AMEV. Lokale
houdstermaatschappijen hielden zich bezig met:
1. Het ontwikkelen van strategieen
2. Het coordineren van de werkzaamheden van de werkmaatschappijen.

AD. 1.ONTWIKKELENSTRATEGIEEN
De directie van de lokale houdstermaatschappij stippelde met de Raad van
Bestuur de toekomstige marsroute van de lokale werkmaatschappijen uit.
Daarbij werd vaak van 'management committees' gebruik gemaakt. AMEV
Australia Ltd. -de holdingmaatschappij die de aandelen van de
werkmaatschappijen van AMEV's 'Austrattevbedri]f beheerde- maakte
bijvoorbeeld gebruik van een 'group executive committee': "In dit
overlegorgaan worden plannen ontwikkeld voor integratie en een
gemeenschappelijke strategie en worden mogelijkheden bestudeerd tot
concrete vormen van samenwerking" (Jaarverslag van AMEV over 1986; p.
20). Het ontwikkelen van een uniform beleid jegens beleggings-,
financierings-, produktontwikkelings- en automatiseringsaangelegenheden
was een belangrijke taak van de directie van een lokale
houdstermaatschappij. De lokale houdstermaatschappijen werden door het
hoofdkantoor mede verantwoordelijk gehouden voor de resultaten van de
lokale werkmaatschappijen die onder de paraplu van de
houdstermaatschappij opereerden.
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AD.2.COORDINEREN
Lokale houdstermaatschappijen hielden zich eveneens bezig met het
coordlneren van de werkzaamheden van de verschillende in een regio
actieve werkmaatschappijen die in overeenkomstige/verschillende
produkt-markten opereerden. Het coordineren van de werkzaamheden van
de lokale werkmaatschappijen uitte zich in de praktijk in het op elkaar
afstemmen van de verkoop- en distributiestrategieen.

Hiertoe kan ook het uitwisselen van ervaring tussen werkmaatschappijen,
resulterend in gemeenschappelijke initiatieven gerekend worden: "Een goed
voorbeeld is het Mid-West project, een samenwerking tussen Time
Insurance en Western Life Insurance. In het kader van dit project zijn de
buitendienstmedewerkers van Western Life, die belast waren met de
verkoop van de individuele levensverzekeringsprodukten, ondergebracht bij
Time. Western en Time zijn beide actief in de markt voor kleine
collectieve ziektekostencontracten; Time beperkt zich daarbij tot zeer
geringe aantallen deelnemers en neemt daarnaast een vooraanstaande
positie in op de individuele markt. Tevens hebben Time en Western hun
automatiseringsactiviteiten gebundeld in een computercentrum. Dit
ingrijpende project heeft geleid tot een versterking van de marktpositie
door specialisatie en tot het verbeteren van de kostenstructuur door de
bereikte schaalvergroting. Het project is in 1988 succesvol afgesloten"
(Jaarverslag van AMEV over 1988; p. 20 en 21). En: "AMEV Advisers en
Western Life hebben in 1988 hun deskundigheid gebundeld bij de
ontwikkeling van aan beleggingen verbonden levensverzekeringen. Hiervoor
is de AMEV Financial Services Group geformeerd" (Jaarverslag van AMEV
over 1988; p. 21).

Het multinationaliseren en integreren van de scope van de verzekeraars
was gedurende de periode 1965 tot en met 1989 nauw met elkaar
verbonden. Het consclenneus toepassen van integratie-operaties maakte
het voortgaand multinationaliseren van de scope mogelijk. Lokale
houdstermaatschappijen zorgden voor integratie en maakten het mogelijk
verdergaand te multinationaliseren.
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HOOFDSTUK 6. MULTINATIONALISATIE VAN DE SCOPE VAN
DE BANKEN: DE ABN BANK, DE AMRO BANK EN DE NMB
BANK

6.1. IN LEIDING
In een tijd van snelle politieke en economische veranderingen staat ook
het bankwezen niet stil. Het bankwezen moet als dienstverlener de
politieke en economische veranderingen op de voet volgen. Zo is er thans
sprake van een ontwikkeling naar een internationale financlele en
monetaire gemeenschap. De aanzet hiertoe werd reeds jaren geleden
gegeven door de valutaconvertabiliteit, waaruit een Europese
kapitaalmarkt kon ontstaan (zie: Crawley, 1982). De ontwikkeling van de
Eurovalutamarkt -vanaf het einde van de jaren '50- heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling naar een internationale geld- en
kapitaalmarkt (zie: Bryan, 1990). Ook het bankwezen heeft in dit kader een
belangrijke rol gespeeld. De kredietverlening van de banken aan lndustriete
ondernemingen met veel internationale activiteiten kreeg een steeds
'internationaler' karakter (zie: Rabino, 1984). Door de toenemende
internationale aard van de kredietverlening nam de concurrentie onder de
banken toe, met aile (drukkende) gevolgen voor de marge van dien. Die
concurrentie werd aangezwengeld door de buitenlandse vestigingen van de
banken. Deze vestigingen beperkten zich niet tot het financieren van de
buitenlandse handel en de door de industrfele ondernemingen ter plaatse
ondernomen activiteiten (zie: Bryan, 1990). 'Buitenlandse' banken begonnen
al snel onder de duiven van de lokale banken te schieten. Met het
voortgaand multinationaliseren van de scope werd steeds vaker
geconcurreerd op het terrein van de activiteitenscope van de 'gastheren'
om de gunst van de 'eigen' cllenten, De effectiviteit van de veelal tussen
de lokale banken bestaande afspraken -bijvoorbeeld omtrent
rentevergoedingen op deposito's en in rekening te brengen kosten aan
cllsnten- werd daardoor uitgehold. Vanaf het einde van de jaren '60 is er
sprake van een steeds fellere concurrentiestrijd die zowel mondiaal als
lokaal wordt uitgevochten (zie: Crawley, 1982).
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Wat doet c.q. is een bank? Een bank treedt op als financier van de
activiteiten van particulieren, ondernemingen en overheden. Bryan (1991)
speekt in dit kader van een 'core bank'. Volgens Bryan bepalen de geleverde
produkten (diensten) de aard van de bank. Voor de hand liggend is dan de
vraag: wat voor diensten verlenen 'banken'? Banken voorzien in de behoefte
aan 'financlele diensten'. Daarom worden banken (samen met de
verzekeraars) tot de 'flnanciele dienstverleners' gerekend. Een bank
voorziet in een belangrijke produktiefactor: kapitaal. De centrale functie
van een bank is: "accepting deposits and lending them out to borrowers"
(Kenyon en Mathur, 1987).

Banken staan in de volksmond bekend als tlnanclete instellingen met een
traditionele opstelling jegens het marktbewerkingsproces. Kenyon en
Mathur (1987) vatten de 'traditionele opstelling' van banken -ln essentie
het 'op zekerheid spelen'- treffend als voigt samen: "Banks regarded their
ranking in the market as determined mainly by the size of their assets.
They saw banking not so much as a competitive business in its own right,
but rather as a professional service to the business community in which
the wider community had both a voice and a measure of responsibility.
Banks were a part of the establishment" (p. 64). En: "The banks were not at
the same time selective about the customers they served, nor in the
services they offered. They aimed to be 'all things to all men' .
the basic philosophy of sameness and full service , did not at
first change. This was in contrast to other industries at the same time
[Le. de jaren '60, PKJ]" (p. 64 en 65). In de loop van de jaren '60 en '70 zijn
banken ook andere flnanclele diensten aan gaan bieden. Het toenemende
belang van de 'bemiddelende' en 'adviserende' rol van banken bij tusies en
acquisities is hiervoor indicatief. Rijnvos (1980) wijst in dit kader op het
ambivalente karakter van de werkzaamheden van 'de bankier': "Enerzijds
worden aan zijn werkzaamheden in een veranderende maatschappij steeds
nieuwe eisen gesteld, waaraan hij inventief gehoor moet geven [Le. het
voornoemde toenemende belang van het 'bemiddelen' en 'adviseren' bij
fusies en acquisities, PKJ]. De bancaire concurrentieverhoudingen dwingen
hem daartoe. Anderzijds echter moet hij voorzichtig zijn met het
doorvoeren van vemieuwingen waaraan risico's zijn verbonden. De bancaire
betrouwbaarheid mag niet in gevaar komen" (p. 1181). Aan een bank kan
men niet aileen zijn geld toevertrouwen, men moet een bank eerst en
vooral vertrouwen. Een bank dient uit te munten in soliditeit. Het
vertrouwenselement is zo belangrijk voor een bank, dat het ontbreken
daarvan de 'waarde' van de bank niet aileen sterk doet dalen, maar dat
meestal het bestaan van de bank zeit aileen al daardoor onmogelijk wordt.
Daarom gaan de meeste banken er vanuit, dat 'risico's' altijd 'verantwoord'
moeten zijn. Transacties waarvan de risico's 'niet verantwoord' zijn
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worden conform deze opvatting financieel niet ondersteund.

Achter de term 'bank' gaan verschillende soorten van bancaire instellingen
schuil. Een bekende driedeling is die in (Rijnvos, 1977):
1. Spaarbanken
2. coeperaneve banken
3. Handels- of algemene banken.
De verschillen tussen deze banken worden voomamelijk ingegeven door de
'missies' van die banken.

AD. 1. SPAARBANKEN
Spaarbanken hebben een meer sociaal geengageerde missie. Bosman (1989)
zegt daarover: "De spaarbanken zijn in de negentiende eeuw ontstaan. Dit
gebeurde vooral op initiatief van de Maatschappij tot 't Nut van 't
Aigemeen [opgericht in 1784, PKJ], die zich ten doel stelde het lot van de
bevolkingsgroepen met lage inkomens te verbeteren. am die reden worden
aldus opgerichte spaarbanken tot in onze tijd nutsspaarbanken genoemd. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft de naam bondsspaarbank de overhand
gekregen Het traditionele -en lange tijd het enige- doel van
de Nederlandse spaarbanken is het sparen te bevorderen" (p. 42 en 43). Het
spaarbankwezen is erop gericht de financiele belangen van de spaarders te
behartigen. De spaarbanken hebben een niet op winst gerichte doelstelling
en richten zich primair op het particuliere sparen. Dit verklaart de
regionale orlentatle van het spaarbankwezen. De aangetrokken spaargelden
worden hoofdzakelijk in de risicomijdende sfeer belegd: overheidsschuld,
pandbrieven en hypothecaire geldleningen. De spaarbanken hadden
aanvankelijk een eenzijdige balansstructuur: de balansstructuur was
volle dig afgestemd op het lange termijn-spaarbedrijf. Met het verlenen
van zakelijke kredieten in rekening courant wilden enkele spaarbanken -
halverwege de jaren '80- hun balansstructuur flexibiliseren. Gedurende de
perioden van een omgekeerde rentestructuur -Le. een situatie waarbij de
korte rente hoger is dan de lange rente- ontstond bij spaarbanken de
opvatting, dat een flexibilisering van de balansstructuur noodzakelijk was
om de schommelingen in de rente te kunnen weerstaan (zie: Eizenga, 1985).

AD.2. COOPERATlEVEBANKEN
Cooperatleve banken ('Iandbouwkredietbanken') proberen in eerste aanleg
zoveel mogelijk de ftnanolele belangen van de 'Ieden' te behartigen door
het verlenen van verschillende bankdiensten. Net als de spaarbanken zijn
de cooperatieve banken overwegend regionaal georienteerd.

Cooperatieve banken waren aanvankelijk instellingen van en voor aqrariers
(zie: Rijnvos, 1977). Bosman (1989) legt in een 'nutshell' het wezen van
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het cocperatleve bankwezen ult, wanneer hij zegt: "Evenals de
overeenkomstige banken in vele andere Europese landen zijn de
Nederlandse coeperatleve banken nog in sterke mate gebaseerd op de
raiffeisenbeginselen, die als voigt kunnen worden aangeduid:
1. de lokale banken strekken hun werkzaamheden slechts over een beperkt
gebied uit;
2. de bestuurders, die uit de plaatselijke sfeer komen, genieten in beginsel
geen honorering -wei ontvangen zij voor het bijwonen van de
bestuursvergaderingen een vacatiegeld;
3. de winst wordt niet uitgedeeld, doch aan de reserve toegevoegd,
afgezien van kleinere bedragen die voor sociale en culturele doeleinden in
de lokale gemeenschap worden besteed. [Verklaring: de cooperatleve
organisatievorm staat het aantrekken van middelen via een
aandelenemissie niet toe, omdat men geen aandeelhouders heeft. Het eigen
vermogen kan aileen langs de weg van de winstreservering toenemen, PKJ];
4. de leden van de plaatselijke kredietcooperatte -zoals de lokale bank ook
kan worden genoemd- zijn onbeperkt aansprakelijk voor een eventueel
liquidatietekort;
5. de lokale bank is verantwoordelijk voor het eigen beheer, doch zij is
tevens aangesloten bij een centrale bank" (p. 37 en 38).

'Rabobank Nederland' is de 'centrale bank' van de 'Iokale' banken. Lokale
banken zijn 'lid' van de centrale bank. Bol en Dierick (1989) noemen dit de
twee 'hoofdcomponenten' van het cooperatieve bankwezen. De cooperaneve
banken hadden aan het einde van de jaren '80 veel overeenkomsten met de
algemene banken. Hun cooperatieve organisatievorm bleef niettemin een
onderscheidend kenmerk (zie voor een meer uitgebreide verhandeling: Bol
en Dierick, 1989).

AD.3.HANDELSBANKENIALGEMENEBANKEN
Wij zullen ons in dit hoofdstuk concentreren op de derde groep banken, de
'algemene banken', vroeger ook wei 'handelsbanken' genoemd.

Van de hier onderscheiden 'soorten' banken hebben 'algemene' banken
volgens de Wet Toezicht Kredietwezen uit 1978 de omvangrijkste
activiteitenscope. Aigemene banken houden zich bezig met
kredietverlening, valutahandel, effectenhandel, emissiebedrijf,
bemiddeling (bijvoorbeeld beleggers interesseren voor
financieringstransacties van ondernemingen) & advisering (bijvoorbeeld
bij fusies en acquisities), betalingsverkeer en bewaarneming (zie:
Lindeboom, 1985).
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Tot de jaren '60 hadden deze drie 'groepen' banken -door de verschillende
missies en de daaruit voortvloeiende doelstellingen- een duidelijk van
elkaar verschillende activiteiten- en cllentenscope. De banken hadden
verschillende liquiditeits- en solvabiliteitseisen en werden niet zelden in
fiscaal opzicht in verschillende mate ten opzichte van elkaar bevoordeeld
(zie: Rijnvos, 1977; Bosman, 1989).

De regelgeving werd met het naar elkaar toegroeien van de werkterreinen
van de verschillende banken geharmoniseerd. De verschillende groepen
banken hadden aan het einde van de jaren '80 -met behoud van enkele
accentverschillen- vele 'raakvlakken'. De spaarbanken, de cooperatleve
banken en de algemene banken zijn na verloop van tijd dezelfde functies
gaan uitoefenen. Daardoor zijn ze elkaar op vele produkt-markten
rechtstreeks gaan ontmoeten. Deze ontwikkeling heeft de
concurrentiestrijd in belangrijke mate feller doen worden.

In dit hoofdstuk zullen we de multinationalisatie van de scope van de drie
'grootste' Nederlandse algemene banken gedurende de periode 1965 tot en
met 1989 behandelen. Daarbij is 'grootste' gemeten in termen van het
balanstotaal over 1989. Van der Does de Willebois (1978) spreekt in dit
kader van de 'Angelsaksische meettraditie'.

Per 31 december 1989 waren de drie grootste Nederlandse banken:
- de Algemene Bank Nederland N.V. (in het vervolg de 'ABN bank' genoemd);
- de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. (in het vervolg de 'Amro bank'
genoemd) en,
- de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. (in het vervolg de 'NMB bank'
genoemd) (Ultimo 1989 was de NMB bank reeds opgegaan in de 'NMB
Postbank Groep N.V.', Dit hoofdstuk staat niet stll bij het
multinationaliseren van de scope van de Postbank. Op het moment van
samengaan was de NMB bank groter [in termen van het balanstotaal] dan de
Postbank. Daarom is gekozen voor het bestuderen van het
multinationaliseren van de scope van de NMB bank)(zie ook: Appendix 6-1).

Conform de opzet van de hoofdstukken 4 en 5 zullen in dit hoofdstuk aan de
orde komen:
- de scope van de banken (paragraaf 6.2.)
- de kenmerken van de bancaire sector (paragraaf 6.3.)
- de krachten verantwoordelijk voor het multinationaliseren van de scope
van de drie banken (paragraaf 6.4.)
- de door de drie banken gehanteerde strategieen (paragraaf 6.5.)
- de ontwikkeling van de concernstructuur van de drie banken (paragraaf
6.6.).
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6.2. DE ONDERNEMINGSSCOPE

6.2.1. ALGEMEEN
Aigemene banken hebben cllsnten die ze van financiele diensten voorzien:
particulieren, ondernemingen en overheden. In de samenstelling van de
clientenscope van algemene banken hebben zich in de loop van de tijd
opmerkelijke veranderingen voorgedaan. Tot ongeveer halverwege de jaren
'50 beperkten de algemene banken zich hoofdzakelijk tot het verlenen van
kredieten, het effectenbedrijf, emissie-activiteiten en deviezenzaken
(zie: Bosman, 1989). Grotere ondernemingen werden bewerkt door de
hoofdkantoren. Kleinere ondernemingen werden door de lokale kantoren
bewerkt. Vermogende particulieren werden merendeels door het lokale
kantorennet bediend. Kortom, de scope van de algemene banken omvatte
relatief weinig verschillende soorten ttnanclele diensten, die aan relatief
weinig verschillende soorten van afnemers werden aangeboden. Er was
sprake van een beperkte activiteitenscope en een beperkte cllentenscope.
Centraal stond het management van het verschil tussen de aangetrokken en
uitgezette flnanclele middelen. Kostenbeheersing speelde door de geringe
concurrentie geen rol van betekenis (zie: Crane en Hayes, 1982; Kenyon en
Mathur, 1987).

De activiteitenscope van de banken begon vanaf het einde van de jaren '50
te veranderen. De belangrijkste oorzaken (Van der Pool, 1977):
1. De toeneming van de welvaart
2. De elkaar snel opvolgende technologische doorbraken op het terrein van
de financiele dienstverlening.
Deze twee ontwikkelingen waren nauw met elkaar verweven. Met het
stijgen van het algemene welvaartsniveau werd de groep potentlele
clienten groter. Het ging in dit kader voornamelijk om particulieren die
voorheen niet bewerkt werden. De vraag van minder vermogende
particulieren naar 'nieuwe' ftnanclele produkten nam toe. De banken
speelden daar met het 'girale betalingssysteem', 'spaarfaciliteiten' en het
kleine ('consumenten')krediet op in. Technologische ontwikkelingen stelden
de banken in staat deze noviteiten te ontwikkelen. Voorts kon hierdoor de
groeiende stroom administratieve transacties verwerkt worden (zie ook:
Aders, 1984). Het uiteindelijke gevolg: een verruiming van de
activiteitenscope. Kader 6.1. geeft een overzicht van de gevarieerdheid van
de activiteiten van algemene banken. Het kader is iIIustratief voor de
'diverse' activiteitenscope van algemene banken gedurende het midden van
de jaren '80.
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KADER 6.1. DE ACTIVITEITENSCOPE VAN ALGEMENE BANKEN

PARTICULIEREMARKT
Hypotheken
Kredieten (Persoonlijke leningen en doorlopend krediet)
Diverse spaarvormen
Effectenzaken
Beleggingsadvisering
Vermogensbeheer
Optietransacties
Prive-rekening en rekening courant
Betaal- en Eurocheques
(Giraal) betalingsverkeer
Buitenlands geld
Reischeques
Verzekeringen
Vakantiereizen
Makelaardij

ZAKELlJKEMARKT
Leningen (kort, middellang en lang)
Kredieten
Kasvoorschotten
Factoring
Deposito's
Emissies
Financieringen (projectlbouw, im- en export-)
Liquiditeitenbeheer/cash management
Vermogensbeheer
Beleggingsadvisering
Effectenzaken
Optietransacties
Handel in vreeme valuta (contant en op termijn)
Krediet- en risicoverzekeringen
Incassi
Cheques
Bemiddeling met betrekking tot diensten door banken in het buitenland
Handelsbemiddeling
Makelaardij

Bron: Aders (1984).
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6.2.2. TYPEN ALGEMENE BANKEN
Er kunnen drie typen van algemene banken worden onderscheiden. De
verschillen tussen deze typen van algemene banken zijn gebaseerd op het
type client dat wordt bediend (zie: Morison en Frazer, 1982). Het gaat om
de volgende drie typen van 'algemene' banken:
1. 'retail' banken: banken gericht op het bedienen van particulieren
2. 'wholesale' banken: banken gericht op het bedienen van ondememingen en
overheden
3. 'universele' banken: banken gericht op het bedienen van aile soorten van
cllsnten.

Deze drie banken zijn 'ideaaltypen'. We kunnen deze banken zelden in hun
'zuivere' vorm aantreffen. Banken bedienen in de regel met behulp van
meerdere distributiestrategieen meerdere clienten (zie: van der Does de
Willebois, 1978; Verkoren, 1991).

AD.1. RETAILBANKEN
Retailbanken leveren bankdiensten aan particulieren. Het gaat hier
ondermeer om de volgende diensten: kredietverlening, hypotheken en
spaarvormen. De meeste multinationale banken hebben geen danwel een
klein buitenlands retailbedrijf. Slechts enkele multinationale banken met
een lange historie in het uitoefenen van het internationale bankbedrijf
houden zich buiten hun eigen land met retailbanking bezig. Daarbij vaIt
bijvoorbeeld te denken aan de Britse Barclays Bank. Ook de ABN bank
beschikte per ultimo 1989 als enige Nederlandse bank over een uitgebreid
internationaal kantorennet waarmee het retailbedrijf werd uitgeoefend.
De Amro bank en de NMB bank hadden geen 'eigen' internationaal
kantorennet dat zich bezighield met het bewerken van de retailmarkt. De
Amro bank en de NMB bank hebben zich in het buitenland op
wholesalebanking toegelegd.

AD.2.WHOLESALEBANKEN
Wholesalebanken houden zich bezig met het aanbieden van bancaire
produkten aan de zakelijke markt. De meeste multinationale banken houden
zich in het buitenland bezig met wholesalebanking. Vaak zijn het de
cllenten van die banken die het voortouw nemen bij het
multinationaliseren van de scope. Banken worden vaak gedwongen om het
voorbeeld van hun ctlenten te volgen. Banken die hun ctienten niet volgen
lopen het rlslco die clienten te verliezen. Het 'volqen-van-cttenten'
verklaart deels het multinationaliseren van de scope van de ABN bank, de
Amro bank en de NMB bank. Wij zullen daar in het verloop van dit hoofdstuk
uitvoeriger op terugkomen.
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AD. 3. UNIVERSELEBANKEN
De derde 'soort' bank is de 'universele bank'. Universele banken voorzien in
aile soorten tlnanclele diensten aan aile soorten cllenten, te weten
particulieren, ondernemingen en overheden. Op produktniveau valt te
denken aan 'creditcards' (particulieren en ondernemingen), kredieten
(particulieren en ondernemingen), effectenverkeer (vermogende
particulieren en institutionele beleggers), hypotheken (particulieren) en
traveller's cheques (particulieren). Kortom: universele banken zijn banken
met een 'brede' activiteiten- en cliemtenscope. Aders (1984) spreekt in dit
kader van banken die een 'generalistisch marktbeleid' voeren. Waar wij
spreken over 'universele banken', daar spreekt Aders over 'generalistische
netbanken'.

Kader 6.2. geeft het zwaartepunt in de clientenscope van enkele banken.

KADER 6.2. CLIENTENSCOPE VAN DE GROOTSTE BANKEN

ABN bank
Amro bank
NMBbank
Rabobank
Pierson, Heldring & Pierson

Mees & Hope

Postbank
Spaarbanken

multinationale ondernemingen
handelsbedrijven en grootbedrijf
midden- en kleinbedrijf
midden- en kleinbedrijf/particulieren
vermogende particulierenl
institutionele beleggers
vermogende particulieren/
institutionele beleggers
particulieren
particulieren

6.2.3. BANCAIRE ACTIVITEITEN VIS-A-VIS ANDERE
ACTIVITEITEN
Banken zijn hun oorspronkelijk activiteit (Le. het aantrekken en uitzetten
van gelden) in essentie trouw gebleven. Er werd gedurende de periode 1965
tot en met 1989 weinig gediversificeerd. De 'deelnemingsbeperking' heeft
daar in belangrijke mate toe bijgedragen.

Volgens artikel 25 van de Wet toezicht Kredietwezen is het aan
"kredietinstellingen" niet toegestaan -tenzij een 'verklaring van geen
bezwaar' wordt verkregen- "deelnemingen in andere ondernemingen of
instellingen rechtstreeks of middelijk te verwerven, waarbij onder
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deelneming wordt verstaan een belang van meer dan vijf procent van het
eigen vermogen van de betrokken onderneming of instelling of de
uitoefening van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in de betrokken
onderneming of instelling, dan wei zodanige deelnemingen te vergroten".
De deelnemingsbeperking diende vooraleerst een ongewenste
machtsconcentratie te voorkomen. Banken kunnen in theorie via hun
aandelenpakketten macht uitoefenen op de bedrijfsvoering van niet-
banken. Een dergelijke machtsconcentratie zou volgens De Nederlandsche
Bank (via 'huisbank'-verhoudingen) tot concurrentievervalsing kunnen
leiden. Opmerkelijk is dat ook al voordat deze regel effectief werd, banken
slechts bij hoge uitzondering in nlet-flnanclele ondernemingen
participeerden (zie: Bosman, 1989). Het Nederlandse bankwezen hield zich
in tegenstelJing tot het Duitse bankwezen afzijdig van deelnemingen in
lndustrlele en handelsondernemingen.

Het diversificeren van de scope heeft in het bijzonder betrekking op de
(flnanctele en organisatorische) bemiddeling en voorlichting van clienten
(I.e . 'verwante diversificatie'). Daarnaast kan niet-verwant
gediversificeerd worden. In dat geval gaat het om expansie die buiten de
tlnanclets dienstverlening plaatsheeft. Gedurende de periode 1965 tot en
met 1989 werd niet-verwant gediversificeerd in:
1. De vakantiereizenmarkt
2. De onroerend goedmarkt
3. De markt voor computerdienstverlening.

De ABN bank en de Amro bank boden vanaf de jaren '70 een pakket
vakantiereizen aan. Deze vakantiereizen varieerden van touringcartrips tot
intercontinentale vliegreizen en van een cruise op de Rijn tot treinreizen
naar Zuid-Europa. De ABN bank verkocht vliegtuigvakantiereizen
(ondermeer voor Air-touropa en Fit), bootreizen, treinreizen en
touringcarreizen. De ABN bank werkte daartoe samen met Long Range
Travel (een samenwerkingsverband van Centouri, Eurotours, Fit en
Magneet), Europa Express, TS/Air-touropa en Railtour. De Amro bank
verkocht reizen van Holland International, Neckermann, Transalpino, Renta-
home, American Express en Mondial. De Amro bank verkocht treinreizen,
autoreizen, zakenreizen en groepsreizen. Het assortiment reizen werd door
de ABN bank en de Amro bank voortdurend uitgebreid. De beide banken
bemiddelden gedurende vele jaren achtereen bij de verkoop van enkele
tienduizenden vakantiereizen per jaar.

Voor de NMB bank was niet-verwante diversificatie bespreekbaar, mits
daardoor de dienstverlening aan de clienten (bij de NMB bank voornamelijk
het Midden- en Kleinbedrijf) verbeterd kon worden. Door de NMB bank werd
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niet-verwant in het onroerend goed (de bouw van winkelcentra) en de
computerdienstverlening gediversificeerd.

Concluderend kunnen we stellen dat het diversificeren van de scope
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 eerder uitzondering dan regel
is geweest. Volgens Rijnvos (1977) oefenden de Nederlandse banken het
bankbedrijf 'met grote zuiverheid' uit.

6.3. DE BEDRIJFSTAK

6.3.1. ALGEMEEN
Gedurende de periode 1965 tot en met 1989 is het bankwezen aan diverse
veranderingen onderhevig geweest. Politieke en economische
ontwikkelingen hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Door de
politieke eenheid en de valutaconvertabiliteit kwam al vrij snel na de
Tweede Wereldoorlog een Europese kapitaalmarkt in het zicht (zie: Kenyon
en Mathur, 1987). Het verstrekken van internationale kredieten nam
daarenboven snel toe. Dit was met name het gevolg van de snelle expansie
van grote lndustriele en handelsondernemingen. Deze ondernemingen
begonnen na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate hun vleugels
naar andere landen uit te slaan (Catz, 1975). Banken dienden hun clienten
te volgen. Het buitenlandbedrijf werd belangrijker. De performance van de
banken werd in toenemende mate beinvloed door de posities die de banken
op het internationale -in plaats van het nationale- toneel innamen.

Het bankwezen werd gedurende de periode 1965 tot en met 1989 -naast
'multinationalisatie'- geconfronteerd met: concentratie, protectionisme en
'grensvervaging' (het vervagen van de grenzen tussen de verschillende
groepen van banken en het vervagen van de grenzen tussen de banken en de
verzekeraars, ook wei 'branchevervaging' genoemd).

Vanaf het midden van de jaren '60 is het aantal zelfstandige banken
afgenomen (zie ondermeer: Eizenga, 1985; Bosman, 1989). Fusies en
acquisities hebben tot grotere banken geleid (In het in hoofdstuk 4
behandelde uitgeefwezen en het in hoofdstuk 5 behandelde
verzekeringswezen hebben we een soortgelijke ontwikkeling gezien).
Grotere banken hebben meer mogelijkheden om:
- goedkoper geld aan te trekken
- de clienten een omvattender dienstenpakket aan te bieden
- betere voorwaarden aan te bieden
- aan eventuele bedreigingen van de 'zelfstandigheid' het hoofd te bieden
- investeringen in gegevensverwerking en technologische noviteiten als
geldautomaten en 'electronic banking' te doen.
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Vrijwel ieder land heeft een sterk gereguleerde flnanclele sector (zie:
Oort en Schotsman, 1988; Jonkhart, 1991; de Jong, 1991). Het bankwezen
wordt gekenmerkt door verschillende voorschriften die betrekking hebben
op de uitoefening van het bankbedrijf. De voorschriften bepalen of en onder
welke voorwaarden een buitenlandse bank een 'vertegenwoordiging'
('representative office') danwei een 'kantoor' (,branch office') mag openen.
In tegenstelling tot een kantoor mag een vertegenwoordiging geen zaken
afsluiten. Een vertegenwoordiging houdt zich veelal bezig met het
verstrekken van adviezen aan cllenten. Het is voor banken in de regel
moeilijk op een buitenlandse markt een 'eigen' kantoor op te starten.

De comfortabele positie van de algemene banken wordt vanaf het midden
van de jaren '60 bedreigd door de opkomst van nieuwe concurrenten.
Spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen werden als belangrijke
nieuwe concurrenten beschouwd. Ook buitenlandse banken gingen zich in
toenemende mate op de Nederlandse markt roeren (zie: Catz, 1975). Die
banken legden zich in het bijzonder toe op:
1. Het verlenen van krediet aan ondernemingen
2. Het financieren van de import en de export
3. Valutamarkttransacties.
Buitenlandse banken waren overwegend op de wholesalemarkt en zelden op
de retailmarkt actief.

'Multinationalisatie', 'concentratie', 'protectionisme' en 'grensvervaging'
zijn gedurende de periode 1965 tot en met 1989 kenmerkend geweest voor
het Nederlandse bankwezen. Deze ontwikkelingen hebben gezamenlijk tot
een fellere concurrentiestrijd geleid. We zullen in de volgende paragrafen
dieper ingaan op de verschijnselen 'multinationalisatie' (paragraaf 6.3.2.),
'concentratie' (paragraaf 6.3.3.), 'protectionisme' (paragraaf 6.3.4.),
'grensvervaging' (paragraaf 6.3.5.) en 'concurrentie' (paragraaf 6.3.6.).

6.3.2. MULTINATIONALISATIE
De geschiedenis van het multinationaliseren van de scope van banken gaat
terug tot de negentiende eeuw (zie: Crane en Hayes, 1982; Bryan, 1990).
Het waren in die tijd de banken uit de meest geindustrialiseerde landen
die buitenlandse vestigingen openden. Het ging vooral om banken uit Groot-
Brlttannle, Duitsland en Frankrijk; de 'koloniale grootmachten'. Ook
Nederlandse banken waren -hoewel op een meer bescheiden schaal-
intemationaal actief. Amerikaanse banken werden pas vanaf het begin van
de jaren '20 buiten de Amerikaanse grenzen gesignaleerd (Kenyon en
Mathur, 1987). De Amerikaanse banken openden aanvankelijk met name in
Azie en Zuid-Amerika filialen.
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Na de Tweede Wereldoorlog hebben vooral de Amerikaanse banken het beeld
van de voortgaande multinationalisatie van het bankwezen gedomineerd
(zie: Wellons, 1982; Kenyon en Mathur. 1987). De Amerikaanse banken
volgden de snelle overzeese expansie van de industrlele Amerikaanse
ondernemingen. Amerikaanse multinationaliserende ondernemingen hadden
een duidelijke voorkeur voor hun 'eigen' huisbanken (Daar kwam bij dat de
Amerikaanse markt de enige plaats was waar zij voor de benodigde
flnanclele middelen terecht konden). De Amerikaanse banken begonnen als
gevolg daarvan netwerken van filialen op te zetten. De wederopbouw van
Europa en de naar aanleiding daarvan plaatsvindende snelle groei van de
Europese economleen waren een vruchtbare voedingsbodem. Daar kwam nog
bij dat de Amerikaanse banken min of meer waren gedwongen hun
expansiebehoefte buiten de Verenigde Staten te bevredigen. De
Amerikaanse wetgeving, die de werkzaamheden van een Amerikaanse bank
tot een staat beperkte, had tot gevolg dat banken nieuwe activiteiten
aileen in een ander land in plaats van een andere staat konden ontplooien.
De grootste Amerikaanse banken vestigden kantoren in vrijwel aile
belangrijke flnanolele centra in de wereld.

De Europese banken maakten -voor wat betreft het multinationaliseren van
hun scope- vooralsnog pas op de plaats. Voor de Europese banken vormde de
toenemende concurrentie van Amerikaanse banken niettemin een
belangrijke stimulans voor de voortgaande concentratie die in de
respectieve landen plaatshad. De economische integratie van West-Europa
en de komst van de Europese Gemeenschap vormden eveneens stimulansen
voor het op de thuismarkten bundelen van de krachten in grotere banken
(Cort en Schotsman, 1988; Wellink, 1992). Japanse banken bouwden pas in
een veel later stadium hun buitenlandbedrijf uit (zie: Kenyon en Mathur,
1987).

Vanaf het einde van de jaren '60 hebben zich ondanks de dominantie van de
vier grootbanken (l.e. de ABN bank, de Amro bank, de NMB bank en de
Rabobank) een toenemend aantal buitenlandse banken in Nederland
gevestigd. De Nederlandsche Bank heeft zich daarbij in de regel liberaal
opgesteld. De Nederlandsche Bank wilde 'ongewenste' machtsconcentraties
voorkomen. Centraal stond het behoud van een efficiente marktwerking. De
vier grootste Nederlandse banken domineerden de retailmarkt. De
buitenlandse banken concentreerden zich daarom met name op de
wholesalemarkt in het algemeen en de daarvan deel uitmakende segmenten
-als het segment 'internationale handelsfinancieringen'- in het bijzonder.
Het opzetten van een eigen filialennetwerk werd niet geprobeerd (zie ook:
Catz, 1975).
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Vele hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen zijn in Nederland (in
het bijzonder in de Randstad) gevestigd (zie: Jagersma, 1993k). Ais de
clienten van buitenlandse banken in Nederland activiteiten gaan ontplooien
(of ult gaan breiden), dan betekent dit in de praktijk dat ook die banken in
Nederland activiteiten moeten gaan entameren (danwel hun activiteiten
uit moeten gaan breiden). De flnanciele dienstverlening (synoniem voor
'maatwerk') is hierbij gebaat. Banken moeten in de pas lopen met
('afzet')marktontwikkelingen, i.e. hier trends onder de lndustrlele en
handelsondernemingen, de 'corporate clients' van de banken. Catz (1975)
noemt -naast de factor 'volgen-van-de-client'- de volgende factoren die
ertoe hebben bijgedragen, dat buitenlandse banken hun scope naar
Nederland hebben verruimd:
1. De tradities en contacten van 'Nederland' op het terrein van de
internationale handel en het internationale betaJingsverkeer
2. De sterke industrialisatie (ondermeer tot uiting komend in enkele grote
multinationale ondernemingen) en de expansie van het handelsverkeer van
Nederland
3. De totstandkoming van de Europese Gemeenschap
4. Het aantrekkeJijke bankkJimaat in Nederland en de goede reputatie van
'de' Nederlandse bankier (Voorts is er sprake van een efficient toezicht
van de centrale bank).

Buitenlandse banken worden in de regel op basis van het
'wederkerigheidsprincipe' tot de Nederlandse markt toegelaten: wil een
buitenlandse bank een vestiging opstarten in Nederland, dan zal het land
waaruit de betreffende bank afkomstig is toegankelijk moeten zijn voor
Nederlandse banken. Dit is geen 'ijzeren regel'. Zo zijn bijvoorbeeld weinig
Nederlandse banken actief op de Japanse markt. Op de Nederlandse markt
zijn daarentegen diverse Japanse banken actief. Voorts waren er tot aan
het begin van de jaren '80 geen kantoren van Zwitserse banken in
Nederland gevestigd. De Nederlandse banken oefenden op dat moment al
jarenlang het bankbedrijf uit in Zwitserland.

Kortom: vanaf de jaren '50 raakt het multinationaJiseren van de scope van
banken in een stroomversnelling. Het zijn in eerste aanleg de Amerikaanse
multinationale ondernemingen geweest, die hiertoe hebben aangezet. De
Amerikaanse banken volgden hun expanderende clienten. Gedurende de
jaren '60 en '70 begonnen ook steeds meer Europese ondernemingen hun
scope te multinationaJiseren.Japanse banken begonnen hun scope vanaf het
begin van de jaren '80 en masse te multinationaliseren.
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Europese banken zochten -in tegenstelling tot Amerikaanse banken- bij
voorkeur hun heil in internationale samenwerkingsverbanden (zie: Kenyon
en Mathur, 1987). Ook de Amro bank en de NMB bank volgden deze strategie.
De ABN bank concentreerde zich in het bijzonder op multinationalisatie via
start-ups en acquisities. We zullen daar verderop nog uitvoerig op ingaan.

6.3.3. CONCENTRATIE

6.3.3.1. NATIONAAL
Er is gedurende de periode 1965 tot en met 1989 voortdurend sprake
geweest van een streven om grotere eenheden te creeren. Wellink (1992)
onderkent verschillende drijvende krachten die aan de respectieve
concentratiebewegingen ten grondslag lagen:
1. Het bewerkstelligen van eenheden die beter op nieuwe
marktomstandigheden zijn afgestemd
2. Het efficienter produceren van bancaire diensten
3. Het verbeteren van de winstgevendheid

De 'nieuwe' marktomstandigheden -veroorzaakt door technologische
ontwikkelingen en de liberalisering van de regelgeving- mondden uit in een
fellere concurrentiestrijd. De fellere concurrentiestrijd maakte duidelijk
dat efficienter geproduceerd moest worden teneinde de winstgevendheid
te behouden/vergroten. Het vergroten van de omvang bood tegen deze
achtergrond uitkomst. Een grotere bank had een krachtiger uitgangspositie
als financier van particulieren, ondernemingen en overheid. Het voordeel
van een grotere omvang was dat daardoor op een eenvoudiger wijze van
diezelfde particulieren, ondernemingen en overheid middelen konden
worden verkregen. Die middelen konden vervolgens voor een langere
periode tegen lagere (administratie)kosten worden uitgezet.

In de jaren '60, '70 en '80 was er in het Nederlandse bankwezen sprake van
een concentratiebeweging (Bosman, 1989). Deze concentratiebeweging
stond niet op zichzelf. We hebben in de hoofdstukken 4 en 5 gezien, dat ook
in het uitgeefwezen en het verzekeringswezen er gedurende deze periode
sprake was van een concentratiebeweging. In de periode 1960 tot en met
1969 nam het aantal zelfstandig opererende banken in Nederland af van
125 tot 105 (Bosman, 1989). In 1964 gingen de vier op dat moment
grootste algemene banken op in twee banken. De Nederlandsche Handel-
Maatschappij en De Twentsche Bank gingen op in de Aigemene Bank
Nederland N.V.. De Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank gingen
op in de Amsterdam-Rotterdam bank N.V.. Ook in de jaren '70 bundelden de
banken hun krachten. Wederom was er een jaartal dat in het oog sprong:
1975. De ABN bank acquireerde de Mees & Hope Groep en de Amro bank
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acquireerde Pierson, Heldring & Pierson. In tegenstelling tot de Europese
trend viel in Nederland gedurende de eerste he1ft van de jaren '80 geen
concentratiegolf waar te nemen (zie: Andersen, 1986). Dit had voor een
belangrijk deel te maken met de hoge mate van concentratie van het
Nederlandse bankwezen. Gedurende de tweede helft van de jaren '80 werd
een belangrijke concentratie tot stand gebracht: de fusie tussen de NMB
bank en de Postbank tot de 'NMB Postbank Groep N.V.'. Aan het einde van de
jaren '80 waren met name spaarbanken overnamekandidaten. De acquisitie
van spaarbanken was aantrekkelijk vanwege de rijke bron van relatief
goedkope middelen (in de vorm van spaargelden). Voorts vormde het
kantorennet van de spaarbanken een kwalitatief hoogwaardig
distributiekanaal. Tot slot beschikten spaarbanken over de ervaring,
noodzakelijk voor de verkoop van een divers pakket financlete diensten.

De Nederlandse identiteit van de ABN bank, de Amro bank en de NMB bank
bleef door deze schaalvergrotingsstrategieen -die vooreerst in Nederland
ten uitvoer werden gebracht- tot aan het einde van de jaren '80 behouden.
Kader 6.3. geeft het totale aantal Nederlandse en buitenlandse banken dat
aan het einde van de jaren '80 op de Nederlandse markt opereerde.

KADER 6.3. AANTAL BANKEN PER 31 DECEMBER 1989

Aantal
Aandeel totale activa (%)

Nederl. banken
46
85,4

Buitenl. banken [*]
43
14,6

Het gaat hier om gegevens van de groep algemene banken (dus inclusief de
Postbank) en de Rabobank

[*] Gedefinieerd als banken met een buitenlands belang van 50 procent of
meer.

Bron: de Leeuw (1990)
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6.3.3.2. INTERNATIONAAL
Gedurende de jaren '60, '70 en '80 werden diverse internationale
acquisities tot stand gebracht. Het gemak waarmee internationale
fusies/acquisities geeffectueerd kunnen worden is een functie van:
1. Het al dan niet bestaan van verschillen in de juridische
eigendomsstructuur van de banken
2. De aard van de monetaire controle van de verschillende overheden
3. De mate waarin overheden bezwaar aantekenen tegen het ontstaan van
te grote (,te machtige') banken.

AD. 1.JURIDISCHEEIGENDOMSSTRUCTUUR
Verschillen in de juridische eigendomsstructuur kunnen een internationale
fusie/acquisitie in de weg staan. Daarbij kan een onderscheid worden
gemaakt in verschillen die bestaan tussen:
1. 'Algemene' banken en 'cooperatieve' banken
2. 'Particuliere' banken en 'genationaliseerde' banken.

Het streven internationale fusies/acquisities tot stand te brengen kan in
eerste aanleg doorkruist worden door de verschillen die bestaan tussen
'algemene' banken en 'coopsratleve' banken. Deze verschillen spitsen zlch
toe op verschillen in de juridische status van de organisatievorm: de
'NV/BV' versus de 'cooperatte' en daaruit voortvloeiende
organisatiekundige verschillen. Het samengaan van een algemene bank en
een cocperatieve bank is vanwege de verschillende 'juridische
infrastructuren' en 'organisaties van de onderneming' geen eenvoudige
opgave. De ABN bank, de Amro bank en de NMB bank hebben hun scope nooit
via het acquireren van buitenlandse coeperatleve banken verruimd.

Het onderscheid tussen 'particuliere' banken en 'genationaliseerde' banken
is al lang een inherent kenmerk van het internationale bankwezen (zie:
Kenyon en Mathur, 1987). Genationaliseerde banken waren in Europa
ondermeer in Frankrijk en West-Duitsland gevestigd. De grootscheepse
privatiseringsoperaties van de overheden (met name gedurende de jaren
'80) hebben de actualiteit van het onderscheid 'private' banken en
'genationaliseerde' banken minder doen worden. Het verschil blijft
niettemin voortbestaan.

AD.2. MONETAIRECONTROlE
Een door 'nationale' sentimenten ingegeven monetaire controle kan het tot
stand brengen van een internationale fusie/acquisitie bemoeilijken (In
sommige gevallen wordt het zelfs niet toegestaan internationale fusies
c.q. acquisities tot stand te brengen.).
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Het bankwezen neemt in het raam van de monetaire politiek -en daarmee
de conjunctuurpolitiek- een belangrijke plaats in. Nationale overheden
zullen er in de regel niet mee instemmen dat buitenlandse banken een
belangrijke invloed kunnen (gaan) uitoefenen op de 'binnenlandse'
monetaire politiek. Het bankwezen fungeert als uitvoeringsorgaan in de
nationale monetaire politiek. Een werkelijk grensoverschrijdende
bankfusie mag niet eerder verwacht worden dan wanneer de banken in een
valutagebied zijn komen te liggen met een monetair beleid (zie ook: van
Wensveen, 1989).

Met andere woorden: monetaire integratie creert een platform voor het tot
stand brengen van grensoverschrijdende fusies/acquisities. Zolang de
regeringen en de centrale banken hun autonomie niet aan een
supranationale autoriteit hebben overgedragen. zal er een sterke aarzeling
blijven om grensoverschrijdende fusies/acquisities goed te keuren. De
verantwoordelijkheid van de lokale politieke en monetaire autoriteiten
voor de werkgelegenheid, de waardevastheid van de valuta en voor het
evenwlcht van de betalingsbalans maakt dat zij een aanmerkelijke invloed
In het lokale bankwezen vooralsnog niet zullen willen tolereren.

AD.3.CONCENTRATIEVAN MACHT
Overheden kunnen van mening zijn, dat door bepaalde grensoverschrijdende
concentraties er teveel macht in handen komt van te weinig banken. Dit
wordt door diverse overheden als 'niet-wenselijk' gezien. Overheden
kunnen in dat geval internationale fusies/acquisities gaan dwarsbomen.

6.3.4. PROTECTIONISME
Het openen van een buitenlands kantoor is op zichzelf een betrekkelijk
eenvoudige zaak, mits men toestemming heeft van de autoriteiten in het
betrokken land en -indien nodig- ook van die in het eigen land.

Er zijn landen die aan het uitoefenen van 'het bankbedrijf' door
buitenlandse banken veel voorwaarden verbinden. In sommige landen wordt
het buitenlandse banken in het geheel niet toegestaan met een filialennet
als retailbank werkzaam te zijn. Banken die geen kantorennetten mogen
opbouwen kunnen met een 'funding'-probleem te maken krijgen. Deze
banken kunnen zich vrijwel niet financieren met spaargelden. Die banken
zijn voor hun 'funding' vrijwel geheel afhankelijk van relatief kostbaar
eigen vermogen van de bank.

Andere landen laten buitenlandse banken 'relatief' vrij in het uitoefenen
van het bankbedrijf. In die landen is het bijvoorbeeld toegestaan het
bankbedrijf via filialen uit te oefenen. Het via een vertegenwoordiging
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danwel een (bij)kantoor uitoefenen van het bankbedrijf blijft vrijwel
altijd gebonden aan een danwel meerdere voorwaarden c.q. 'ingangseisen'.
Een vertegenwoordiging heett om deze reden vooraleerst een
representatieve en informatieverzamelende functie.

De meeste landen kunnen in aen van deze twee kampen worden
ondergebracht. De tweedeling is niet absoluut; er is eerder sprake van een
continuum dat loopt van 'protectionisme' naar 'vrijwel geen
protectionisme'. Buitenlandse banken die in een land -dat een sterk
protectionistische beleid inzake de toelating van buitenlandse banken
voert- wensen te expanderen, zullen in de praktijk niet zelden de
protectionistische bepalingen via het acquireren van een lokale
'probleembank' kunnen omzeilen. Lokale autoriteiten willen op deze manier
het lokale bankwezen nog wei eens rationaliseren (de situatie op de
Spaanse bancaire markt -halverwege de jaren '80- is hier een mooi
voorbeeld van). We zullen daar verderop in deze paragraaf op terugkomen.

Protectionistische maatregelen moeten worden gezien als een poging de
dominerende positie van het binnenlandse bankwezen te bestendigen.
Buitenlandse banken worden aan diverse richtlijnen onderworpen en
worden in hun activiteitenscope (bijvoorbeeld: men mag als buitenlandse
bank geen spaargelden accepteren; men mag geen rentedragende
beleggingen doen) danwel chentensccpe (bijvoorbeeld: men mag aileen de
zakelijke markt bewerken) beperkt. Het protectionisme wordt gevoed door
twee factoren:
1. Traditionele factoren
2. Economische tactoren

AD.1.TRADITIONELEFACTOREN
De ontwikkeling van het bankwezen heett in de meeste landen op een
geisoleerde wijze plaatsgevonden. Traditionele factoren hebben het motto
"s lands wijs, 's lands eer' als noemer. 'Buitenlandse' banken worden als
bedreigend gezien. Lokale banken zien van de doorgaans internationale
spreiding van de buitenlandse banken een bedreiging uitgaan voor hun eigen
binnenlandse positie. Uit dit argument wordt vaak emotionele en politieke
munt geslagen.

Buitenlandse banken die echter al lang op de lokale markt actief zijn
profiteren in sommige gevallen juist om de voornoemde reden van de
historische banden. Zij mogen in dat geval een partieel danwel volledig
dienstenpakket aanbieden. Dit was bijvoorbeeld jarenlang het geval met de
Banco do Brasil, Credit Lyonnais en Bank of London op de Portugese
bancaire markt. Omdat deze banken al jarenlang actief waren op de
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Portugese markt werd het deze banken toegestaan om het gehele
dienstenpakket aan te bieden. Voor aile andere buitenlandse banken bleef
de Portugese markt tot halverwege de jaren '80 gesloten.

AD.2.ECONOMISCHEFACTOREN
Protectionisme kan eveneens op economische factoren gebaseerd worden.
In dat geval is het protectionisme gericht op het 'beschermen' van een
zwakke flnanclsle infrastructuur (het 'infant-industry'-argument). De
Spaanse overheid heeft tot aan het einde van de jaren '80 de Spaanse
bancaire markt middels dit 'argument' van de 'buitenwereld' afgeschermd.

Traditionele en economische factoren manifesteren zich in het bijzonder
in een terughoudende opstelling van de overheid in het kader van het
toekennen van vergunningen aan buitenlandse banken. Deze vergunningen
zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van het bankbedrijf.

Een vraag die opkomt is: hoe zit het met Nederland? Nederland is een
toegankelijke markt. De Leeuw (1990) wijt de relatief (in vergelijking tot
buitenlandse concurrenten) slechte resultaten die de Nederlandse banken
aan het einde van de jaren '80 behaalden aan de toegankelijkheid van de
Nederlandse markt en de ontoegankelijkheid van landen met een meer
'afgeschermde' markt. De Leeuw (1990) zegt daarover: "Overigens geldt dat
-zeker waar het de relatieve rentabiliteit betreft- de nu zwakke positie
van Nederland mede een resultante is van de grote mate van concurrentie.
Andere landen met een nu (sterk) afgeschermde markt zullen na de
totstandkoming van de interne markt opschuiven naar de Nederlandse
winstverhoudingen (of nog slechter). Vergelijking van de rentemarge
-veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de banken- van een aantal
individuele grote Nederlandse banken met buitenlandse concurrenten
bevestigt dat beeld" (p. 1228).

Het protectionisme van overheden heeft verschillende uitingsvormen die
aan de hand van verschillende 'voorwaarden' en 'beoordelingsmaatstaven'
verklaard kunnen worden.

Veel uitingsvormen zijn het gevolg van een aantal voorwaarden ('normen')
die niet in acht genomen worden door een buitenlandse bank die in
aanmerking wil komen voor het uitoefenen van het lokale bankbedrijf. Een
overheid kan een vestiging van een buitenlandse bank ieder jaar aan een
'beoordeling' onderwerpen. De vergunning die nodig is voor het uitoefenen
van het bankbedrijf kan afhankelijk van de uitkomst van een beoordeling al
dan niet worden ingetrokken. Het blijvend uitoefenen van het bankbedrijf -
en daarmee de voortgaande multinationalisatie- is daarmee afhankelijk
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van deze jaarlijkse beoordeling.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van bepaalde 'toetsstenen'. Enkele
toetsstenen annex 'voorwaarden' voor het uitoefenen van het bankbedrijf
zijn:
1. De 'toegevoegde waarde' van de buitenlandse bank
2. Het 'principe van de wederkerigheid'
3. De 'omvang van het eigen vermogen' van de buitenlandse bank
4. De 'samenstelling van de leiding'
5. Het 'aantal kantoren' dat van de buitenlandse bank wordt toegestaan
6. De 'transfer van de winst' van de vestiging van de buitenlandse bank
naar het hoofdkantoor (in het 'moederland') van die bank
7. De omvang van de kredietverlening: 'kredietplafonds'.

AD. 1.TOEGEVOEGDEWAARDEVAN DE BUITENLANDSEBANK
Beoordeling kan geschieden aan de hand van de mate waarin een bank in een
gegeven jaar heeft bijgedragen aan bepaalde 'ontwikkelingsprojecten'.
Centraal staat dan de 'toegevoegde waarde' van een buitenlandse bank. Wat
levert een 'buitenlandse' bank -opgevat als leverancier van diensten- wat
een 'binnenlandse' bank niet levert?

AD. 2. PRINCIPEVAN WEDERKERIGHEID
Voorts kan het 'wederkerigheidsbeginsel' gehanteerd worden. Banken,
afkomstig uit een land dat geen banken uit het gastland toelaat, zullen op
hun beurt niet in het gastland het bankbedrijf mogen uitoefenen. Het
uitoefenen van het bankbedrijf 'in den vreemde' wordt daarmee afhankelijk
van de positie die de overheid in het moederland inneemt jegens het
toelaten van banken uit het buitenland.

AD.3. OMVANGEIGENVERMOGEN
Een relatief goed te kwantificeren toetssteen heeft betrekking op de
omvang van het eigen vermogen van het buitenlandse bankbedrijf. In dat
geval moet bijvoorbeeld aan bepaalde minimale vereisten inzake de
omvang van het eigen vermogen worden voldaan. Het eigen vermogen dient
veelal in deviezen gestort te worden. De uitbreiding inzake het eigen
vermogen is niet zelden afhankelijk van een vergunning van de overheid die
daarbij de totale expansie van het buitenlandse bankwezen in het gastland
kan betrekken.

AD. 4. SAMENSTELLINGVAN DE LEIDING
Lokale overheden stellen dikwijls 'eisen' aan de samenstelling van de
leiding van de vestiging van de buitenlandse bank. Dergelijke eisen worden
wei 'local content requirements' genoemd. Het gastland kan eisen dat een
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ingezetene moet worden opgenomen in de directie van de lokale vestiging
van de buitenlandse bank. In sommige gevallen -zoals in Canada in de jaren
'70- moet zelfs meer dan de helft van een directie uit ingezetenen
bestaan. 'Local content requirements' behoren in het bijzonder in Zuid
-Europa, Zuid-Amerika en Azie tot de 'Iokale' bankcultuur. Internationale
joint ventures zijn niet zelden het passende antwoord op dergelijke 'local
content requirements' (zie: Jagersma en Bell, 1992a).

AD.5. AANTALKANTOREN
Het aantal kantoren dat een buitenlandse bank in het gastland wit
opstarten kan aan bepaalde grenzen worden gebonden. In dat geval wordt
wei gewezen op de geringe omvang van de lokale markt. De centrale bank
staat dan op het standpunt dat de lokale markt te klein is om een groot
aantal buitenlandse banken (en hun filialen) toe te staan.

Vaak wordt tevens gebruik gemaakt van het argument dat de 'eigen' banken
(nog) de slagkracht missen om de concurrentie met de buitenlandse banken
aan te gaan (het 'infant industry'-argument). De lokale autoriteiten achten
het dan noodzakelijk dat de 'eigen' banken de tijd krijgen zich voor te
bereiden op de concurrentie (van de filialen) van buitenlandse banken.

AD. 6. TRANSFERVANWINST
Het transfereren van de winst naar het 'moederland' van de buitenlandse
bank kan bemoeilijkt worden. Voorbeeld: een buitenlandse bank wordt pas
na een aantal jaren in de gelegenheid gesteld haar winsten naar het
hoofdkantoor in het 'moederland' te transfereren.

AD.7. KREDIETPLAFONDS
Nieuwe buitenlandse banken krijgen soms weinig ruimte voor het
verstrekken van kredieten. De 'kredietplafonds' worden vaak nauwkeurig
gespecificeerd. Kredietplafonds worden vaak beperkt gehouden, omdat
lokale banken niet zelden minder mogelijkheden hebben om krediet te
verstrekken. Die banken worden regelmatig verplicht de overheid van
financiele middelen te voorzien. Dit geschiedt niet zelden tegen een
onaantrekkelijk lage rente.

Wetswijzigingen die een versoepeling van de 'voorwaarden' beogen en een
reate verruiming van de ontplooiingsmogelijkheden van de buitenlandse
banken moeten betekenen, worden in de regel over lange tijdsperioden tot
stand gebracht. De aanvraagprocedures nemen veelal veel tijd in bestag. In
de meeste gevallen gaat het niet om een duidelijke marktopening voor
buitenlandse banken. De voorwaarden/'toetsstenen' annex
toetredingsbelemmeringen hebben een weerbarstig karakter. Wetten die
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versoepelingen beogen gaan vaak hand in hand met wetten die gebruikt
worden om een 'ongewenste buitenlandse penetratie' te voorkomen. Lokale
autoriteiten willen hun greep op een essentlele sector als het bankwezen
veelal niet verliezen.

Lokale autoriteiten die het beleid aangaande de directe buitenlandse
investeringen van banken wensen te liberaliseren beogen op deze manier in
de regel via een impuls van buitenaf het lokale bankwezen tot
modernisering aan te zetten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een 'upgrading'
van de kwaliteit van het gehanteerde flnanclele instrumentarium c.q. de
introductie van nieuwe flnanciele produkten.

De (geleidelijk) groeiende concurrentie tussen de lokale banken en de
buitenlandse banken zal in dat geval de efflclentle van de bedrijfsvoering
van de lokale banken kunnen opvoeren. Buitenlandse banken kunnen
eveneens een bijdrage leveren aan een voorgenomen sanering. In dat geval
nemen buitenlandse banken bijvoorbeeld verliesgevende lokale banken over
en rationaliseren hun scope (voorzover dit nodig mocht blijken).

Boodschap: overheden hebben veel protectionistische instrumenten tot hun
beschikking. Van deze protectionistische instrumenten is intensief
gebruik gemaakt (zie verder: Catz, 1975; Wellons, 1982).
Protectionistische instrumenten kunnen het multinationaliseren van de
scope van banken bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken.

6.3.5. GRENSVERVAGING
De 'vervaging van de grenzen' in het bankwezen kan onderverdeeld worden
in:
1. Vervaging van grenzen tussen verschillende soorten banken, te weten:

1. algemene banken
2. spaarbanken
3. cooperaneve banken

2. Vervaging van grenzen tussen verschillende soorten 'flnanciele
dienstverleners', te weten:

1. banken
2. verzekeraars.

Het vervagen van de grenzen tussen 'tlnanctele dienstverleners' wordt ook
wei 'branchevervaging' genoemd.

6.3.5.1. VERVAGING VAN GRENZEN TUSSEN BANKEN
De vervaging van de grenzen tussen de verschillende bankgroepen heeft het
bankwezen diepgaand beinvloed. Voorheen werkten algemene banken,
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spaarbanken en coorperatteve banken ieder voor zich op vrijwel gescheiden
deelmarkten. Aan het einde van de jaren '60 werden de grenzen tussen de
algemene banken, spaarbanken en ccoperatteve banken minder scherp (zie:
Bosman, 1989). De algemene banken hadden zich tot en met het midden van
de jaren '60 voornamelijk beperkt tot de ftnanclele dienstverlening aan
ondernemingen en een kleine groep vermogende particulieren. De
activiteitenscope bestond hoofdzakelijk uit (korte) kredietverlening aan
ondernemingen, emissie- en effectentransacties alsmede deviezenzaken.

De stijging van het welvaartsniveau was de achterliggende oorzaak van
het vervagen van de grenzen tussen de banken (zie: van der Does de
Willebois, 1978). De welvaartsgroei had een snelle groei van de vraag naar
bankprodukten onder bestaande en nieuwe cllenten tot gevolg. Door de
stijging van het reele inkomen -waarvan brede lagen van de bevolking
gedurende de jaren '50 en '60 hadden geprofiteerd- viel een toegenomen
belangstelling voor flnanciele diensten te bespeuren. Ook 'minder'
vermogende particulieren wilden gebruikmaken van betaalcheques
(tegemoetkomend aan de behoefte naar betaalgemak), persoonlijke korte
leningen (i.e. consumentenkrediet), spaar- en beleggingsfaciliteiten en
hypotheken.

De sterke groei van de kredietvraag van ondernemingen in een snel
expanderende volkshuishouding maakte het bovendien noodzakelijk op
grote schaal gelden van particulieren aan te trekken. Het grote publiek
werd steeds belangrijker voor het bankwezen. Ergo: de verschillende
soorten banken verloren veel van hun oorspronkelijke karakter. Er werd een
'convergentieproces' in gang gezet. In de daaruit voortvloeiende
concurrentiestrijd streefden de verschillende soorten banken naar een
continue verbreding van hun activiteitenscope. Daarmee werden de oude
scheidslijnen doorbroken.

De stijging en grotere spreiding van de welvaart hadden een verruiming
van de activiteitenscope van de verschillende soorten banken tot gevoig.
Deze verruiming van de activiteitenscope -en daarmee de grensvervaging-
viel niet op economische gronden te betwisten. Zouden de banken niet zijn
meegegaan in de grotere vraag van de bestaande en nieuwe clienten, dan
zou het risico worden gelopen, dat deze clienten zich van de betreffende
banken zouden hebben afgekeerd. Die cllenten hadden hun toevlucht kunnen
zoeken bij de in Nederland reeds actieve vestigingen van 'buitenlandse'
banken. De Nederlandse banken waren niet gediend met een herschikking
van het grotendeels uitgekristalliseerde cllentenbestand. Verruiming van
de activiteitenscope was een fait accompli.

313



Het verruimen van de activiteitenscope ging gepaard met de intrede van
het 'marktgericht' denken in de beleidsvorming. Dit vergde nieuwe
marktbewerkingsstrategieen. Deze ontwikkeling naar een nieuw
'beleidsparadigma' Iiep synchroon aan de ontwikkeling die op hetzelfde
moment in het verzekeringswezen plaatshad (zie hoofdstuk 5). Daarmee
werd de basis gelegd voor de opkomst van het concurreren middels
marketing- en distributiestrategieen. De opkomst van nieuwe
technologieen (tot uiting komend in 'direct marketing' en 'electronic
[home] banking') accentueerde de ontwikkeling van een 'produktorlentatle'
naar een 'marktortentane' (zie tevens: Aders, 1984). De 'client was koning':
de 'markt' was uiteindelijk verantwoordelijk voor het vervagen van de
grenzen tussen de algemene banken, de spaarbanken en de cooperatleve
banken.

Wat de grensvervaging tussen de groepen banken betreft zien we dat
algemene banken zich vanaf het midden van de jaren '60 bewust zijn gaan
toeleggen op het aantrekken van spaargelden van gezinshuishoudingen
teneinde aan de toenemende vraag naar krediet te kunnen voldoen. Het
aantrekken van de spaargelden van de gezinshuishoudingen ging gepaard
met de oprichting van een omvangrijk kantorennet. Ook spaar- en
cooperatteve banken gingen zich -omgekeerd- meer en meer tot 'algemene'
banken ontwikkelen (zie: Eizenga, 1985; Bol en Dierick, 1989). Ook hun
clientenscope veranderde. Het dienstenpakket werd verbreed, omdat een te
gespecialiseerde activiteitenscope de ctlentenscope beperkte. Die
cllentenscope is weer van belang voor het aantrekken van financlele
middelen, nodig voor het uitoefenen van het bankbedrijf.

6.3.5.2. VERVAGING VAN GRENZEN TUSSEN
BEDRIJFSTAKKEN: BRANCHEVERVAGING
De schotten tussen de banken en verzekeraars werden tot voor kort gestut
door het structuurbeleid (zie: Jonkhart, 1991). Het structuurbeleid werd
vanaf 1981 verankerd in zogeheten 'memoranda'. Deze memoranda gaven de
hoofdlijnen van het structuurbeleid weer. Zij bepaalden voorts de duur van
de geldigheid van het structuurbeleid.

'Het structuurbeleid' is een verzamelnaam voor het geheel aan regels, dat
verantwoordelijk is (geweest) voor het afpalen van de activiteiten van de
verschillende financiele dienstverlenende instel/ingen in Nederland. Het
structuurbeleid moest in eerste aanleg de scheiding van de activiteiten
van de banken en de verzekeraars handhaven. Het structuurbeleid was er in
essentie op gericht machtsconcentraties van flnanclele dienstverleners te
voorkomen. Achterliggende opvatting: machtsconcentratie zou de
efficiente werking van de 'markt voor financlele diensten' doorkruisen. Het
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structuurbeleid diende de mededinging te waarborgen.

Er werd in het structuurbeleid een onderscheid gemaakt tussen het 'grote
structuurbeleid' en het 'kleine structuurbeleid'. Het grote structuurbeleid
regelde de scheiding tussen banken en verzekeraars. Zo dienden
deelnemingen van banken en verzekeraars over en weer tot maximaal 15
procent beperkt te blijven. De zeggenschap op een
aandeelhoudersvergadering danwel ledenvergadering was slechts mogelijk
voor ten hoogste 5 procent van het kapitaat. Het kleine structuurbeleid
regelde de scheiding tussen de banken en de hypotheekbanken.

Het structuurbeleid is in de jaren '80 aan veel kritiek onderhevig geweest.
AI in 1982 werd de hand gelicht met de inhoud van het structuurbeleid. De
hypotheekbanken waren door het stagneren van de markt voor hypothecair
krediet (in 1979 en 1980) en het ineenstorten van de vastgoedmarkt aan
lager wal geraakt (Maes, 1986; Koelewijn, 1987). De continuiteit van de
hypotheekbanken stond op het spet. Om de continu"iteit van deze banken te
kunnen verzekeren moest toenadering tot andere tlnanclele
dienstverleners gezocht worden. Het waren de 'grote' verzekeraars
(Nationale-Nederlanden en Aegon) die de helpende (financiele) hand boden
(overigens met de financtele steun van de Nederlandsche Bank) (Koelewijn,
1987).

De Nederlandsche Bank stelde zich flexibel op: men probeerde zoveel
mogelijk in de pas te lopen met de marktontwikkelingen. Dit verklaart dat
het structuurbeleid, dat verbood dat verzekeringsmaatschappijen in
hypotheekbanken zouden deelnemen, bijtijds werd bijgesteld. In dat
opzicht heeft de Nederlandsche Bank zich pragmatisch opgesteld (zie ook:
Colje, 1988). Het bleek niet mogelijk het structuurbeleid in de
oorspronkelijke vorm te handhaven.

In 1984 was er onder de betreffende marktpartijen weinig behoefte om
het structuurbeleid te herzien. Het structuurbeleid hield volgens de
Nederlandse Bankiersvereniging, de Rabobank Nederland, de Nederlandse
Spaarbankbond, de Postbank, het Verbond van Verzekeraars en de twee
organisaties van asssurantietussenpersonen -de NVA en de NBvA- (de
laatse twee groepen ondanks de nodige kanttekeningen) op evenwichtige
wijze rekening met aile inhoudelijke facetten inzake de scheiding van
banken en verzekeraars.

De houdbaarheid van het Nederlandse structuurbeleid werd met name door
internationale ontwikkelingen aangetast. De status quo in Nederland liep
uit de pas met de internationale ontwikkelingen die in de richting van een

315



vergaande liberalisatie van geld- en kapitaalmarkten gingen. Voorts waren
veel landen niet bekend met het fenomeen 'structuurbeleid'. West-
Duitsland heeft bijvoorbeeld nooit een 'structuurbeleid' gekend. Dit bracht
soms ambivalente situaties teweeg. Wat Nederlandse banken en
verzekeraars niet werd toegestaan, was in bepaalde gevallen wei te
realiseren voor buitenlandse financiele dienstverleners. Zo acquireerde
bijvoorbeeld de Duitse verzekeringsmaatschappij Aachener & MOnchener (A
& M) in 1986 de Duitse Bank fOr Gemeinwirtschaft (BfG). Het bijzondere
aan deze acquisitie was dat A & M tevens een belang van 33 procent in de
Hollandse Koopmansbank verwierf. Deze Hollandse Koopmansbank zetelde
in Amsterdam.

Op 1 januari 1987 werd een belangrijke stap gezet op weg naar het
volledig liberaliseren van het structuurbeleid. Feitelijk betrof het een
overgangsfase naar een volledige liberalisatie van geld- en
kapitaalmarkten. Gezamenlijke flnanclele produkten van banken en
verzekeraars werden toegestaan. Voor acquisities van banken door
verzekeraars danwel vice versa werd echter nog steeds geen toestemming
verleend. De 'partiele' Iiberalisatie van het structuurbeleid hield volgens
Minister Ruding van Flrranclen -in een brief aan de Tweede Kamer (juni
1986)- met name verband met de toenemende concurrentie op de
Nederlandse financiele markten, de nieuwe vormen van dienstverlening en
de toenemende betekenis van andere tinanciele instellingen als
pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

Meys (1987) merkte naar aanleiding van deze veranderingen op:
"Liberalisering en deregulering leveren grotere vrijheden op voor de
spelers op de markten, maar juist die vrijheden brengen weer grotere
risico's met zich mee voor de spelers, zo oordelen de toezichthouders
veelal. Daarom wensen zij de bedrijfseconomische eisen die zij aan de
banken stellen, aan te scherpen. U zult begrijpen dat dergelijke
verzwaringen nogal van invloed zijn op de concurrentiekracht van de
betrokken partijen. Daarom is het van groot belang dat niet aileen banken,
maar ook andere aanbieders zoveel mogelijk aan dezelfde spelregels
worden gehouden voorzover ze dezelfde diensten aanbieden. Harmonisatie
van het toezicht op financtele instellingen is daarom noodzakelijk ten
einde concurrentiedistorsies te vermijden" (p. 1057).

Per 1 januari 1990 werd het in Nederland voor banken en verzekeraars
mogelijk in elkaars kapitaal deel te nemen. Dat wilde niet zeggen dat
banken en verzekeraars in staat waren in sen juridische eenheid op te
gaan. De toezichthouders op het functioneren van banken en verzekeraars
(respectievelijk De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer) bleven
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ondanks de liberalisatie naast elkaar functioneren. De Nederlandsche Bank
en de Verzekeringskamer bleven zelfstandig het 'toezichthouderschap'
uitoefenen. De liberalisering van de Nederlandse kapitaalmarkt heeft de
concurrentie tussen banken onderling en verzekeraars onderling alsmede
de concurrentie tussen banken en verzekeraars doen toenemen (zie ook:
Oort en Schotsman, 1988).

Het vervagen van de grenzen tussen de verschillende groepen banken en de
banken en de verzekeraars heeft uiteindelijk tot de opkomst van de
'financiele supermarkt' geleid (het 'Bancassurance'/'Allfinanz'-concept).
De banken konden van de 'range' verzekeringsprodukten protiteren, terwijl
de verzekeraars van de distributiekanalen van de banken konden profiteren.
Vooral eenvoudige verzekeringsprodukten en verzekeringsprodukten met
een overeenkomstige functie als de bestaande 'range' bankproduken (i.e.
bijvoorbeeld eenvoudige spaarcontracten) zouden via de distributiekanalen
van de banken verkocht kunnen worden.

6.3.6. CONCURRENTIE
De Nederlandse banken hebben decennialang in een relatief beschermde
omgeving kunnen opereren. Door de oligopolistische marktstructuur
domineerden enkele grote banken de markt (zie ook: van Wensveen, 1989).
De marge tussen het aantrekken en het uitzetten van gelden was lange tijd
de belangrijkste winstbron. Kostenbeheersing speelde geen majeure rol,
Het functioneren van de bank hing voomamelijk at van de reputatie en de
persoonlijke contacten van de leidinggevende bankiers. Bijgevolg: geen
felle concurrentie.

Vanaf het begin van de jaren '60 kwam daarin verandering. De snelle
maatschappelijke ontwikkelingen raakten in een stroomversnelling. Het
bankwezen kon zich niet aan die ontwikkelingen onttrekken. Deze
ontwikkelingen hadden een katalyserende werking op de
concurrentiestrijd. Door het multinationaliseren van de scope van steeds
meer banken, het elimineren van toetredingsbelemmeringen door overheden
en het vervagen van de grenzen tussen de verschillende groepen banken en
financlele dienstverleners nam het aantal concurrenten vanaf het begin
van de jaren '80 snel toe. AI deze marktpartijen wilden uiteindelijk hun
marktaandeel en/of winstgevendheid vergroten.

Twee belangrijke groepen concurrenten waren de spaarbanken en de
verzekeraars. Spaarbanken en verzekeraars hadden een solide
vermogensbasis en krachtige distributiekanalen. Voorts beschikten deze
'nieuwe' concurrenten over management- en marketingervaring met het
bewerken van de cllenten van de banken (Verzekeraars bestreken
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bijvoorbeeld met hun hypotheken en vermogensbeheer al enkele jaren de
baneaire markt).

Daar kwam nog bij dat in het najaar van 1988 de afspraken die lange tijd
de prijzen in Nederland voor het merendeel van de financlele diensten
standaardiseerden voor het overgrote deeI onder druk van de Europese
Commissie werden geschrapt. Concreet betekende dit dat banken in
Nederland met prijsconcurrentie de aantrekkingskracht van hun produkten
konden verhogen.

De fellere mondiale concurrentiestrijd wordt -net als bij het
verzekeringswezen- vooral op de nationale markten besleeht: de
concurrentiestrijd heeft in eerste instantie een 'multi-domestic'
karakter. Een uitzondering betreft de concurrentiestrijd tussen de grote
eommissionairs en de merchantbanken. Uit een onderzoek van Arthur
Andersen (uit 1986) is -voor wat betreft de concurrentie onder merchant
banken- naar voren gekomen, dat de trend naar securitisatie (waarmee de
voorkeur voor verhandelbare schuldtitels boven het opnemen van bancaire
kredieten wordt aangeduid) tot een fellere concurrentie tussen de
merchantbanken zal leiden. Volgens ditzelfde rapport is het aantrekken
van middelen met de komst van flnanclele instellingen als Roparco -die
spaarders op de geldmarktrente afgestemde rentetarieven bieden
- moeilijker geworden. Afgezien van deze concurrentie moet voorts
rekening worden gehouden met de eoncurrentie van de kant van grote
Industrlele en handelsondernemingen die de banken passeren door zelf
aetief te worden op de geld- en kapitaalmarkt.

Deze ontwikkelingen sorteren drukkende effecten op de rentabiliteit. Aan
het einde van de jaren '80 kwamen de banken min of meer klem te zitten
tussen deze verkrappende rentabiliteit en de door de toezlchthouders
opgeschroefde solvabiliteitseisen (zie: Oort en Schotsman, 1988).

Over de soliditeit van de tegen het einde van de jaren '80 door de algemene
banken ingenomen concurrentieposities lopen de meningen uiteen. De
feiten (een bestaand kantorennet, een reputatie en daarmee een
vertrouwensbasis bij cllenten, een sterke vermogenspositie en een
ervaringsvoorsprong op andere marktpartijen) onderstreepten niettemin de
solide uitgangspositie van de algemene banken. Volgens Oort en Schotsman
(1988) waren ook de aanwezige internationale orlentatle bij de banken en
het feit dat de Nederlandse banken meer dan banken in andere landen
gewend waren aan scherpe coneurrentie krachtige voordelen van het
Nederlandse bankwezen. Oat nam niet weg dat voor een -lange tijd
gevoerde- praktijk als 'cross-subsidizing' (het subsidleren van het ene
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verliesgevende bankprodukt met de extra opbrengsten van een ander
winstgevend bankprodukt) geen plaats meer was. De noodzaak van
kwalitatief hoogwaardige kostenstructuren stond deze praktijk in de weg.

6.4. DE STUWENDE KRACHTEN

6.4.1. ALGEMEEN
Het multinationaliseren van de scope van de ABN bank, de Amro bank en de
NMB bank was het gevolg van' de volgende 'stuwende krachten':
- concurrentievoordelen (paragraaf 6.4.2.)
- het 'volqen-van-de-ctlent' (paragraaf 6.4.3.)
- risicospreiding (paragraaf 6.4.4.).

6.4.2. CONCURRENTIEVOORDELEN
De binnenlandse expansiemogelijkheden van de drie grootste Nederlandse
algemene banken zijn al sinds het midden van de jaren '60 beperkt. De
omvangrijke binnenlandse marktaandelen van de grootste banken zijn
vanaf 1965 niet meer aan wezenlijke veranderingen onderhevig geweest
(zie: Bosman, 1989). De factor 'concurrentievoordelen' -in combinatie met
beperkte groeimogelijkheden op de binnenlandse markt- is gedurende de
periode 1965 tot en met 1989 een belangrijke oorzaak geweest van het
multinationaliseren van de scope van de algemene banken (Scherpenhuijsen
Rom, 1980). Het oligopolistische karakter van de binnenlandse markt bood
de drie banken weinig mogelijkheden de binnenlandse marktposities verder
te versterken. Daarmee werd het risico gel open op een dure
concurrentiestrijd die aileen maar zou lei den tot marginale
herschikkingen van marktposities. Multinationalisatie van de
ondernemingsscope werd dan ook als een aantrekkelijke, alternatieve
expansiestrategie gezien.

6.4.3. 'VOLGEN-VAN-DE-CLIENT'
Grote ondernemingen hebben in de regel een aantal banken waarmee
regelmatig zaken worden gedaan. Afhankelijk van het soort transactie
(acquisitie, emissie van effecten) en bijvoorbeeld de valuta waarin men
wi! lenen, kiezen die ondernemingen de ('huis')bank(en) die dat moet(en)
uitvoeren. Die ondernemingen verlangden vanaf het midden van de jaren '60
In toenemende mate van 'hun' bank(en) dat men ook in het buitenland zoveel
mogelijk ter plaatse aanwezig was. Scherpenhuijsen Rom (1980) stelde
dan ook dat: "For many banks, following in the wake of their customers has
been the principal motive for internationalization" (p. 38).
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Deze stuwende kracht is niet 'nieuw'. AI gedurende de 18e, 1ge en de
eerste helft van de 20e eeuw volgden banken lndustrlele en
handelsondememingen naar de kolonien. De Britse Barclays Bank heeft haar
aan het einde van de jaren '80 ingenomen positie deels te danken aan het
actief bewerken van de (vroegere, gedurende een lange tijd volledig
afgeschermde) Britse kolonien.

Vanaf de jaren '60 raakte het proces van schaalvergroting dat in het
mondiale bedrijfsleven plaatshad door vrijhandel en het toepassen van
nieuwe technologieen in een stroomversnelling (zie: Levitt, 1983; de Jong,
1984). De concentratiebeweging die zich naar aanleiding daarvan onder
Industrlele ondernemingen afspeelde liet ook het bankwezen als financier
van vele fusies, acquisities en joint ventures niet onberoerd. Het begrip
'schaalvergroting' behoorde al snel tot de vocabulaire van de Nederlandse
bankiers. De schaalvergroting en de multi nationalise ring (als
verbijzondering daarvan) die zich onder de lndustrlele ondernemingen
voltrok leidde ertoe, dat ook algemene banken hun scope gingen
multinationaliseren. De Nederlandse algemene banken werden door het
multinationaliseren van de scope van lndustrlele en handelsondememingen
min of meer gedwongen hun scope 'mee' te multinationaliseren.

In het jaarverslag van de Amro bank over 1976 valt over de stuwende
kracht 'volqen-van-de-cllsnt' te lezen: "De, met uitzondering van een korte
crisisperiode, krachtige positie van de gulden en het hier te lande
bestaande zeer hoge niveau van arbeidskosten (directe en indirecte
tezamen) dwongen vele van onze concernrelaties [Le. multinationale
ondernemingen, PKJ] voor rendabele investeringsmogelijkheden -meer dan
in het verleden- naar het buitenland uit te zien" (p. 22). De Raad van
Bestuur van de Amro bank schrijft in het jaarverslag over 1977: "De
matige groeivooruitzichten van de Nederlandse economie en de blijvend
hoge arbeidskosten hebben er in het verslagjaar toe geleid dat de grote
bedrijven hun expansie in toenemende mate in het buitenland gaan
realiseren. Ten aanzien van de hieruit voortvloeiende problematiek op het
gebied van financiering in vreemde valuta, internationaal cashmanagement
en valutarisicobeheer wordt op de bank [Le. de Amro bank, PKJ] veelvuldig
een beroep gedaan" (p. 24).

Conclusie: banken multinationaliseerden hun ondernemingsscope omdat hun
'corporate clients' daarin het voortouw namen. Deze cllenten wilden in de
regel bij een voortgaande multinationalisatie van de scope door dezelfde
('huis')bank bediend worden. Het volgen van de multinationaliserende
cllenten was daarom niet 'vrijblijvend'. De multinationaliserende
Nederlandse clienten hadden anders gebruik gemaakt van de financiele
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diensten van buitenlandse banken. Afgezien daarvan leidde een eigen
kantoor tot betere contacten ter plaatse, waardoor het dienstenpakket
voor de multinationaliserende client hoogwaardiger werd.

Het volgen van de cllenten is een belangrijke stuwende kracht gebleven.
Het belang van het aanbieden van 'global service' is met het groter
wordende buitenlandbedrijf van de 'corporate clients' eerder toe- dan
afgenomen. Naar aanleiding daarvan bleven banken witte plekken op de
mondiale kaart opvullen. Implicatie voor het concernbeleid: de ruimte voor
het zelfstandig inhoud geven aan het concernbeleid werd deels gedicteerd
door ontwikkelingen die buiten het bereik van de hoogste leiding van de
multinationale bank lagen. Exogene ontwikkelingen (hier: ontwikkelingen
die zich onder industrtele ondernemingen voltrokken) hebben de
keuzevrijheid van de hoogste leiding van de banken met betrekking tot het
aanwenden van de financiele en managementmiddelen tot op zekere hoogte
aan bandengelegd.

Resumerend: om aan de fmancle!e behoeften van de multinationaliserende
lndustrlele en handelsondernemingen tegemoet te kunnen komen moesten
de algemene banken in omvang groeien, met name omdat:
- hun vertegenwoordigend apparaat uitgebreid moest worden om overal
deze clienten te kunnen bedienen en
- om zodoende te kunnen voldoen aan de hogere kredietvraag van diezelfde
clienten.

6.4.4. RISICOSPREIDING

6.4.4.1. ALGEMEEN
Het belang van de stuwende kracht 'risicospreiding' kan aan de hand van
een aantal citaten ge'illustreerd worden:

1. "De aanwezigheid van de bank met eigen vestigingen in vele landen
-thans een veertigtal- is in 1978 opnieuw van groot nut gebleken bij de
benadering van onze relatiekring. Wij streven ook voor de komende periode
naar een verdere, evenwichtige uitbouw van ons internationale
kantorennet. De mogelijkheden voor uitbreiding, door verwerving van
bestaande instellingen of door middel van nieuwe vestigingen, zijn nog
steeds aanwezig. Ons beleid is er op gericht daarvan een zorgvuldig
gebruik te maken, onder handhaving en verbetering van de rentabiliteit en
met inachtneming van een weloverwogen risicospreiding [cursief, PKJ]"
(Jaarverslagvan de ABN bank over 1978; p. 24).
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2. De NMB bank motiveerde in het jaarverslag over 1980 het
multinationaliseren van de scope als voigt: • " Bovendien
vergroot de verdere uitbouw van de eigen vestigingen in het buitenland de
mogelijkheden tot dienstverlening aan relaties en zijn zij een middel om
nieuwe relaties te verwerven; voorts nemen de groeimogelijkheden van
ons concern daardoor toe en maken het als geheel minder afhankelijk van
de economische ontwikkelingen in Nederland [cursief, PKJ]" (p. 38).

3. In 1983 valt de volgende zinssnede te lezen in het jaarverslag van de
NMB bank over 1982: "Mede in verband met de vertraging van de groei in het
binnenland blijven wij streven naar de uitbouw van het buitenlandbedrijf
teneinde een verdere spreiding van winstbronnen en rlsico's te bereiken
[cursief, PKJ]" (p. 34).

4. Van de 'grote drie' is het vooral de ABN bank geweest, die streefde naar
een goed gespreid netwerk van buitenlandse kantoren en
vertegenwoordigingen. Oat hiermee voordelen werden behaald stond buiten
kijf: "Eens te meer blijkt dat de spreiding van ons net van vestigingen over
bijna de gehele wereId het voordeel heeft, dat een minder goede gang van
zaken in een bepaald gebied vaak opgevangen kan worden door betere
uitkomsten in een ander gebied [cursief, PKJj" (Jaarverslag van de ABN
bank over 1977; p. 24). En: "De positieve gang van zaken van het
internationale bedrijf is mede mogelijk geweest dankzij de 9 ro te
spreiding van het buitenlandse kantorennet [cursief, PKJ]" (Jaarverslag
van de ABN bank over 1980; p. 26).

S. De volgende uitspraak van Hazelhoff -aan het einde van de jaren '80
voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN bank- benadrukt andermaal
het belang van 'risicospreiding' als belangrijk uitgangspunt voor het
concernbeleid van een bank: "De winst van het buitenlandsbedrijf is
gegroeid tot circa SO procent. De stapsgewijze ontwikkeling is beter
geweest dan alles op een kaart zetten. De wereld zit zelfs voor een
bankier vol onzekerheden. We streven naar een geografisch en qua produkt
gespreide ontwikkeling van ons bedrijf [cursief, PKJ] • (1988; p. 18).

6.4.4.2. RISICOSPREIDING: NEDERLAND EN DE VERENIGDE
STATEN VAN AMERIKA
Voor de algemene banken fungeerde de Verenigde Staten lange tijd als
tegenwicht voor de uiteenlopende groeiniveaus van de Nederlandse
economie. De Verenigde Staten vormde de markt die tegenvallers in de
economische ontwikkeling in Nederland moest compenseren. Met andere
woorden: de Verenigde Staten vervulden voor de algemene banken een
'bufferfunctie'.
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De uitoefening van het bankbedrijf in Europa verschilde in de kern niet
veel van de uitoefening van het bankbedrijf in de Verenigde Staten. De
voorwaarden voor de uitoefening van het bankbedrijf in Europa en in de
Verenigde Staten waren herleidbaar tot de integriteit en deskundigheid
van de betreffende bank. De aanvrager van een vergunning diende de lokale
autoriteiten van haar integriteit en deskundigheid te overtuigen. In
essentie werd een nieuwe bankvestiging op haar 'economisch nut' getoetst.
Het Europese en het Amerikaanse bankwezen verschilden echter op twee
belangrijke punten van elkaar. In de eerste plaats was er in de Verenigde
Staten sprake van een strikte scheiding tussen 'commercial banking' en
'investment banking' (ook wei 'merchant banking' genoemd). Commercial
banking en investment banking werden door de uit 1933 daterende Glass-
Steagall Act strikt gescheiden (zie: Davis, 1971) (Geleidelijk aan -mede
als gevolg van het opdringen van buitenlandse banken- werd de scheidslijn
permeabel. Tegen het einde van de jaren '80 mochten banken bijvoorbeeld
individuele aan- en verkopen van effecten verzorgen. VeeI rigide
voorschriften werden in die dagen door de feiten achterhaald). Ten tweede
werden de algemene banken gedwongen hun activiteiten tot de staat
waarin de bestuurszetel was gevestigd te beperken. De Amerikaanse
wetgeving legde derhalve de activiteitenscope en de geografische scope
(en in het verlengde daarvan de cllentenscope) aan banden.

Het Federal Reserve System was verantwoordelijk voor de structuur van
het Amerikaanse bankwezen (zie: Davis, 1971). Het Federal Reserve
Systeem werd beschouwd als het meest geeigende systeem om de macht
van -in het bijzonder grote- banken te 'monitoren'. Dit systeem heeft twee
ontwikkelingen in de hand gewerkt (Davis. 1971):
1. Een snelle expansie van buitenlandse banken in de Verenigde Staten
2. Een versnelde expansie van Amerikaanse banken in het buitenland.

Buitenlandse banken werden door dit systeem bevoordeeld. Het was voor
Amerikaanse banken namelijk verboden in meerdere staten vestigingen te
hebben (het zogenaamde verbod op 'interstate banking'). Het Amerikaanse
bankwezen was dan ook in geografisch opzicht sterk versnipperd.
Buitenlandse banken mochten in meerdere staten het bankbedrijf
uitoefenen. Deze regeling heeft tot verstoorde concurrentieverhoudingen
geleid. Door dit systeem zijn de buitenlandse banken in staat geweest in
de Verenigde Saten veel sneller te expanderen dan hun Amerikaanse
concurrenten. Door deze juridische infrastructuur was het Amerikaanse
comrnerclele bankwezen versnipperd en daardoor inefficient van opzet.
Tegen dit systeem is dan ook veel kritiek gerezen (zie: Jonker-Dorila.
1985). Veel op expansie ingestelde Amerikaanse banken werden door dit

323



systeem 'gedwongen' hun scope te multinationaliseren (zie: Kenyon en
Mathur, 1987).

Vanaf het begin van de jaren '80 raakte de deregulering die in de Verenigde
Staten om zich heen begon te grijpen in een stroomversnelling (zie: Jonker-
Dorila, 1985). Door een uitspraak van het hooggerechtshof in juni 1985
werd het in een aantal staten aan banken toegestaan grensoverschrijdende
fusies te effectueren. Aileen de zogenaamde 'money center banks' (als de
Bank of America, Chase Manhattan en Citibank) uit California en enkele
staten uit het Noord-Oosten van de Verenigde Staten mochten niet met
banken uit andere staten fuseren. In de andere staten yond een golf aan
fusies en acquisities plaats. Dit leidde tot de opkomst van zogenaamde
'superregional banks'. De opkomst van dit nieuwe type bank vormde -
ondermeer door de solide flnanclele structuur- niet aileen een uitdaging
voor de grote 'money center banks', maar ook voor de lokale vestigingen
van buitenlandse banken als de ABN bank, de Amro bank en de NMB bank.

De ABN bank, de Amro bank en de NMB bank hebben van oudsher een meer
dan gemiddelde aandacht gehad voor de Amerikaanse markt. De
Amerikaanse markt was na de Tweede Wereldoorlog niet zo 'open' voor
buitenlandse banken. Net als in vele andere landen was vestiging in de
regel onderhevig aan verschillende voorwaarden. Vestiging van een
buitenlandse bank was aanvankelijk aileen mogelijk in de vorm van
vertegenwoordigingen of via een minderheidsaandeel in een Amerikaanse
bank. Tegen de jaren '60 kwam hierin verandering (zie: Jonker-Dorila,
1985). In verschillende staten werd gewerkt aan het verruimen van de
vestigingsmogelijkheden voor buitenlandse banken. Op deze manier hoopte
men meer buitenlandse banken en daarmee meer economische bedrijvigheid
aan te trekken.

In de loop der tijd hebben veel buitenlandse banken de sprong naar de
Amerikaanse markt genomen. Daar waren naast meer algemene stuwende
krachten als sterke posities op de thuismarkt, het volgen van de
lndustrtele ondernemingen en risicospreiding voor verantwoordelijk
(Mason en Mayer, 1979):
1. Het algemene ondernemingsklimaat (vrij van regels, weinig toezicht -
'laissez faire')
2. De omvang van de markt (waardoor zowel volume- als nisstrategieen
toegepast konden worden)
3. Het gemiddeld hoge groeiniveau en de dynamiek van de Amerikaanse
economie.
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Van oudsher hebben de districten New York en Chicago en de staat
Californie in het middelpunt van de belangstelling van buitenlandse banken
gestaan. New York en Chicago zijn altijd de twee belangrijkste financiels
centra van de Verenigde Staten geweest. De interesse van het buitenlandse
bankwezen voor Catltornie is van recente datum. Callfornie is een
economisch snel groeiende en welvarende staat, met een grote behoefte
aan financlele diensten.

De op de Amerikaanse markt toegepaste marktbewerkingsstrategieen van
de ABN bank, de Amro bank en de NMB bank liepen nogal uiteen. De ABN bank
bood aile soorten flnanciele diensten aan aile soorten van clienten aan. De
ABN bank opereerde als een 'universele' bank. De Amro bank en de NMB bank
opereerden als wholesale bank. De ABN bank, de Amro bank en de NMB bank
hadden met elkaar gemeen, dat men vooraleerst de Amerikaanse
ondernemingen (in het bijzonder de 'Fortune 500'-ondernemingen) van
krediet wilde voorzien en dat men de internationale handel tussen
Nederland en de Verenigde Staten wilde financieren.

6.5. DE STRATEGIE

6.5.1. ALGEMEEN
In deze paragraaf staan we stil bij de modus en de richting van het
multinationaliseren van de scope van de drie algemene banken. De
belangrijkste internationale expansies zullen de revue passeren. Voor een
volledig overzicht van de modus en de richting van het multinationaliseren
van de scope van de drie banken wordt verwezen naar de appendices 6-11,6
-III en 6-IV (Appendix 6-V geeft de afgestoten internationale ventures).
Achtereenvolgens wordt de multinationalisatiestrategie van de ABN bank
(paragraaf 6,5.2.), de Amro bank (paragraaf 6.5.3.) en de NMB bank
(paragraaf 6.5.4.) behandeld. Paragraaf 6.5.5. behandelt de
multinationalisatiestrategie van de drie banken in meer algemene zin.

6.5.2. DE ABN BANK
Van de drie banken had de ABN bank i.c, de vroegere Nederlandsche Handel-
Maatschappij het grootste buitenlandbedrijf met omvangrijke belangen in
het Midden- en Verre Oosten. In 1965 werd volg_ensde jaarcijfers al 20
procent van de concernwinst buiten Nederland behaald. Zoals we al in
paragraaf 6.3 en 6.4. uiteen hebben gezet kreeg het bankwezen halverwege
de jaren '60 te maken met de noodzaak de schaalvergroting die zich in de
industrie voltrok te volgen. Het was in het belang van de banken om met
hun clienten mee te groeien, omdat die clienten in toenemende mate hun
scope gingen multinationaliseren. De ABN bank werd toendertijd
geconfronteerd met enkele witte vlekken op de mondiale kaart: Midden- en
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Zuld-Amerika. Multinationaliserende Nederlandse cllenten die hun scope
naar deze gebieden wilden verruimen konden niet (Midden-Amerika) danwei
in beperkte mate (Zuid-Amerika) bij de ABN bank terecht. Omdat het 'from
scratch' opbouwen van een kantorennet in die landen een langdurige en
kostbare operatie was, en verder was gebonden aan diverse voorschriften,
werd overwogen een goed in deze regio ingevoerde bank te acquireren. Na
verschillende potentlele acquisitiekandidaten gescreend te hebben bleef er
een bank over: de Hollandsche Bankunie (kortweg: de 'HBU').

In 1967 werd de HBU door de ABN bank overgenomen. De ABN bank bouwde
daarmee haar positie als de Nederlandse bank met het grootste
buitenlandbedrijf verder uit. Het buitenlandbedrijf van de HBU sloot goed
aan bij het buitenlandbedrijf van de ABN bank. De HBU had diverse belangen
in Zuid-Amerlka, een regio waar de ABN bank nauwelijks actief was (de
ABN bank was uitsluitend actief in Argentinia en Brazllte). De ervaring van
de HBU met het bewerken van het Zuidamerikaanse continent zou de
expansie van de ABN bank in dat deel van de wereld aanzienlijk kunnen
vereenvoudigen. De binnenlandse bedrijven overlapten elkaar weinig. De
HBU had een veel kleiner binnenlands kantorennet (in totaal ongeveer 800
werknemers) dan de ABN bank (ongeveer 8000 werknemers). De ABN bank
beschikte op het moment van samengaan over ongeveer 1500 buitenlandse
werknemers. De HBU had de beschikking over ongeveer 1700 buitenlandse
werknemers. Daarmee was de fusie complementair in plaats van
concurrerend. Er ontstond een goed gespreid internationaal kantorennet.
Aileen Australia ontbrak op dat moment nog in het internationale
kantorennet van de ABN bank. Het binnenlandse bedrijf van beide banken
werd samengevoegd. De HBU bleef in het buitenland van haar eigen naam
gebruik maken.

De ABN bank multinationaliseerde sedertdien de scope overwegend langs
de weg van de internationale start-ups. Door consequent via internationale
start-ups te expanderen werd van ervaringseffecten geprofiteerd. De ABN
bank werd door haar 'multinationale reputatie' niet zelden in de
gelegenheid gesteld direct danwel vrij snel -al dan niet na het opstarten
van een 'representative office'- een 'eigen' bankfiliaal (i.e. 'branch office')
te openen. Dit was bijvoorbeeld het geval in Jakarta in 1969. Waar
Pierson, Heldring & Pierson, de Nederlandse Overzee Bank en de Amro bank
min of meer gedwongen werden een 'representative office' in Jakarta op te
startan, daar werd het aan de ABN bank toegestaan ean 'branch office' te
openen. Dit had met name te maken met de reeds door de ABN bank
opgebouwde reputatie met het bewerken van de Indonesische markt (tot
1957 had de Nederlandsche Handel-Maatschappij een intensieve relatie in
bankzaken met Indonesia).
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De ABN bank bleef onverminderd in diverse landen op diverse manieren in
'diverse' activiteiten expanderen. Hieronder volgen 10 voorbeelden van de
'diversiteit' van dergelijke expansies.

1. Zo werd in 1970 samen met de Franse Banque Nationale de Paris, de
Duitse Dresdner Bank, de Italiaanse Banca Nazionale del Lavoro en de
Australische Commonwealth Trading Bank of Australia de European
Australian Finance Corporation (een financieringsmaatschappij) opgericht.
De financieringsmaatschappij zou zich in het bijzonder gaan bezighouden
met het verlenen van flnanclele steun aan lokale ontwikkelingsprojecten
waarbij Europese belangen In het geding waren. Het ging daarbij om het
bleden van leningfacillteiten en het effectueren van kapitaaldeelnemingen.
De in de financieringsmaatschappij participerende banken waren
verantwoordelijk voor de financiele injecties. De ABN bank, de Dresdner
Bank en de Banca Nazionale del Lavoro namen, omdat men geen ervaring had
met het bewerken van de Australische financlele markt, ieder voor 18
procent deel in de financieringsmaatschappij. De Banque Nationale de
Paris en de Commonwealth Trading Bank of Australia -die goed in de
Australische financiele markt waren ingevoerd- namen beide voor 23
procent deel in de European Australian Finance Corporation. Het
hoofdkantoor werd in Sydney (Australle) gevestigd. Een bijkantoor werd -
teneinde potentlste Europese kandidaten voor Australle te lnteresseren- in
Parijs gevestigd.

2. In het raam van de verdere ontwikkeling van de activiteiten op het
terrein van merchant banking en van de multinationalisering van het
effectenbedrijf werd -eveneens in 1970- tot de oprichting van de
dochteronderneming ABN Corporation te New York besloten. Op deze manier
zou de ABN bank in direct contact komen met de grootste kapitaalmarkt in
de wereld, met aile positieve gevolgen voor de internationale
dienstverlening van de ABN bank van dien (De ABN bank had reeds
vertegenwoordigingen van het effectenbedrijf in andere financiele centra
als Londen en Parijs. In 1971 werd het Duitse ftnanclele centrum
Frankfurt aan dit netwerk van vertegenwoordigingen van het
effectenbedrijf toegevoegd. Andermaal was de achterliggende gedachte de
verbindingen met de lokale -nu Duitse- clienten te intensiveren).

3. In 1972 ging de ABN Corporation op in een samenwerkingsverband
tussen de ABN bank, de Dresdner Bank, de Bank van Brussel (Belgie) en de
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (West-Duitsland). Deze vier
banken hadden besloten een gezamenlijke investment bank in New York op
te starten. De nieuwe investment bank was het resultaat van het
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samengaan van de ABN Corporation met de German-American Securities
Corporation Boston, een dochterondernemingvan de Dresdner Bank. De Bank
van Brussel en de Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank gingen als
aandeelhouders deelnemen in de nieuwe investment bank. Aile banken
namen voor 25 procent deel in de nieuwe investment bank. De ABN bank
onthield zich van een verklaring, waarom tot deze actie werd overgegaan.
De vier banken gaven gezamenlijk een perscommunique uit waarin werd
benadrukt dat het sterk gegroeide zakelijke verkeer tussen Europa en de
Verenigde Staten perspectieven bood voor een ruimere verhandellnq. van
binnenlandse en buitenlandse effecten. De investment bank zou zich gaan
toeleggen op het bevredigen van de manifestere behoeften onder Europese
particulieren en institutionele beleggers naar Amerikaanse effecten en
het bevorderen van de verhandeling van effecten op de Europese
effectenbeurzen.

4. In 1973 werd via de Franse dochteronderneming Banque Jordan een
bankfiliaal in Nice aan haar kantorennet toegevoegd. Het was de eerste
expansie van Banque Jordan die buiten Parijs tot stand werd gebracht. De
doelstelling van de expansie: het inspelen op de behoeften van Nederlandse
particulieren en ondernemingen met ttnanclele betrekkingen met het
Zuiden van Frankrijk.

5. In datzelfde jaar werd met de partners van de ABN bank in het Societe
Financiere Europeenns (SFE)-netwerk, een aantal Arabische en enkele
andere financiele instellingen overgegaan tot de oprichting van een
investment bank, Banque Arabe et Internationale d'investissement
genaamd. De bank werd in Frankrijk gevestigd. De investment bank werd
via de 'holding company' Compagnie A~abe et Internationale
d'investissement (kortweg: 'CAli') voorzien van kapltaal, De oprichting van
de bank vond plaats in het raam van de geldophoping in het Midden-Oosten
(met name naar aanleiding van de inkomsten uit olie-royalties) en de zich
tegelijkertijd manifesterende vraag naar het 'upgraden' van de bancaire
infrastructuur. Via de investment bank zou tevens de belangstelling van
Arabische kapitaalverschaffers voor infrastructurele projecten elders in
de wereld kunnen worden opgewekt: de investment bank als facilitator.

6. Met het toetreden van twee nieuwe banken tot het ABECOR-
samenwerkingsverband (een consortium, opgericht in 1971, waarover later
meer) werd het internationale netwerk en daarmee het werkterrein van de
ABN bank verder vergroot. In 1971 hadden de volgende banken 'de
Associated Banks of Europe opgericht: de ABN bank, de Bank van Brussel,
de Bayerische Hypotheken- und Wechsel-bank en de Dresdner Bank, In 1973
traden toe: de Osterreichische t.anderbank A.G. (Oostenrijk) en de Banque
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International a Luxembourg (Luxemburg). De beide laatstgenoemde banken
hadden reeds lang nauwe banden met een van de 'oorspronkelijke' leden: de
Osterreichische Landerbank met de Dresdner Bank, de Banque International
a Luxembourg met de Bank van Brussel. De twee 'nieuwe' banken werden
'geassocieerd' lid. Dit betekende dat met de andere banken zou worden
samengewerkt, zonder noodzakelijkerwijs aan aile gezamenlijke
activiteiten deel te nemen.

7. In 1974 werd de Deutsche Industrie-Finanzierungsbank A.G. (kortwsq:
'DIFAG'), een bank gespecialiseerd in het verlenen van middellange
kredieten aan lndustrlele ondernemingen, tegen contanten overgenomen.
Het was de bedoeling de activiteiten van deze bank in de richting van het
algemene bankbedrijf uit te breiden.

8. In hetzelfde jaar traden de Banca Nazionale del Lavoro, de Banque
Nationale de Paris en de Barclays Bank toe tot het ABECOR-consortium.
Daarmee nam het aantal deelnemers toe tot zeven 'Ieden' en drie
'geassocieerde' leden. Met de toetreding van de drie bovengenoemde banken
veranderde de aard van het netwerk. De relatief intense relatie werd
afgezwakt. De vier 'oude' leden en de drie 'nieuwe' leden onderhielden
sedert jaren onderlinge relaties, onder meer in het kader van de in 1967
opgerichte Societe Financiere Europeenne (SFE), waarin behalve de
bovengenoemde zeven banken -met uitzondering van de Bayerische
Hypotheken- und Wechselbank-, met de Amerikaanse Bank of America en de
Japanse Sumitomo-bank ward samengewerkt.

9. Voorts werd samen met de Dresdner Bank, de Bayerische Hypotheken-
und Wechselbank, de Bank of America, de Bank van Brussel, de Banque
Nationale de Paris, de Banca Commerciale Italiana, de Banco Nazionale del
Lavoro, de Barclays Bank en de Banque de l'Union Europeenne (Frankrijk) in
de InternationaJ Nuclear Credit Bank, een financieringsmaatschappij voor
nucleaire projecten deelgenomen. In 1973 werd door dezelfde banken reeds
in de International Nuclear Corporation (te Luxemburg) geparticipeerd. De
twee tinanclele instemngen werden door de 'holding company'
International Nuclear Financing Holding beheerd.

10. In het voorjaar van 1975 werd de verliesgevende Bl"itse Northern
Commercial Trust Ltd. (een kleine algemene bank) geacquireerd. De ABN
bank wilde met de acquisitie van de Northern Commercial Trust de
werkzaamheden in het Britse lndustriele exportgebied uitbreiden. De ABN
bank was reeds met twee kantoren in het Verenigd Koninkrijk
vertegenwoordigd. Deze twee kantoren waren in Londen gevestigd. De
Northern Commercial Trust was in Manchester -het centrum van het
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Verenigd Koninkrijk en daarmee in een omgeving gedomineerd door
industrie- gevestigd. Na de acquisitie van de Northern Commercial Trust
was de ABN bank met 161 vestigingen in het buitenland werkzaam.

Het jaar '1975' stond in het teken van de acquisitie van de Mees & Hope
Groep. Begin augustus werden de acquisitieplannen aan de buitenwereld
bekendgemaakt. Voor de Mees & Hope Groep lagen de voordelen van een
samengaan met de ABN bank enigszins voor de hand:
- toegang tot creditgelden
- een mogelijke versterking van de internationale positie
- een versterking van het management.

De Mees & Hope Groep was het resultaat van verschillende fusies. De
toenmalige Groep was in 1968 ontstaan uit een samengaan van de
Nederlandse Overzee Bank, Mees & Hope (bankiers) en Mees & Zonen
Assurantlen, Na de fusie werd een 'holding company' gecreeerd met drie
werkmaatschappijen: Mees & Hope was de grootste werkmaatschappij.

Voor de ABN bank stonden drie overwegingen centraal. Mocht de Mees &
Hope Groep op relatief korte termijn -naar eigen zeggen- 'te klein' zijn om
op een bevredigende wijze het bankbedrijf uit te oefenen, voor de ABN
bank gold eenzelfde verhaal, aileen dan op een langere termijn. Met het
multinationaliseren van de scope van de buitenlandse banken zou -zo was
de toendertijd heersende teneur- de ABN bank bij een voortgaand
schaalvergrotingsproces tussen wal en schip kunnen belanden. De ABN bank
ontbeerde in dat geval de schaaigrootte am het internationaal kantorennet
rendabel te laten opereren. Ten tweede was de ABN bank bevreesd dat de
Mees & Hope Groep in handen zou vallen van een binnenlandse/buitenlandse
bank. In dat geval zouden de op de binnenlandse markt uitgekristalliseerde
marktposities (met name tussen de grote banken) verstoord kunnen
worden. Omdat de Amro bank het voornemen had Pierson, Heldring &
Pierson over te nemen, kon de ABN bank niet achter blijven. Met de
acquisitie van de Mees & Hope Groep zou de relatieve positie op de
binnenlandse markt bestendigd worden. De acquisitie van de Mees & Hope
Groep zou een versterking van het binnenlandse bedrijf betekenen.
Daarnaast zou de acquisitie van de Mees & Hope Groep kunnen leiden tot
een versterking van de positie van de ABN bank op de binnenlandse en de
buitenlandse kapitaalmarkt. Nadat de beide banken tot een vergelijk waren
gekomen werd afgesproken, dat de Mees & Hope Groep als een zelfstandige,
autonome groep met een eigen identiteit zou blijven voortbestaan.
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Ook na de acquisitie van de Mees & Hope Groep werd op diverse manieren in
diverse landen middels diverse activiteiten gemultinationaliseerd.

1. Politieke ontwikkelingen noopten de ABN-Ieiding (in 1975) de
vestigingen (van de HBU) in Venezuela om te zetten in een Venezolaanse
bankinstelling. De nieuwe bank (de Banco Continental S.A.) waarin de ABN
bank voor 20 procent ging participeren, paste in het kader van de nieuwe
Venezolaanse wettelijke bepalingen op het terreln van het bankwezen. De
Venezolaanse Industrlele groep 'Polar' ging voor 80 procent in de nieuwe
bank deelnemen.

2. In 1976 werd de deelneming in de Franse holding Neuflize,
Schlumberger, Mallet S.A. (kortweg: 'NSM'), die vrijwel aile aandelen van
de met dezelfde naam getooide bank beheerde, verruimd van 28 tot 40
procent. NSM was sinds 1971 aan de Mees & Hope Groep gelieerd. De bank
hield zich bezig met vermogensbeheer en de nationale en internationale
emlssie- en effectenhandel. Daarmee lagen de werkzaamheden in het
verlengde van een andere Fransebank van de ABN bank, de Banque Jordan.

3. In 1977 werd in Saudi-Arabie -samen met enkele flnanclele instellingen
en personen uit Saudi-Arabie- een nieuwe bank opgericht. De bank kreeg de
naam Albank Alsaudi Alhollandi. De ABN bank had reeds 3 vestigingen in
Saudi-Arabie (de eerste vestiging werd in 1926 opgestart -De ABN bank
had tot de Tweede Wereldoorlog het bankmonopolie in Saudl-Arable). Die
vestigingen werden in de nieuwe bank ingevoerd. In de Albank Alsaudi
Alhollandi namen de ABN bank en de Arabische partners voor
respectievelijk 40 en 60 procent deel. De ABN bank zou gedurende de
eerste 8 jaar de leiding van de nieuwe bank op zich nemen. Met het
beeindigen van de zelfstandigheid van het bankbedrijf in Saudl-Arabie nam
voor de ABN bank de vrijheid van opereren eerder toe dan af. Een nlet-
Arabische bank mocht bijvoorbeeld maar maximaal 3 vestigingen in Saudi·
Arabie hebben. Die stringente regel was via de nieuwe constructle niet
langer van toepassing op de ABN bank. De ABN bank was voornemens via de
Albank Alsaudi Alhollandi het lokale en internationale bankbedrijf uit te
oefenen. Daarbij viel te denken aan een rekeningcourant en depositobedrijf
alsmede het financieren van de handel en de invoer voor de olie-industrie.

De ABN bank had door de jaren heen een sterke positie in het Midden
-Oosten opgebouwd. Naast vestigingen in Saudi-Arable werd gewerkt in
Iran, Dubai, Ubanon, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. In Iran
was de ABN bank via de belangrijke joint venture Mercantile Bank of Iran
and Holland actief. De ABN bank had een belang van 33,5 procent in het
aandelenkapiaal van de Mercantile Bank of Iran and Holland. De Mercantile
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Bank of Iran and Holland exploiteerde ongeveer 40 kantoren in de
belangrijkste economische centra van Iran.

4. In 1976 werd een vertegenwoordiging in Tokio geopend. Op zich was dit
een vreemde transactie. De ABN bank was namelijk al jarenlang met 3
kantoren op de Japanse markt gevestigd. Norrnallter . werd een
vertegenwoordiging na verloop van tijd -na goedkeuring van de lokale
autoriteiten- in een bankfiliaal omgezet. De ABN bank was nog nooit aan
deze procedure onderhevig geweest, omdat men al vanaf 1859 in Japan
aanwezig was. Voor de ABN bank betekende deze expansie een 'verlengstuk'
van een afdeling op het hoofdkantoor in Amsterdam, Deze afdeling hield
zich bezig met het internationale investment banking (in jargon wordt wei
van een 'business development office' gesproken). De leiding van de ABN
bank was van mening dat op deze manier effectiever met de ABN-kantoren
in Hong Kong en Singapore (twee belangrijke internationale financiele
centra) kon worden samengewerkt. Ook zou men zich onathankelijker
tegenover de Japanse industrie en handel kunnen opstellen.

5. In datzeltde jaar bereikten de ABN bank en de Amerikaanse LaSalle
National Bank een principe-akkoord over de acquisitie door de ABN bank
van de meerderheid van de aandelen in LaSalle. Pas in de zomer van 1979
werd van de Amerikaanse autoriteiten (de 'Federal Reserve, Board') de
toestemming verkregen het aandelenkapitaal van LaSalle over te nemen.
Het aandelenkapitaal van de LaSalle National Bank werdgrotendeels van
het industrtele conglomeraat 'GATX' overgenomen. De overdracht van dit
aandelenkapitaal verliep niet vrijwillig. Door' een aantal wetswijzigingen
werd GATX min ot meer gedwongen de LaSalle National Bank af te stoten.
LaSalle legde zich toe op retailbanking en het bedienen van middelgrote
ondernemingen in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. De bank had
door de jaren heen een solide positie in de zogenaamde 'middle market', i.e.
een marktsegment betrekking hebbend op ondernemingen met een omzet
tussen de $ 5 en $ 100 min per jaar, inqenomen. De standplaats van de
LaSalle Bank was Chicago (Illinois). Daarmee was de ABN bank de eerste
Nederlandse bank die een Amerikaanse bank ovemam. Met de overname van
LaSalle werd de positie van de ABN bank op de Amerikaanse markt
versterkt. De ABN bank was al met 10 kantoren in 7 steden in de Verenigde
Staten actief. Tegen de achtergrond van dit omvangrijke 'Amerika'-bedrijf
was de aanstelling van een Regionaal Direoteur voor Noord-Amerika niet
vreemd. De LaSalle Bank bleet als een 'Amerikaanse' bank de markt
bewerken. De leiding van de bank bleet in Amerikaanse handen. LaSalle
bleet over een eigen 'board of directors' beschikken.
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6. Het jaar '1979' was in meer dan een opzicht een bijzonder jaar. In dat
jaar werd niet aileen de acquisitie van de Amerikaanse LaSalle National
Bank effectief maar werden tevens de belangen van de ABN bank in Iran
genationaliseerd. Het belang van 33,S procent in de Mercantile Bank of Iran
and Holland droeg volgens het jaarverslag over 1978 nog voor f 5,4 min
(Le. netto) bij aan het concernresultaat van de ABN bank. Over een
'compensatieregeling' werd langdurig onderhandeld. Met het nationaliseren
van de deelneming in de Mercantile Bank of Iran and Holland nam het aantal
buitenlandse kantoren van de ABN bank met 32 kantoren af: van 233
kantoren tot 201 kantoren. De ABN bank was met de jaren '80 in het
vooruitzicht in ruim 40 landen operationeel.

Gedurende de jaren '80 vond een geleidelijke en voorzichtige voortgaande
multinationalisatie van de scope plaats. Daarbij werd vaker dan voorheen
van het instrument van de 'acquisitie' gebruik gemaakt. In diezelfde
periode werd de ABN bank geconfronteerd met een fellere concurrentie op
de buitenlandse markten in het algemeen en de Japanse markt in het
bijzonder. Het buitenlandse kantorennet werd bovendien voortdurend
gerationaliseerd. Gedurende de jaren '80 werden enkele belangrijke
internationale expansies en rationalisaties geeffectueerd:
1. De oprichting van een merchant bank in Australie (in 1983)
2. De acquisitie van de Amerikaanse 'Bank of Lisle' (in 1986)
3. De herstructurering van het ABN-bedrijf in Japan (in 1987)
4. De acquisitle van de Amerikaanse 'holding company' Lane Financial (in
1987/1988)
5. Het verhogen van het kapitaal van verschillende Europese
dochterinstellingen (in 1987 en 1988)

AD.1. DEOPRICHTINGVANEENMERCHANTBANKINAUSTRALIE
In het voonaar van 1983 besloot de Raad van Bestuur van de ABN-bank te
starten met een merchant bank in Australle. De ABN bank was reeds op de
Australische markt via een deelneming van 18 procent in het consortium
Australian European Finance Corporation actief. De merchant bank werd
via een bijzondere expansieconstructie effectief. De ABN bank sloot een
overeenkomst met de Australische onderneming Consolidated Press
Holdings (kortweg: 'CPH'). De ABN bank ging voor 50 procent in een
werkmaatschappij van het CPH-concern, Alpine Finance genaamd
deelnemen. Alpine Finance was een financierings- en leasingmaatschappij.
De naam 'Alpine Finance' werd al snel na het ettectlet worden van de
deelneming in ABN Australie Ltd. veranderd. De activiteiten van ABN
Australie Ltd. concentreerden zich op geldmarkttransacties en het
verlenen van kredieten aan lokaal en internationaal opererende
ondernemingen. De financierings- en leasingactiviteiten van Alpine
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Finance werden onverminderd gehandhaafd.

AD. 2. DEACaUISITIE VAN DE BANKOF LISLE
De Verenigde Staten waren naast Nederland het tweede 'geografische
concentratiepunt' van de ABN bank. Na de acquisitie van de LaSalle
National Bank werden de Amerikaanse activiteiten geleidelijk uitgebouwd.
De vestigingen in de Verenigde Staten en Canada gingen vanaf 1986 onder
een 'management company' (ABN-LaSalle North America Inc.) ressorteren.
Vanaf het midden van de jaren '80 werden in deze twee geografische
concentratiepunten vrijwel aile bankdiensten aangeboden: van
kredietverlening aan particulieren en ondernemingen via trust-zaken en
valutahandel tot 'cashmanagement' aan toe.

Door het oprichten van een 'management company' was het mogelijk de
ervaring van de verschillende kantoren die in de Verenigde Staten
verschillende bankdiensten leverden te combineren. Zo was de LaSalle
National Bank in Chicago gespecialiseerd in de kredietverlening aan
middelgrote ondernemingen en was het kantoor in New York
gespecialiseerd in valuta- en interest-swaps. De 'management company'
fungeerde in dit raam als 'facilitator': een knooppunt annex
coordinatiecentrum, dat de ervaring van de verschillende vestigingen
bijeenbracht. De 'management company' alloceerde de ervaring over de
verschillende vestigingen. Doordat minder vaak opnieuw het wiel werd
uitgevonden werden kostenbesparingen gerealiseerd. Voorts konden de
clienten beter worden bediend. De oprichting van ABN-LaSalie North
America Inc. was in feite een 'quasi-integratie'. Een volledige integratie
kon door het verbod op 'interstate banking' niet gerealiseerd worden.

In de zomer van 1986 maakte de leiding van de ABN bank bekend dat men de
Amerikaanse 'Bank of Lisle' wilde overnemen. De Bank of Lisle zou de
positie van de ABN bank in het Midden-Westen van de Verenigde Staten
versterken. Net als de LaSalle National Bank was ook de Bank of Lisle in
Illinois gevestigd.

AD. 3. DEHERSTRUCTURERINGVAN HETABN-BEDRIJFINJAPAN
De jaren '80 werden gekenmerkt door een steeds fellere concurrentie. De
fellere concurrentie uitte zich in verkrappende marges. Een markt die daar
in het bijzonder door gekenmerkt werd was de Japanse markt. De
resultaten van het bankbedrijf in Japan hadden al enige jaren te maken
met de drukkende effecten van de felle concurrentie, tot uiting komend in
slinkende marges en verliezen. De ABN bank was met vier vestigingen in
Japan actief. De ABN bank beschikte over een hoofdkantoor in Tokio en
bijkantoren in Osaka, Kobe en Fukuoka. De vestigingen hielden zich vooral
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bezig met het bedienen van de grote Japanse en Nederlandse
multinationale ondernemingen die in Japan danwel vanuit Japan
activiteiten ontplooiden.

De steeds fellere concurrentie op de Japanse bancaire markt was het
gevolg van een aantal ontwikkelingen:
1. De verdere deregulering van de financlele sector in Japan (meer nog dan
buitenlandse banken waren Japanse banken onderhevig aan allerlei
restricties)
2. Het vervagen van de grenzen tussen de verschillende segmenten van de
bancaire markt
3. De verbeterde vermogensverhoudingen van veel Japanse ondernemingen
(waardoor minder vreemd vermogen van banken werd betrokken).
Het feit dat de ABN bank met vier relatief kleine kantoren in Japan
opereerde, maakte haar kwetsbaar. Het aanhouden van een kantorennet is
in die omstandigheden een dure aangelegenheid. De ABN bank besloot
niettemin de vier kantoren aan te houden. De oplossing werd gezocht in een
bekend medicijn: het inkrimpen van de personele bemensing van de
kantoren. De ABN bank wilde aile vier de kantoren aanhouden, omdat men
op termijn een toenemende deelneming van Japanse multinationale
ondernemingen aan het internationale acquisitie- en fusieproces in het
verschiet zag liggen. Een goed gespreid kantorennet was dan een voordeel,
omdat op deze wijze verschillende Japanse multinationals in
verschillende Japanse steden benaderd en begeleid konden worden.

AD.4. DEACQUISITIEVANDEHOLDINGCOMPANYLANEFINANCIAL
In het najaar van 1987 werd bekendgemaakt dat de ABN bank de
Amerikaanse 'holding company' Lane Financial wilde overnemen. Lane
Financial beheerde vier banken. Die banken waren aile vier wederom in de
staat Illinois gevestigd. Daarmee werd bevestigd dat Illinois in de
Verenigde Staten als 'thuisstaat' voor de ABN bank fungeerde. Het voordeel
van deze strategie was dat de winstgevendheid door 'inter branch office
alliances' op een hoger niveau gebracht kon worden. De voordelen lagen
zowel aan de kostenzijde (integratie van bepaalde activiteiten leidde tot
kostenbesparingen) als de opbrengstenzijde (het gamma aan financiele
diensten kon worden uitgebreid). De acquisitie van Lane Financial kreeg in
1988 haar beslag. Lane Financial had een overeenkomstige
activiteitenscope als de andere, in Illinois gevestigde bankfilialen van de
ABN bank. Met de acquisitie van Lane Financial steeg het balanstotaal van
het 'Noord-Amerika'-bedrijf van de ABN bank tot ongeveer $ 8 mrd op
jaarbasis. Het 'Noord-Amerika'-bedrijf van de ABN bank omvatte ongeveer
2250 medewerkers. Daarmee kon met recht van een tweede geografisch
concentratiepunt worden gesproken.
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AD. 5. HET VERHOGEN VAN HET KAPITAAL VAN DE EUROPESE
DOCHTERINSTELLINGEN
Het 'expansievizier' verschoof naar Europa. Daarbij verschoof het accent
van externe expansie (via acquisities en deelnemingen) naar interne
expansie (via het vergroten van het kapitaal van bestaande
dochterinstellingen). In 1987 werd het kapitaal van het Franse Banque de
Neuflize, Schlumberger, Mallet met meer dan 50 procent uitgebreid (een
toeneming van ongeveer f 120 min). Een jaar later werd eenzelfde
transactie voor de twee Spaanse ABN kantoren herhaald (de ABN bank was
op dat moment de enige Nederlandse bank in Spanje). Nu ging het om een
verbreding van de kapitaalsbasis van ongeveer 30 procent (een toeneming
van ongeveer f 10 min). Achterliggende gedachte: het versterken van de
concurrentiepositie van het netwerk van de ABN bank in Europa. Op het
niveau van de activiteitenscope werd -tegen de achtergrond van de
beurshausse, de deregulering van kapitaalmarkten en de effectisering (Le.
grote ondernemingen financierden zich liever door effecten te plaatsen
dan door kredieten op te nemen)- in het bijzonder gedacht aan het
versterken van de positie op het gebied van effectenzaken. Daartoe was al
in een eerder stadium -namelijk december 1987- door de ABN bank een
meerderheid in het kapitaal van de lerse effectenmakelaar Riada & Co.
genomen.

In de zomer van 1988 werd voor 50 procent deelgenomen in de Deense
effectenmakelaar Alicon B6rsmaeglerselskab. De deelneming in 'Alicon' lag
in de lijn van de gedurende de tweede helft van de jaren '80 in Europa
gevoerde produkt-markt-strategie, te weten het vergroten van de belangen
op het terrein van emissies, effectenhandel en internationaal
vermogensbeheer. Aan het einde van de jaren '80 was de ABN bank in de EG
(nog) niet aanwezig in Luxemburg (in 1988 was al wei een bankvergunning
verkregen) en Portugal.

Samenvattend: de ABN bank was reeds voor 1965 een bank met vele
vestigingen in vele landen. Vanaf 1965 werd de Verenigde Staten (in het
bijzonder het Midden-Westen) tot een tweede 'geografisch
concentratiepunt'. Deze ontwikkeling werd nogmaals bevestigd door de in
juli 1989 gedane mededeling van de ABN-Ieiding, dat men van plan was de
Exchange Bancorp. (andermaal in Chicago gevestigd) over te nemen. Daartoe
werd in het najaar van 1989 het eigen vermogen -via een onderhandse
plaatsing bij institutionele beleggers- verruimd.

De ABN bank heeft zich gedurende de periode 1965 tot en met 1989 tot een
bank met goed gespreide internationale belangen ontwikkeld. Langs de 'weg
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der geleidelijkheid' werd aan de verdere internationale uitbouw van het
concern gewerkt. Daarbij had de ABN bank een voorkeur voor het
effectueren van internationale start-ups. Ook via joint ventures (in
ABECOR-verband), deelnemingen en acquisities werd de scope
gemultinationaliseerd. In veel landen werd het wholesalebedrijf naast het
retailbedrijf uitgeoefend. Daarbij bediende het wholesalebedrijf zowel
lokale ondernemingen als multinationale ondernemingen (zowel afkomstig
uit het land van vestiging als Nederland).

6.5.3. DE AMRO BANK
De multinationalisatie van de scope van de Amro bank verschilt
aanmerkelijk van de multinationalisatie van de scope van de ABN bank. De
ABN bank had een lange voorgeschiedenis met betrekking tot het
multinationaliseren van de concernscope. De Amro bank
multinationaliseerde pas in een veeI later stadium de concernscope.

Aan het begin van de jaren '60 werd door de Raad van Bestuur van de Amro
bank onderkend, dat de multinationalisering van het bedrijfsleven een
meer 'multinationale' orientatie vereiste. De leiding van de Amro bank
keek daarbij met een schuin oog naar enkele buitenlandse banken die
overeenkomstige veranderingen in het economische landschap hadden
gesignaleerd. Het ging daarbij om de volgende drie banken: De Deutsche
Bank A.G. (Duitsland), de Midland Bank (Verenigd Koninkrijk) en de Societe
General de Banque (Belqie). Het ging om toonaangevende financiele
instellingen in hun respectieve land van vestiging.

De vier banken kwamen al vrij snel tot de conclusie dat de voornoemde
ontwikkelingen een nauwe internationale samenwerking wenselijk maakte.
De vier banken formeerden op directieniveau het zogenaamde European
Advisory Committee (kortweg: 'EAC'). De twee belangrijkste doelstellingen
waren: het verbeteren van de dienstverlening aan de multinationaliserende
cllenten en het opdoen van ervaring met het multinationaliseren van de
activiteitenscope. In 1967 nam de Amro bank, tezamen met de Societe
General de Banque, de Midland Bank en de Deutsche Bank -vla EAC- deel in
de in dat jaar opgerichte Banque Europeenne de Credit a Moyen Terme
(kortweg: 'BEC').

Op de aandeelhoudersvergadering van 1967 werden door verschillende
aandeelhouders vragen gesteld aangaande de voortgaande
multinationalisatie van de scope van de banken. De Raad van Bestuur van de
Amro bank merkte in dat kader op dat de scope vooral via de weg van de
internationale samenwerkingsverbanden gemultinationaliseerd zou
worden. Multinationalisatie via start-ups was risicovol (men ontbeerde de
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ervaring om internationale start-ups tot een succes te maken) en fusies
en acquisities waren voorlopig niet te verwezenlijken in verband met de
strenge regels daaromtrent van de nationale overheden en de Centrale
Banken. Aan het formeren van internationale samenwerkingsverbanden als
consortia en joint ventures moest de voorkeur worden gegeven.

AI vrij snel na deze uitlatingen werd met de Societe General de Banque, de
Midland Bank en de Deutsche Bank onderhandeld over het realiseren van een
deelneming in twee in New York gevestigde dochterondernemingen van de
Societe General de Banque: de Belgian-American Banking Corporation en de
Belgian-American Bank & Trust Company. Het succesvol afronden van de
onderhandelingen zou betekenen dat de Amro bank voor het eerst in de
Verenigde Staten actief zou worden. Waar de ABN bank reeds lang op de
Amerikaanse markt het bankbedrijf uitoefende, daar moest de Amro bank
een 'foothold' vooralsnog ontberen. De Amro bank opereerde op dat moment
met twee vertegenwoordigers op de Amerikaanse markt. Deze
vertegenwoordigers deden als 'contactpersoon' dienst. Zij fungeerden als
een 'verlengd informatiekanaal' voor het hoofdkantoor in Nederland.

De onderhandelingen werden bevredigend afgerond. Daarmee verwierf de
Amro bank de eerste belangrijke deelnemingen in het buitenland. De vier
banken namen deel in de leiding en het kapitaal van de Belgian-American
Banking Corporation en de Belgian-American Bank & Trust Company. De
namen van deze twee ondernemingen werden gewijzigd in respectievelijk
European-American Banking Corporation en European-American Bank &
Trust Company. Het kapitaal en de reserves van beide instellingen werd
verhoogd. De beide instellingen vormden samen de grootste buitenlandse
bank in de Verenigde Staten. De Amro bank was van mening dat op deze
wijze een unieke service aan Amerikaanse ondernemingen geboden kon
worden. De leiding van de Amro bank dacht daarbij in het bijzonder aan die
ondernemingen die zich reeds in Europa hadden gevestigd danwei van plan
waren dit te gaan doen.

De Amro bank multinationaliseerde ook nadien uitsluitend via initiatieven
die via EAC werden opgestart. Zo werd een gezamenlijk 'representative
office' in lndonesle geopend (in 1968). De intensievere economische
betrekkingen tussen Europa en lndonesie leidde tot de oprichting van deze
vertegenwoordiging. Door voor een vertegenwoordigingskantoor te kiezen
en niet voor een bankfiliaal werd voorkomen, dat men met zware
investeringsverplichtingen van de zijde van de Indonesische overheid te
maken zou krijgen. Het vertegenwoordigingskantoor hield zich met name
bezig met het voorlichten van clienten op het handels- en betalingsterrein.
Ook het begeleiden van investeerders behoorde tot de taken van het
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vertegenwoordigingskantoor. De Amro bank was de tweede Nederlandse
bank die in lndonesle een 'representative office' opende. Pierson, Heldring
& Pierson was de Amro bank daarin voorgegaan.

In hetzelfde jaar werd met de Societe General de Banque, de Deutsche Bank
en de Midland Bank een gezamenlijke vertegenwoordiging in Zuid-Afrika
opgericht. Deze vertegenwoordiging zou de belangen van de vier banken
alsmede de belangen van de European-American Banking Corporation en de
European-American Bank & Trust Company behartigen. De
vertegenwoordiging was wederom het gevoig van het intensiveren van de
economische betrekkingen tussen dat land en Europa in het algemeen en de
landen van de vier banken in het bijzonder. Ook nu was het niet mogelijk
zelfstandig bankzaken te ondernemen. De handelingen beperkten zich tot
het geven van voorlichting aan cllenten op handels- en betalingsgebied.

In 1970 werd door dezelfde vier banken de European Banks' International
Company S.A. (kortweg: 'EBIC') te Brussel opgericht. Het doel van 'EBIC' was
de gezamenlijke initiatieven van de vier banken op te voeren en beter te
coordineren. In concreto werd gedacht aan:
1. Het oprichten van nieuwe joint ventures en buitenlandse
vertegenwoordigingen
2. Het verlenen van meer en nieuwe gemeenschappelijke faciliteiten ten
behoeve van de internationale handel
3. Het bevorderen van een meer integrale samenwerking ten behoeve van de
dienstverlening aan de grote multinationaliserende 'corporate clients'.
Voorts zouden gezamenlijke studies op het terrein van de automatisering
(ten behoeve van een eftictente re dienstverlening aan
multinationaliserende clienten) en de internationale kredietverlening
opgestart worden (Dit leidde in 1972 tot 'Intra Ebic Credit Lines', een
kredietfaciliteit die de clienten van de EBIC-banken de mogelijkheid bood
via de eigen bank kredietfaciliteiten te regelen ten behoeve van
geaffilieerde maatschappijen in een ander EBIC-Iand zonder dat de
ctienten genoodzaakt waren zelf met een buitenlandse bank in contact te
treden).

Gedurende de periode 1970-1975 werd het aantal partner-aandeelhouders
van EBIC -waarin vanaf 1970 het merendeel van de gezamenlijke
activiteiten van de vier banken was ondergebracht- tot zeven uitgebreid.
Nieuwe 'Ieden' waren: De Banca Commerciale Italiana (Itaue),
Creditanstalt Bankverein (Oostenrijk) en de Societe General (Frankrijk). In
1975 waren de zeven banken via gezamenlijke initiatieven ondermeer
actief in: de Banque Europeenne pour Ie Credit a Moyen Terme (BEC), de
European-American Banking Corporation, de European-Asian Bank, de
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European Financial Associates en de Euro-Pacific Finance Corporation Ltd..
Diverse gezamenlijke joint ventures en buitenlandse
vertegenwoordigingen werden in dit kader opgericht. De buitenlandse
vertegenwoordigingen en bankfilialen hielden zich in het bijzonder bezig
met de tlnanclele behoeften van de multinationaliserende clienten.

In 1975 stond de overname van Pierson, Heldring & Pierson centraal. De
Amro bank en Pierson, Heldring & Pierson onderhielden reeds vele jaren
betrekkingen, in het bijzonder op het terrein van de merchant banking.
Voorts werd in bepaalde projecten als het Amro Pierson Fund
samengewerkt. Op het terrein van het onroerend goed waren er via WAP
Onroerend Goed Beleggingsmaatschappij banden met Pierson. Voor de Amro
bank was Pierson een interessante overnamekandidaat, omdat Pierson van
oudsher veel ervaring had op het terrein van de (binnenlandse en
buitenlandse) effectenzaken (ondermeer portefeuillebeheer en
beleggingsadviezen) en merchant banking. De sector effectenbeheer kreeg
in die dagen -ondermeer als gevolg van de accelererende inflatie- te
maken met snel toenemende kosten. Om die kosten in de hand te houden
waren investeringen nodig die boven de draagkracht van Pierson uitgingen.
De sector merchant banking kreeg bovendien te maken met
schaalvergroting en multinationalisatie onder clienten. Die clisnten waren
naar de overtuiging van de leiding van Pierson op termijn louter via grote,
internationaal vertakte flnanciele instellingen te bedienen. In beide
gevallen bood een samengaan met de Amro bank uitkomst.

De leiding van de Amro bank huldigde de opvatting dat de activiteitenscope
van Pierson (in het bijzonder de activiteiten op het terrein van de
merchant banking) met name via EBIC rendabeler gemaakt zou kunnen
worden. EBIC zou de merchant bank-activiteiten van een (internationale)
impuls kunnen voorzien. Daar kwam nog bij dat een samengaan met Pierson
uitstekend zou passen in het kader van een van de concerndoelstellingen
van de Amro bank. In het jaarverslag over 1974 werd bijvoorbeeld gewezen
op het belang dat de Amro-Ieiding hechtte aan de uitbouw van de sector
'corporate finance'. Het ging in dat kader om het adviseren van de grote
(multinationaliserende) clienten op het totale gebied van de financiering.
Hieraan bestond met de toenemende schaalvergroting en
multinationalisatie een toenemende behoefte. Het betrof hier juist dat
deel van de activiteitenscope van banken, waarop Pierson, Heldring &
Pierson zich toelegde.

Pierson, Heldring & Pierson had de beschikking over een klein
buitenlandbedrijf dat met anderen werd geexploiteerd. In Luxemburg werd
met het Duitse bankiershuis Sal. Oppenheim jr. & Cie een joint venture
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Bank Oppenheim Pierson International S.A. geexploiteerd. Met een aantal
leden van het internationale samenwerkingsverband Five Arrow Group
werden enkele joint ventures bestierd:
- in de Verenigde Staten de New Court Securities Corp. (ventures,
effectenbeheer en 'financial engineering')
- in het Verenigd Koninkrijk de Rothschild Intercontinental Bank Ltd.
(Eurovaluta's op middellange termijn) en
- in Zwitserland de Rothschild Bank A.G. (portefeuillebeheer).

In 1976 opende de Amro bank een 'representative office' in Tokio in Japan.
Voorts werd een klein belang in de Franse financiele instelling Societe
Prlvee de Gestion Financiere (kortweg: 'SPGF') verworven. SPGF was
gespecialiseerd in het bemiddelen voor institutionele beleggers op het
terrein van de geld- en kapitaalmarkt en de markt van onroerend goed.

De leiding van de Amro bank besteedde in die dagen veel aandacht aan een
'nieuwe' beleidslijn: het ontwikkelen van een -wat betreft de geografische
scope- meer 'evenwichtige' bank. De Amro bank moest nlet langer het
overgrote deel van het resultaat uit het binnenland halen. Op termijn zou
ongeveer de helft van het concernresultaat uit het buitenlandbedrijf
afkomstig moeten zijn. Multinatlcnallsatie van de scope werd het
beleidsparool.

Nog in datzelfde jaar werd een kantoor in Londen geopend. Volgens het
personeelsblad 'Amroscoop' paste deze nieuwe vestiging in het beleid van
de bank in de toekomst de vleugels meer naar het buitenland uit te slaan.
Het Londense Amro bankkantoor werd ondermeer onder druk van grote
clienten opgestart. De Amro bank was al in Londen via het EBIC-netwerk
met de European Banking Corporation actief. Daarmee volgde de Amro bank
de Deutsche Bank -eveneens een aandeelhouder in EBIC- die al eerder een
bankfiliaal buiten het EBIC-verband om in Londen had betrokken. Het Arnro-
kantoor ging zich -net als het kantoor van de Deutsche Bank- bezighouden
met het bewerken van de zakelijke markt in het algemeen en tlnanclele
activiteiten rond export- en importvraagstukken in het bijzonder. Tevens
werden activiteiten op het terrein van de valuta-arbitrage en de
internationale geldhandel ontplooid.

Gedurende de jaren 1978/1979 werd via de European Asian Bank (waarin
de Amro bank voor ongeveer 14 procent deelnam) in Bangkok (Thailand) en
Seoul (Zuid-Korea) geexpandeerd, werd een vertegenwoordiging in Moskou
geopend en werd de vertegenwoordiging in Japan omgezet in een
bankkantoor. De European Asian Bank had reeds kantoren in Hong Kong
(Hong Kong), Singapore (Singapore), Manilla (Philipijnen), Jakarta
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(lndonesle), Karachi (Pakistan) en Kuala Lumpur (Malelsle).

De vertegenwoordiging in Moskou volgde de ontwikkelingen in het
internationale bedrijfsleven: de internationale handel met Rusland was
van groeiende betekenis. De vertegenwoordiging in Rusland zou aan de
clienten van de Amro bank die in Rusland zaken zouden willen doen
verschillende adviesdiensten kunnen verJenen. Meer in het algemeen zou de
vertegenwoordiging als 'trait-d'union' kunnen fungeren tussen de
Nederlandse, in de Russische markt geinteresseerde ondernemingen en de
in Rusland gevestigde, in Nederland geinteresseerde
(staats)ondernemingen.

De aan het einde van 1978 verkregen toestemming van het Japanse
Ministerie van Financien en de Bank van Japan om een Amro-kantoor in
Japan te vestigen werd met veel enthousiasme begroet. Het ging om een
bescheiden kantoor dat zich aanvankelijk op de wholesalemarkt
concentreerde. Voor de Amro bank was het bankfiliaal in Tokio een manier
om te profiteren van de intensiverende handelsbetrekkingen tussen
Nederland en Japan. Voorts zouden door het verlenen van adviezen en het
leggen van contacten nieuwe liaisons tussen Nederlandse en Japanse
ondernemingen gerealiseerd kunnen worden.

Vanaf het einde van de jaren '70 werd de voortgaande multinationalisatie
van de scope van de Amro bank steeds vaker op eigen kracht gerealiseerd.
Het aanvankelijke 'twee-sporen-beleid' (samen met Europese banken
multinationaliseren en op eigen kracht multinationaliseren) kwam hoe
langer hoe meer op de helling te staan. Zo werden bankfilialen in Singapore
(1979) -een steeds belangrijker wordend financieel centrum- en Hong
Kong (1981) -eveneens een steeds belangrijker financieel centrum- en
New York (1981) -vanwege het verzachten van de juridische en fiscale
regels- opgericht. In aile gevallen werd zonder met andere banken samen
te werken het volledige cornmerciele bankbedrijf uitgeoefend.

In de zomer van 1981 kwamen de Amro bank en de Duitse
Landwirtschaftliche Rentenbank overeen dat de Amro bank het
omvangrijke belang (45 procent) van de Landwirtschaftliche Rentenbank in
de Duitse Handels- und Privatbank A.G. over zou nemen. 'Op termijn' zou de
Amro bank een meerderheidsaandeel verwerven. De Handels- und
Privatbank hield zich vooral bezig met het verlenen van tinanclele
diensten aan het Duitse midden- en kleinbedrijf. Zowel handels-,
lndustrlele als dienstenondernemingen werden van flnanciele diensten
voorzien. Voor de Amro bank was de Handels- und Privatbank een
interessante marktpartij, omdat de bank met name de regio Nordrhein-
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Westfalen bewerkte, een regio waar ongeveer de helft van de Nederlandse
export naar toe ging (in 1983 werd de deelneming in de Handels- und
Privatbank van 45 procent tot 98 procent uitgebreid).

In het voorjaar van 1982 werd bekend dat de Amro bank een
vertegenwoordiging voor merchant banking in Tokio zou gaan opstarten. Uit
een perscornmunique van de Amro bank werd duidelijk, dat het in Japan -
net als in de Verenigde Staten- niet mogelijk was activiteiten op
effectengebied als onderdeel van het bankbedrijf uit te oefenen. Tot op dat
moment had de Amro bank de activiteiten op het gebied van emissies en
effectentransacties vanuit Londen en Amsterdam uitgevoerd. Uit dien
hoofde was het opstarten van een nieuwe vertegenwoordiging -naast de
bestaande vestiging- voor de hand liggend. De cllentenscope bestond uit
grote ondernemingen en overheidsinstanties.

Enkele maanden na het effectief worden van de vertegenwoordiging in
Japan werd eenzelfde vertegenwoordiging in Singapore opgericht. Ook in
Singapore werd de markt reeds met een eigen bankfiliaal bewerkt. De
oprichting van de vertegenwoordiging vond plaats tegen de achtergrond van
de zich snel ontwikkelende 'Asian dollar'-markt in Singapore. De
vertegenwoordiging zou zich gaan toeleggen op het verlenen van kredieten
en het deelnemen in gesyndiceerde leningen.

De vele activiteiten die in het Verre Oosten werden ontplooid hadden niet
in het minst te maken met de hoge economische groei die in deze regio
plaatshad. In dat licht bezien was het niet opvallend dat (in 1984)
eveneens een kantoor op Taiwan werd opgestart. Enkele maanden daarvoor
had de Amro bank van de lokale autoriteiten toestemming gekregen om een
'representative office' op te starten. Het kantoor ging het volledige
commerclels bankbedrijf uitoefenen: kredietverlening, aantrekken van
middelen, valutahandel en het verdisconteren van wissels.

De performance van de buitenlandse vestigingen van de Amro bank liet
soms te wensen over. Zo leed de European American Bancorp. (de 'holding
company' voor de 'European-American'-banken) over het eerste halfjaar
van 1984 een verlies van $ 136 min. Dit verlies -dat over de zes
aandeelhouders(naast de Amro bank: de Midland Bank, de Deutsche Bank, de
Generale Bankmaatschappij, de Societe General en de Creditanstalt
Bankverein) kon worden uitgesmeerd- drukte op het concernresultaat van
de Amro bank over 1984 (De Amro bank nam voor 17 procent deel in het
aandelenkapitaal van de European American Bancorp.. Het verlies werd naar
rata van de deelneming geincasseerd).
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Op 16 november 1984 deelde de Amro bank mee dat in december een
kantoor te Antwerpen geopend zou worden. De Amro bank was al bijna 50
jaar op de Belgische markt actief. De Belgische markt werd vanaf 1937 via
de Amro bank voor Belgie N.V. bewerkt. De ctlentenscope van de Amro bank
voor Belgie was echter beperkt: het verlenen van diensten aan -
voornamelijk- diamantairs. Voorts stonden de regels en controles van de
lokale autoriteiten het opstarten van nieuwe vestigingen in de weg. De
Amro bank voor Belgie werd -met name door de beperkte clientenscope-
met forse financlele stroppen geconfronteerd. Er werden in die dagen
omvangrijke voorzieningen getroffen voor leningen aan de
diamantensector. Ergo: het Belgische bankbedrijf moest een grondige
herstructurering ondergaan. De leiding van de Amro bank koos voor een
nieuwe dochterinstelling.

De activiteiten van de Amro bank voor Belgie zouden langzaam worden
afgebouwd. De Raad van Bestuur van de Amro bank liet zich daarbij leiden
door het feit dat de diamantmarkt al enkele jaren een neergaande
ontwikkeling liet zien. Het nieuwe bankfiliaal te Antwerpen zou de gehele
zakelijke markt (inclusief de dan verminderde dienstverlening voor
diamantairs) gaan bewerken.

Gedurende de tweede helft van de jaren '80 werden er diverse
vertegenwoordigingen en bankfilialen in verschillende landen geopend. De
internationale start-ups werden vooral opgericht met het oog op:
1. Het verbeteren van de dienstverlening aan 'corporate clients': de
achterliggende doelstelling van een in 1985 in Parijs geopend kantoor
2. Het bewerken van 'nieuwe' markten: de Amro bank was de eerste
Nederlandse bank die van de Chinese autoriteiten toestemming kreeg om in
China (in 1985) een vertegenwoordiging te openen
3. Het verbreden van de activiteitenscope in een gegeven land: zo werd in
1986 om deze reden een effectendochter in Japan opgericht (Ook het
meerderheidsbelang (in 1988) in het Franse effectenhuis Massonaud-
Fontenay werd door het streven de activiteitenscope in een gegeven land
te verruimen gemotiveerd (door de deelneming werd de Amro bank in de
gelegenheid gesteld om de activiteiten op het terrein van de 'treasury',
'corporate finance' en 'capital markets' uit te breiden))
4. Het verbreden van de geografische scope in een land: zo werd in 1987
een kantoor in Chicago opgericht. De Amro bank was reeds in het oosten en
het westen van de Verenigde Staten actief. Met het kantoor in Chicago
werd ook het Midden-Westen van de Verenigde Staten bediend.
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De tweede helft van de jaren '80 werd gekenmerkt door twee
gebeurtenissen:
1. De acquisitie van de European Banking Company in Londen
2. De voorgenomen fusie van de Amro bank met de Generale Bank uit Belgie.

AD. 1.
In 1985 acquireerde de Amro bank via een aandelenruil de in Londen
zetelende European Banking Company (kortweg: 'EBC'). Het was de derde
activiteit van de Amro bank in Londen. EBC maakte tot dan toe deel uit van
het EBIC-netwerk, het consortium van zeven Europese banken. EBC hield
zich in eerste instantie bezig met merchant bank-activiteiten.

Enkele jaren later bleek de acquisitie van EBC geen gelukkige greep te zijn
geweest. EBC kampte met diverse problemen. Verschillende reorganisaties
waren (vanaf het najaar van 1987) het gevolg. In het begin van 1988 werd
de handel in Britse aandelen gestaakt en werden de activiteiten op de
internationale kapitaalmarkt -ondermeer de handel in euro-obligaties
- naar het hoofdkantoor in Amsterdam verplaatst. In het begin van 1989
luidde een nieuwe reorganisatieronde het einde van het bestaan van EBC in.
De resterende activiteiten van EBC werden met de activiteiten van de
dochteronderneming Amro International samengevoegd. De handel in
vreemde valuta werd beelndiqd. Volgens een perscommunique van de Amro
bank was de beslissing de activiteiten te rationaliseren gebaseerd op de
toenemende concurrentie op een verslechterende markt (sinds de
beurskrach waren de omzetten in een vrije val terechtgekomen).

AD.2.
Het jaar '1988' stond in het teken van de gesprekken die de Amro bank en
de Belgische Generale Bank voerden om tot een fusie te komen. De beide
banken waren goede bekenden van elkaar. De beide banken werkten al vele
jaren in EBIC samen. De eerste serieuze gesprekken dateerden uit 1986.
Vanaf het begin werd gesproken over het tot stand brengen van een
'volledige integratie' (De Generale bank had de Amro bank overigens al in
1981 voor een volledig samengaan benaderd). Het motto was: een
moedermaatschappij, een leiding en een strategie. In 1991 zouden de twee
banken als een bank met een jaarrekening naar buiten toe optreden.

Op de beide nationale markten zouden de namen 'Amro bank' en 'Generale
bank' niet verdwijnen. De achterliggende doelstelling van de 'fusie-op-
termijn' was dat het op deze manier (beter) mogelijk was het hoofd te
bieden aan de internationale uitdagingen die de komende jaren op de twee
banken af zouden komen. De omvang van de belangrijkste clienten nam toe
(i.e. schaalvergroting) en de concurrentie werd door de deregulering en
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muJtinationalisering van de JokaJe kapitaaJmarkten steeds feller (daarbij
hadden de banken uit kJeinere Janden een kostennadeeJ in vergelijking tot
banken uit grotere landen met een grotere thuisbasis) en steeds
'multinationaler' van aard. De beide banken wilden ook na 1992 een
beJangrijke roJ bJijven spelen als marktpartij.

De Amro bank en de Generale bank zouden in termen van het balanstotaal
en deposito's de grootste bank van de Benelux worden en tot de tien
grootste banken van Europa en tot de twintig grootste banken van de
wereJd gaan behoren. Samen zouden de Amro bank en de Generale bank in
staat zijn op de respectieve thuismarkten aile bankdiensten en op de
buitenlandse markten gespecialiseerde bankdiensten (aJs 'private banking'
voor vermogende particulieren en 'trade financing') aan te bieden. In kader
6.4. staan enkele kerncijfers van de Amro bank en de Generale bank
vermeld.
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KADER 6.4. KERNCIJFERS VAN DE AMRO BANK EN DE GENERALE
BANK PER 31 DECEMBER 1986

Balans

Kredieten
Eigen vermogen
Balanstotaal

Resultatenreken Ing

Interestmarge
Andere inkomsten/
commissies
Personeelskosten
Afschr.lprovisies
Andere kosten
Nettowinst
in % van het eigen vermogen

Amro bank Generale bank

30.867
1.993
59.325

17.971
1.073
52.585

1.029 1.275

571 496
633 818
402 315
312 521
177 117
8,9 10,9

De cijfers hebben betrekking op het jaar 1986 en zijn ten behoeve van de
vergelijkbaarheid uitgedrukt in min. ECU's.

Bron: Jaarverslagen van de Amro bank en de Generale bank en eigen
berekeningen

Om het integratieproces kracht bij te zetten werd een 'holding' opgericht
(de zogenaamde 'Tuba Holding') waarin een wederzijds belang van 9,9
procent van het kapitaal werd ingevoerd. Binnen drie jaar moest de
kruisparticipatie van 9,9 procent tot een wederzijds meerderheidsbelang
worden uitgebreid. Naast de indirecte deelnemingen kregen de twee banken
twee commissarissen bij elkaar.

De activiteitenscope en de geografische scope waren eerder
complementair dan concurrerend. De Amro bank had -dankzij de
activiteiten van Pierson. Heldring & Pierson- een groter merchant banking-
bedrijf. De Generale bank had een omvangrijker private banking-bedrijf.
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Waar de Amro bank een relatief sterker ontwikkeld 'Amerika'-bedrijf had,
daar was de Generale bank actief in Afrika (een regio waar de Amro bank
nog geen activiteiten had ontplooid). In Europa was de Amro bank relatief
goed in de aanpalende landen vertegenwoordigd, terwijl de Generale bank
de beschikking had over een groter 'Zuid-Europa'-bedrijf.

In theorie leken de twee banken goed bij elkaar te passen. In de praktijk
pakte een en ander geheel anders uit. De crux van de problematiek: de
rechtsvorm waarin de nieuwe combinatie zou moeten worden vormgegeven.
Die problematiek bleek dermate weerbarstig, dat er -afgezien van een
aantal projecten als het overdragen van het Amro kantoor in Antwerpen
aan de Generale bank en het oprichten van 10 zogenaamde 'Eurodesks'
(afdelingen op 5 bankkantoren van de Amro bank en 5 bankkantoren van de
Generale bank die zich bezighielden met het verlenen van informatie over
internationale betalingstransacties, de gevolgen van de Europese interne
markt en de 'state of the art' met betrekking tot de onderhandelingen
tussen de beide banken)- weinig ingrijpende beslissingen, gericht op het
bewerkstelligen van sen bankeenheid werden uitgevoerd.

In september 1989 -18 maanden nadat het fusievoornemen aan de
buitenwereld werd gepresenteerd- maakten de beide banken bekend dat van
een volledige integratie werd afgezien. Het fusieplan was stukgelopen op
het voornoemde juridische vraagstuk. Het was niet mogelijk gebleken een
rechtsvorm te creeren waarin de identiteit van de beide banken
gewaarborgd kon worden. De beoogde 'integrale' samenwerking zou in een
'aspectmatige' samenwerking worden omgezet. De grensoverschrijdende
samenwerking zou zich gaan toespitsen op gemeenschappelijke
initiatieven op het terrein van de internationale handel, emissies en de
dienstverlening aan grote multinationale cllenten, In plaats van de reeds
geeffectueerde indirecte kruislingse deelneming (van 9,9 procent via de
Tuba holding) werd direct -voor 5 procent- in elkaars aandelenkapitaal
deelgenomen. De resterende aandelenpakketten werden bij Nederlandse
institutionele beleggers herplaatst (ingeval de Amro bank) danwel bij een
aantal 'kemaandeelhouders' (ingeval de Generale bank) ondergebracht. Het
Amro-kantoor in Antwerpen bleef in handen van de Generale bank.

Samenvattend: de multinationalisatie van de scope van de Arnro-bank werd
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 gekenmerkt door:
1. De horizontale 'richting': 'meer van hetzelfde'
2. Het selectief expanderen: een voorkeur voor het vestigen van
vertegenwoordigingen en (bij)kantoren in grote internationale ftnanciele
centra
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3. De toenemende 'commitment' waarmee gemultinationaliseerd werd:
aanvankelijk met name via EBIC, later veel meer 'op eigen kracht'.

6.5.4. DE NMB BANK
De NMB bank multinationaliseerde de scope conform het
multinationaliseren van de scope van de Amro bank. Het eerste belangrijke
wapenfeit dateert uit 1972. In dat jaar vormde de NMB bank, samen met
zes andere Europese banken, een consortium teneinde de scope te
multinationaliseren. Het consortium kreeg de naam Inter-Alpha
Bankengroep. Het ging om de volgende Europese banken: Banco Ambrosiano
(ltalle}, de Kredietbank N.V. (Belgie), Credit Commercial de France S.A.
(Frankrijk), William's & Glyn's Bank Ltd. (Verenigd Koninkrijk) en de
Berliner Handels-GeselischaftiFrankfurter Bank (West-Duitsland). De
banken ontliepen elkaar weinig in grootte (gemeten naar het balanstotaal).
Deze banken wilden met behulp van het internationale consortium hun
individuele concurrentievermogen vergroten. Het behoud van de volledige
onafhankelijkheid en daarmee het 'eigen' (i.e. 'nationale') karakter stond
voorop. De Inter-Alpha Bankengroep entameerde vooral activiteiten op het
gebied van de internationale kredietverlening en emissies. In het bijzonder
wilden de aangesloten banken de dienstverlening aan de grote,
multinationaal opererende clienten verbeteren. In september van dat jaar
verwierf het consortium een belang in het Britse Brown Harriman
International.

In 1973 betrok de NMB bank een 'representative office' in New York. De
doelstelling van deze vertegenwoordiging was tweeledig: het
vertegenwoordigen van de cllenten van de NMB bank bij het Amerikaanse
bedrijfsleven en het adviseren en ondersteunen van Amerikaanse
ondernemingen die de scope naar Nederland wilden verruimen. De
vertegenwoordiging werd in het raam van de Inter-Alpha Bankengroep
opgestart. Via de Inter-Alpha Bankengroep waren daarvoor al
vertegenwoordigingen in Singapore en Tokio opgestart. Nog in datzelfde
jaar werd het aantal deelnemers aan de Inter-Alpha Bankengroep met de
toetreding van de Deense Privatbanken Kjobenhavn uitgebreid.

Voorts werd door de Inter-Alpha Bankengroep een internationale unie van
lease-maatschappijen (in Luxemburg) opgericht. In 'Leasunion'
participeerden dochtermaatschappijen van de verschillende aan de Inter-
Alpha Bankengroep deelnemende ondernemingen. Leasunion was
aanvankelijk bedoeld als platvorm voor het uitwisselen van ervaring
betreffende het verschijnsel 'leasing'. De NMB bank participeerde via de
Nederlandsche Middenstands Financierings Bank N.V. en de Nederlandsche
Middenstands Financieringsmaatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V. in de
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nieuwe onderneming. De Nederlandsche Middenstands Financierings Bank
N.V. was gespecialiseerd in het leasen van automobielen en machines. De
Nederlandsche Middenstands Financieringsmaatschappij voor
Bedrijfsobjecten N.V. legde zich toe op het 'Ieasen' van winkelpanden. Met
behulp van Leasunion probeerden de aangesloten banken het leasen als
financieringsvorm verder te ontwikkelen.

In 1975 opende de Inter-Alpha Bankengroep een kantoor in Hong Kong. Het
kantoor werd in de onderneming 'Inter-Alpha Asia (Hong Kong)' ingevoerd.
Het kantoor in Hong Kong moest als voorpost gaan functioneren voor een
omvattender aanwezigheid in het Verre Oosten. AI in het midden van de
jaren '70 had de NMB-Ieiding hoge verwachtingen van het toekomstige
economische groeipotentieel van het Verre Oosten.

Oat de versterking van het buitenlandbedrijf van de NMB bank
desalniettemin (nog) geen hoge prioriteit had werd duidelijk met de pas
twee jaar later geeffectueerde acquisitie van een Zwitserse bank. In 1977
werd de (kleine) Zwitserse Transitbank Zurich overgenomen. De NMB bank
wilde de Transitbank Zurich onder de naam 'NMB bank' tot een algemene
bank uitbouwen.

De NMB bank had met de Belgische Kredietbank -eveneens deel uitmakend
van de Inter-Alpha Bankengroep- een bijzondere band. De beide banken
hadden in Belgie een gezamenlijk initiatief genomen met betrekking tot de
bouw en financiering van winkelcentra. Voorts werden in 1977 een
financieringsmaatschappij voor buitenlandse kredieten en een
trustkantoor op Curacao opgericht. De beide banken namen medio 1977
voor ongeveer 3 procent in elkaars aandelenkapitaal deeI. De NMB bank zag
de wederzijdse aandelenparticipatie in eerste instantie als een opstap
voor een verdergaande vorm van samenwerking. Daarbij werd in het
bijzonder gedacht aan het intensiveren van de samenwerking op
commercieel en technisch gebied.

Vanaf het einde van 1978 raakte de multinationalisatie van de scope van
de NMB bank in een stroomversnelling. In 1979 werden
vertegenwoordigingen geopend in Parijs, Londen, Mexico City, Hong Kong en
Caracas. De vertegenwoordiging in Mexico (Mexico City) werd samen met
de Kredietbank opgestart. De vertegenwoordiging in Caracas werd samen
met de Kredietbank en de Credit Commercial de France opgestart. Via de
holding company Inter-Alpha Asia, die reeds een 'finance company' in Hong
Kong en een merchantbank in Singapore beheerde, werd van een 'eigen'
vertegenwoordiger gebruik gemaakt.
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In 1979 bereikte de NMB-Ieiding overeenstemming met de Amerikaanse
Marine Midland Bank over de overname van de deelneming van ongeveer 15
procent van deze bank in de Banque de l'Union Europeenne, een in Parijs
gevestigde Franse bank. Op vrijwel hetzelfde moment bereikten de NMB
bank, de Marine Midland Bank en de Kredietbank overeenstemming over een
regeling waarbij de NMB bank en de Kredietbank beide 45 procent zouden
verwerven van het aandelenkapitaal van de Franse Interunion-Banque. De
Tokai Bank (Japan), de Bayerische Vereinsbank (West-Duitsland), de Royal
Bank of Canada (Canada) en de Banque de l'Union Europeenneverkochten hun
belangen. De Marine Midland Bank behield haar belang van 10 procent.

Het eerste 'eigen' internationale 'branch office' werd in datzelfde jaar in
New York geopend. Daarmee werd de vertegenwoordiging (uit 1973)
omgezet in een officieel kantoor. Het was de bedoeling van de NMB bank om
een kredietbedrijf in New York op te zetten. Op deze manier wilde men
Amerikaanse bedrijven die vestigingen hadden in Nederland danwel
Amerikaanse bedrijven die op het punt stonden hun vleugels naar Nederland
uit te slaan gaan bedienen. Ook Nederlandse ondernemingen die al in de
Verenigde Staten waren gevestigd en Nederlandse bedrijven die van plan
waren hun scope naar de Verenigde Staten te verleggen werden tot de
potentlele clientele gerekend. De activiteiten van het kantoor in New York
zouden zich niet beperken tot de stad en haar directe omgeving. Ook
activiteiten in Canada en Midden- en Zuid-Amerika zouden voor rekening
van het New Yorkse kantoor worden genomen (De activiteiten in Midden- en
Zuid-Amerika zouden zich beperken tot het financieren van kortlopende
transacties). Arbitragetransacties, geldmarkttransacties en onroerend
goed-transacties werden selectief tot stand gebracht en speelden een
secundaire rol in de activiteitenscope van de NMB in de Verenigde Staten.

De leiding van de NMB bank maakte in die dagen een duidelijk onderscheid
tussen kantoren en vertegenwoordigingen. De leiding van de NMB bank had
een voorkeur voor het effectueren van vertegenwoordigingen. Die
vertegenwoordigingen moesten bij voorkeur in belangrijke financiele
centra gevestigd worden. Dergelijke vertegenwoordigingen waren -in
verband met de beperkte internationale ervaring van de NMB bank- via de
deelneming in de Inter-Alpha Bankengroep te realiseren. Centraal stond:
het opbouwen van een 'kritieke massa' ervaring teneinde te zijner tijd op
eigen kracht te kunnen multinationaliseren.

In 1981 werd het belang van de NMB bank in de Interunion-Banque vergroot
tot 90 procent. De NMB bank nam het belang van de Kredietbank (ook 45
procent) over. De overige 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal
bleef in handen van de Marine Midland Bank. Na de verhoging van de
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deelneming werd de naam va~ de Interunion-Banque gewijzigd in Banque
NMB-Interunion. Op het moment van de naamswijziging hield de Interunion-
Banque zich met name bezig met het verlenen van middellang en lang
krediet.

In datzelfde jaar werd het aandelenkapitaal van de Zwitserse Banque
d'investissements Mobiliers et de Financement (kortweg: de 'IMEF-bank')
overgenomen. De IMEF-bank was aanvankelijk een dochteronderneming van
de Spaanse Banco Popular Espagnol. In het Dultstallqe deel van Zwitserland
was de NMB bank reeds met een volledige dochteronderneming actief: NMB
Bank (Schweiz) A.G.. De beide banken werden samengevoegd. Het belang dat
de NMB bank hechtte aan Zwitserland had alles te maken met de erkenning
van Zwitserland (in het algemeen en ZOrich in het bijzonder) als financieel
centrum. De aanwezigheid van veel banken uit verschillende landen, de
omvang van het internationale kapitaalverkeer dat via Zwitserland werd
afgewikkeld en een sterke val uta maakten Zwitserland tot een
aantrekkelijke vestigingsplaats. Naast de NMB bank waren ook de ABN bank
en Siavenburg in Zwitserland actief. Zwitserland was ook om een andere
reden een aantrekkelijk land. Waar de activiteiten van andere banken in
andere landen dan het moederland veelal onderhevig waren aan vele
restrictieve bepalingen -we wezen daar reeds eerder op-, daar hadden
'buitenlandse' banken in Zwitserland zelden te maken met dergelijke
'speciale' regelingen. De Zwitserse centrale bank behandelde aile banken op
dezelfde manier; discriminerende bepalingen kwamen relatief weinig voor.

In het najaar van 1981 werd in Londen een kantoor geopend. De NMB bank
had in de Britse hoofdstad reeds de beschikking over een 'representative
office'. Het 'representative office' was in het kantoor van een partnerbank
van de Inter-Alpha Bankengroep, te weten William's & Glyn's Bank,
ondergebracht. Het Londense kantoor zou zich in de eerste plaats
bezighouden met de dienstverlening aan Britse ondernemingen die zaken
deden met Nederland en Nederlandse ondernemingen die zaken deden met
het Verenigd Koninkrijk. Voorts zouden activiteiten op de eurovaluta- en
eurogeldmarkt ontplooid worden. Als gevolg van een nieuwe bankwet uit
1979 kreeg het NMB-kantoor niet direct de status van 'bank'. De vestiging
kreeg gedurende een gegeven periode het predikaat 'licenced deposittaker'
toebedeeld. Daarna zou de officiele omzetting in een bank volgen. Deze van
elkaar verschillende 'etiketten' hadden geen invloed op de bedrijfsvoering
van de Londense NMB-vestiging. In beide gevallen mocht een volledig
pakket bankdiensten worden aangeboden. Het kantoor in Londen was het
vijfde 'eigen' kantoor van de NMB bank in het buitenland. Eerdere kantoren
waren gevestigd in New York, Parijs, ZOrich en Geneve. De NMB bank was de
vijfde Nederlandse bank met een vestiging in de Britse hoofdstad. De ABN
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Bank, de Amro bank, Siavenburg's bank en Mees & Hope waren de NMB bank
voorgegaan.

In 1983 werd via een handige manoeuvre, te weten de acquisitie van een
bank in Uruguay, toegang verkregen tot de Braziliaanse markt. Het betrof
de overneming van de Banco Financiero Sudamericano. Deze bank had een
vestiging in Brazilie. De NMB bank wilde al enkele jaren een 'foothold' op
de Braziliaanse markt verwerven. De pogingen van de leiding van de NMB
bank leden steeds schipbreuk. De NMB-Ieiding werd eenvoudigweg niet in
staat gesteld het bankbedrijf op de Braziliaanse markt uit te oefenen. De
Braziliaanse autoriteiten hadden al enkele jaren achtereen geen
vergunningen voor het uitoefenen van het bankbedrijf aan buitenlandse
banken verstrekt. Door de acquisitie van Banco Financiero Sudamericano
werd de NMB bank in de gelegenheid gesteld als financlele intermediair
tussen Nederlandse en Zuidamerikaanse ondernemingen op te treden.

In 1984 vond er een belangrijke herziening van het concernbeleid van de
NMB bank plaats. De leiding van de NMB bank was van mening, dat het niet
langer noodzakelijk was via twee sporen te multinationaliseren, te weten:
1. 'Op eigen kracht'
2. Via de Inter-Alpha Bankengroep.
De NMB bank had voldoende ervaring opgedaan met het multinationaliseren
van de scope van het bankbedrijf. Deze beleidsherortentatle manifesteerde
zich nog in datzelfde jaar met het uitkopen van de andere aandeelhouders
(van de Inter-Alpha Bankengroep) uit de Aziatische dochteronderneming
van de Inter-Alpha Bankengroep: Inter-Alpha Asia S.A.. Daarmee kreeg de
NMB bank 'eigen' kantoren in Hong Kong en Singapore. De NMB bank
beschikte in beide steden reeds over 'eigen' vertegenwoordigingen. De
beide vertegenwoordigingen werden met de twee kantoren samengevoegd.
Met het uitkopen van de andere aandeelhouders uit Inter-Alpha Asia werd
andermaal onderstreept, dat het management van de NMB bank grote
verwachtingen had van de economische ontwikkelingen in deze regio. Ook
Australie en Nieuw-Zeeland zouden via de vestigingen in Hong Kong en
Singapore bediend kunnen worden.

In datzelfde jaar bereikte de NMB bank overeenstemming over de
overneming van de activa en passiva van de vestiging van de Amerikaanse
Seattle First National Bank in Tokio. De Seattle-First National Bank was
net daarvoor door de Bank of America overgenomen. De Seattle-First
National Bank had ernstige flnanciele problemen en de Bank of America
besloot het filialennetwerk van de bank te rationaliseren. Het afstoten van
het kantoor in Tokio maakte deel uit van dit rationalisatieproces.
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De acquisitie van de lokale bank was een bijzondere transactie, omdat
dergelijke transacties hoogst zelden in Japan tot stand werden gebracht.
De achterliggende gedachte van de acquisitie was dat daarmee een
sterkere uitgangspositie op een van de belangrijkste ftnanciele markten
ter wereld werd verkregen.

AI in 1981 was een gedelegeerde van de Raad van Bestuur van de NMB bank
naar Japan gezonden. De gedelegeerde van de Raad van Bestuur hield zich
hoofdzakelijk bezig met het verkennen van de lokale markt: de
gedelegeerde als bron van advies en informatie voor de Raad van Bestuur in
Nederland. In 1983 werd overgegaan tot het oprichten van een
'representative office'. Het 'representative office' hield zich vooral bezig
met het opbouwen van een relatienetwerk met Japanse
overheidsinstellingen (als het Ministerie van Financien en de Bank of
Japan) en ondernemingen (Le. potentlele cllenten). Tevens werden
contacten opgebouwd met de Japanse banken en werd als adviseur in
flnanclele zaken opgetreden voor Nederlandse ondernemingen die hun scope
naar Japan wilden verleggen en Japanse ondernemingen die de scope naar
Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder wilden verleggen.

Een 'representative office' had een belangrijk zwaarwegend nadeel: het
was langs die weg niet toegestaan het bankbedrijf uit te oefenen, hetgeen
uiteindelijk de bedoeling was van de NMB-Ieiding. Met de acquisitie van de
vestiging van Seattle-First National Bank werd het 'representative office'
opgeheven. Het kantoor 'NMB-Tokio' werd in april 1985 geopend.

Per 31 januari 1985 had de NMB bank de beschikking over 'eigen'
vestigingen in de volgende internationale tlnanciele centra:
- New York, Chicago en Los Angeles (Verenigde Staten);
- Londen, Parijs, ZOrich en Geneve (West-Europa);
- Tokio, Hong Kong en Singapore (Verre Oosten);
- Bahrein (Midden-Oosten);
- Sao Paulo, Montevideo, Caracas en Mexico City (Latijns-Amerika).

Gedurende de tweede helft van de jaren '80 werd de scope van de NMB bank
in toenemende mate gemultinationaliseerd. Daarbij stonden vooral die
landen in de belangstelling die omvangrijke danwel groeiende
handelsstromen met Nederland hadden.

Naast het traditionele bankbedrijf werden nieuwe activiteiten
geentameerd. Zo werd:
1. In 1988 voor 30 procent deelgenomen in een Chinees adviesbureau
(China-Bitic International Management Consultants) in Peking
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2. Door NMB Lease aan de ontwikkeling van een netwerk van buitenlandse
leasemaatschappijen gewerkt (NMB Lease had op dat moment al kantoren
in Frankrijk en Belgie)
3. In 1989 een buitenlands (Frans) effectenhuis (Hamant) overgenomen.
Aan het einde van 1989 telde de NMB bank in totaal veertig buitenlandse
vestigingen in twintig landen. Concluderend kunnen we stell en dat het
multinationaliseren van de scope van de NMB bank veel gelijkenissen
vertoont met het multinationaliseren van de scope van de Amro bank. Er
werd horizontaal gemultinationaliseerd. Daarbij werd van start-ups, joint
ventures, deelnemingen en acquisities gebruik gemaakt.

6.5.5. TOT SLOT

6.5.5.1. RICHTING EN MODUS
De 'richting' van het multinationaliseren van de scope van de ABN bank, de
Amro bank en de NMB bank stemde overeen met de 'richting' van het
multinationaliseren van de scope van de in hoofdstuk 4 en 5 behandelde
uitgevers en verzekeraars. Horizontale multinationalisatie had het
primaat. Ook de 'modus' van het multinationaliseren van de scope vande
banken vertoonde opvallend veel overeenkomsten met de 'modus' van het
multinationaliseren van de scope van de uitgevers en de verzekeraars. We
zullen daar verder op ingaan.

6.5.5.2. INTERNATIONALE START-UPS
Internationale start-ups spelen in het bankwezen een belangrijke rol. Het
belang van internationale start-ups is in de tijd eerder toe- dan
afgenomen. Het opzetten van een eigen vestiging in het buitenland biedt
banken voordelen die zich met name toespitsen op de mogelijkheid om een
intiemere relatie met de client op te bouwen. Op deze manier kan de
dienstverlening van de banken beter op de wensen van de client worden
afgestemd. De voornaamste taak van internationale start-ups was het
financieren van internationale handelstransacties.

Over het belang van 'eigen' buitenlandse kantoren zegt de Raad van Bestuur
van de ABN bank het volgende: "Deze kantoren zijn van groot belang voor
een werkelijk internationale bankservice, maar fungeren tevens als bron
van inlichtingen voor onze clientele. Regelmatig worden in Nederland
zitdagen georganiseerd waarop de directeuren van onze buitenlandse
kantoren door het bedrijfsleven kunnen worden geconsulteerd over de in de
desbetreffende landen bestaande flnanclele en economische
omstandigheden en voorschriften" (Jaarverslag van de ABN bank over 1972;
p. 36). Het systeem van buitenlandse kantoren maakt het mogelijk in
meerdere landen diensten te verlenen.
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Het zelfstandig opbouwen van een buitenlandse vestiging c.q. een
buitenlands kantorennet is echter een dure aangelegenheid. Het opbouwen
van een 'eigen' internationaal kantorennet is daarnaast een riskante
aangelegenheid. De aanloopverliezen zijn in de regel omvangrijk. De bank
moet over een goede ftnanclele conditie beschikken.

Oat het formeren van een internationaal kantorennet een hele opgave is
blijkt wei uit het feit dat geen enkele bank er in is geslaagd, een in aile
geografische regio's dekkend buitenlands netwerk op te zetten (zie: Kenyon
en Mathur, 1987). De Britse Barclays Bank, het Franse BNP en de
Amerikaanse Citibank zijn drie rnultinationale banken die over een
omvangrijk internationaal kantorennet beschikken. Van de drie grootste
Nederlandse algemene banken is de ABN bank in internationaal opzicht qua
spreiding van het internationale kantorennet het beste vertegenwoordigd.
De ABN bank heeft een omvangrijk internationaal filialennetwerk
opgebouwd. De Amro bank en de NMB bank moeten een dergelijk fijnmazig
netwerk ontberen.

De ABN bank heeft dit internationale netwerk grotendeels op eigen kracht
weten op te bouwen. Daarbij heeft de ABN bank veel profijt gehad van de
acquisitie van de HBU in 1967. De ABN bank was -met uitzondering van
Zuid-Amerika- tot dan toe in aile werelddelen vertegenwoordigd. De HBU
had tot dan toe een 'geografische concentratiestrategie' gevolgd: expansie
op het Zuid-Amerikaanse continent (De HBU zag op haar beurt in de ABN
bank de ideale partner, gezien de ftnanclele 'deep pocket' van de ABN bank.
De HBU rnoest deze flnanciele kracht ontberen. De HBU stond in die dagen
voor een zware opgave: versterking van de positie in de thuismarkt
(Nederland) en consolidering van het (kostbare) in Zuid-Amerika
opgebouwde netwerk. Het samengaan met de ABN bank werd dan ook door
de HBU-Ieiding welwillend begroet).

De visie van de ABN bank op de modus van het multinationaliseren van de
scope was consistent. In het jaarverslag over 1988 schrijft de Raad van
Bestuur van de ABN bank: "Het uitbreiden van onze positie in de landen
waarin wij werken krijgt in de eerste plaats gestalte door groei 'van
binnen uit', die ontstaat door uitbreiding van bestaande activiteiten en het
introduceren van nieuwe diensten. Daarnaast blijven wij voortdurend alert
op de mogelijkheden die zich voordoen om onze positie door middel van
lokale acquisities te versterken. Wij zijn echter zeer kritisch in de
beoordeling van mogelijke acquisities; zij zijn additioneel en nernen niet
de plaats in van intern ontwikkelde groeiH (p. 39).
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De ABN bank had al in de jaren '60 een voldoende schaalgrootte bereikt (en
daardoor voldoende ervaring opgebouwd) om de voortgaande
multinationalisering via internationale start-ups te bewerkstelligen. De
Amro bank en de NMB bank moesten deze schaalgrootte (en daarmee de
ervaring die gepaard gaat met het schaalvergrotingsproces) ontberen. De
Amro bank en de NMB bank zijn voor hun voortgaande multinationalisatie
jarenlang afhankelijk gebleven van internationale
samenwerkingsverbanden. Paragraaf 6.5.5.4. gaat daar uitvoeriger op in.

6.5.5.3. INTERNATIONALE ACQUISITIES
De meeste internationale acquisities werden in de jaren '80 tot stand
gebracht. Aile banken hebben gedurende de periode 1965 tot en met 1989
relatief weinig ervaring opgedaan met grensoverschrijdende fusies en
acquisities. De in de periode 1965 tot en met 1989 tot stand gebrachte
'grote' fusies en acquisities werden voor het merendeel tussen
Nederlandse banken tot stand gebracht (de ABN bank en de HBU; de ABN
bank en de Mees & Hope Groep; de Amro bank en Pierson, Heldring &
Pierson; de NMB bank en de Postbank). Internationale fusies en acquisities
lagen in het bankwezen 'politiek gevoelig'. In paragraaf 6.3. hebben we dit
vraagstuk reeds behandeld.

Het vraagstuk betreffende de noodzaak van internationale fusies en
acquisities werd vanaf het midden van de jaren '60 een 'hot issue'. De
noodzaak van kostenverlaging en kostenbeheersing (en daarmee het proces
van schaalvergroting) zwengelde de discussie over het al dan niet via
acquisities multinationaliseren aan. Op deze manier was het mogelijk op
een snelle manier tot kostenverlaging te komen. Zo valt in het jaarverslag
van de Amro bank over 1967 te lezen: "........ Naar ons gevoel
betekent dit in de eerste plaats, dat de banken, willen zij hun taak
tegenover de aanzienlijk grotere ondernemingen in de industrie kunnen
vervullen, zelf de schaalvergroting moeten volgen. Daar expansie van het
eigen bedrijf daartoe slechts in beperkte mate kan bijdragen, al ware het
aileen maar omdat de apparatuur en de staf niet zelf genoeg kunnen
worden uitgebreid, zal in de praktijk deze schaalvergroting moeten
geschieden door middel van fusies, welke de mogelijkheid bieden de
bestaande capaciteit efficienter te gebruiken" (p. 28).

Het was niettemin opvallend dat er weinig concrete acties werden
ondernomen. Multinationalisatie van de scope van de drie banken werd
gedurende de periode 1965 tot 1980 zelden via internationale fusies en
acquisities verwerkelijkt. Dat had vooral te maken met de eerder
genoemde politieke bepaaldheden. Die bepaaldheden waren een belangrijk
obstakel voor het verdergaand multinationaliseren van de scope van de
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algemene banken. Vooral aan grensoverschrijdende tusies kleefden vrijwel
onoverkomelijke bezwaren. Lokale autoriteiten voelden er weinig voor dat
een deel van het monetaire systeem door 'het buitenland' gecontroleerd zou
kunnen worden.

Concluderend: het op eigen kracht opzetten van nieuwe vestigingen en het
uitbreiden van de activiteiten- en clientenscope van de bestaande
vestigingen (i.e. 'interne ontwikkeling') bleef het motto.

6.5.5.4. INTERNATIONALE CONSORTIA
Internationale samenwerkingsverbanden manifesteerden zich in het
bijzonder in de vorm van consortia en -vaak vanuit internationale
consortia opgestarte- joint ventures. Internationale consortia werden
aanvankelijk vooral geformeerd als reactie op de aggressieve
marktontwikkelingstrategieen die de Amerikaanse banken vanaf het
midden van de jaren '50 begonnen te implementeren (zie: Von Clemm,
1971; Kenyon en Mathur, 1987). Verschillende Europese banken sloegen
daarop de handen ineen. Vele internationale consortia waren dan ook van
Europese origine (Von Clemm (1971) geeft een tamelijk uitputtend
overzicht van de in die tijd actieve internationale consortia).

De Amerikaanse banken legden met hun buitenlandse vestigingen de nadruk
op middellang krediet, terwijl de Europese banken met hun buitenlandse
vestigingen in hoofdzaak het gebruikelijke systeem van kortlopende
faciliteiten in verschillende vormen hanteerden. Eerder dan de Europese
banken brachten de Amerikaanse banken het middellang krediet tot
ontwikkeling. Deze vorm van krediet speelde een grote rol bij de steeds
omvangrijkere stroom internationale investeringen van de multinationale
ondernemingen en heeft daarmee bijgedragen aan de snelle expansie van
die multinationale ondernemingen. Volledigheidshalve: de buitenlandse
expansie van Amerikaanse banken werd daarnaast bevorderd door de
strenge voorschriften binnen de Verenigde Staten zeit. We hebben daar in
een vorige paragraaf reeds uitvoeriger bij stil gestaan.

Dit was echter niet de enige factor, verantwoordelijk voor het tormeren
van internationale consortia. Ook andere factoren speelden een rot. Die
factoren lagen niet zelden in elkaars verlengde. Het ging om de volgende
factoren:
1. Het 'naar elkaar toegroeien' van de Europese banken
2. De integratie van internationale geld- en kapitaalmarkten
3. De snelle ontwikkeling van de wereldhandel
4. De groei (gemeten in termen van de omzet) van de Industriele
ondernemingen
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5. De politieke integratie.

AD.1.CONVERGENTIE
Het afnemen van de verschillen tussen banken, afkomstig uit verschillende
landen met verschillende institutionele infrastructuren, vereenvoudigde
het opstarten van internationale consortia. Door de integrerende werking
van technologische ontwikkelingen begonnen banken uit verschillende
landen steeds meer 'op elkaar te lijken'. Deze door technologische
ontwikkelingen ge"induceerde 'convergentie' heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het ontstaan van internationale consortia.

AD.2.INTEGRATIEINTERNATIONALEGELD-ENKAPITAALMARKTEN
De integratie van de internationale geld- en kapitaalmarkten heeft
eveneens bijgedragen aan de vorming van een klimaat waarin
internationale consortia geformeerd konden worden. Door de integratie van
de internationale geld- en kapitaalmarkten werd het financieren van de
internationale transacties van multinationale ondernemingen
vereenvoudigd. De oprichting van internationale consortia was in zekere
zin een logisch uitvloeisel van ontwikkelingen die zich op de Europese geld·
en kapitaalmarken voltrokken. Nadat in het begin van de jaren '60 de
Verenigde Staten en (later) het Verenigd Koninkrijk de uitvoer van
kapitaal in verband met de positie van hun betalingsbalansen gingen
beperken werd naar nieuwe mogelijkheden gezocht om in de behoeften van
de Europese moustrlele ondernemingen te voorzien (zie: Bryan, 1990). Voor
kort geld ontstond een 'Eurodollarmarkt' (en -in mindere mate- een 'Euro-
Sterlingmarkt') voor ondernemingen die op de lokale markt onvoldoende
financlete armslag hadden. In de behoefte naar langlopend kapitaal werd
voorzien door 'Eurobonds', veelal in dollars luidende leningen met een
looptijd van tussen de tien en twintig jaar. De internationale consortia
vulden het gat op tussen het kortlopende geld en het langlopende kapitaal.
De internationale consortia gingen zich toeleggen op het verstrekken van
c.q. het bemiddelen bij de verlening van kredieten op middellange termijn
(Le. kredieten met een looptijd van 3 tot 7 jaar) (Op zichzelf was de
financieringstechniek van de internationale kredietverlening op
middellange termijn niets nieuws. De 'International Finance Corporation',
een dochterinstelling van de Wereldbank, hield zich daar al jaren mee
bezig. Wat tegen het einde van de jaren '50 begon op te vallen was de
omvang waarin een en ander zich ging afspelen).

AD.3.GROEIWERELDHANDEL
Steeds meer ondernemingen multinationaliseerden hun scope en steeds
meer 'multinationale' ondernemingen expandeerden in toenemende mate in
het buitenland. Implicatie: de noodzaak om de internationale transacties
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van ondernemingen te financieren nam toe. De groei van de wereldhandel
leidde tot een grotere vraag naar de diensten van banken.

AD.4.GROEIINDUSTRIELEONDERNEMINGEN
Kleine banken waren na verloop van tijd niet meer in staat de flnanclele
behoeften van steeds groter wordende 'corporate clients' te dekken. Het
niet aansluiting zoeken bij andere banken (die al dan niet met hetzelfde
probleem worstelden) betekende dat men het risico liep, dat de qua
omvang groeiende clienten hun heil bij andere, grotere banken zouden gaan
zoeken. Die banken konden de client een grotere varleteit tmanclele
diensten tegen (vaak) lagere prijzen aanbieden. Middels een internationale
consortium kon 'countervailing power' gemobiliseerd worden.

AD. 5. POLITIEKEINTEGRATIE
Het inzicht dat een voortgaande groei van de welvaart baat heeft bij een
wereld zonder handelsbarrieres drong langzamerhand tot veel overheden
door. Dit politieke beset werd neergelegd in internationale instanties als
de EG en de VN (maar ook een overeenkomst als het GATT). Indicatief
waren de vorderingen die in het kader van het GATT werden gemaakt
(illustratief voor deze ontwikkeling was de Kennedy-ronde) (zie:
Greenaway, 1984). Hierdoor werd een 'infrastructuur' gecreeerd die het
multinationaliseren van de scope van ondernemingen aanmoedigde in
plaats van ontmoedigde.

Over de voordelen van internationale consortia valt in het jaarverslag over
1969 van de Amro bank het volgende te lezen: "De consequent doorgevoerde
samenwerking tussen de banken van de E.A.C. is nog steeds uniek. Wij
hebben het gevoel, dat juist de gehanteerde vormgeving, namelijk de
onafhankelijkheid van iedere bank gebundeld in een club, leidende tot
praktische joint ventures op deelgebieden, voorlopig het beste antwoord is
op de vraag, hoe internationalisatie van het bankwezen kan plaatsvinden"
(p. 36).

De drie banken zijn gedurende de periode 1965 tot en met 1989 lange tijd
van drie belangrijke internationale consortia lid geweest. Kader 6.5. geeft
een overzicht van de banken die in die respectievelijke internationale
consortia deelnamen.
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KADER 6.5. DE DRIE BELANGRIJKSTE INTERNATIONALE CONSORTIA
\IAN DE ABN BANK, DE AMRO BANK EN DE NMB BANK GEDURENDE DE
PERIODE 1965 TOT EN MET 1989

De ABN bank maakte deel uit van de Associated Banks of Europe
Corporation (kortweg: de 'ABECOR-groep'). Andere deelnemende partijen
waren:
-Banque de Brussel Lambert (Belgie);
-Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (Duitsland);
-Dresdner Bank (Duitsland);
-Barclays Bank (Groot-Brtttannle):
-Banca Nazionale del Lavoro (ltatie):
-Banque Nationale de Paris (Frankrijk);
-Banqus Internationale a Luxembourg (Luxemburg);
-Osterreichische t.anderbank (Oostenrijk).

De Amro bank participeerde in de European Banks International Company
(kortweg: de 'EBIC-groep') waarvan verder lid waren:
-Creditanstalt-Bankverein (Oostenrijk);
-Deutsche Bank (Duitsland);
-Generale Bankmaatschappij (Belgie);
-Midland Bank (Grcot-Brtttannle):
-soclete Generale (Frankrijk);
-Banca Commerciale ltallana (ltalle).

De NMB bank maakte deel uit van de Inter-Alpha Bankengroep met als
andere leden:
-Credit Commercial de France (Frankrijk);
-Kredietbank (Belgie);
-BHF Bank (Duitsland);
-Banco de Bilbao (Spanje);
-Privatbanken (Denemarken);
-Royal Bank of Scotland (Groot-Brittannie):
-lnstltuto Bancario San Paolo di Torino (ltalie).

Bron: Jaarverslagen.

De verschillende internationale consortia kunnen aan de hand van de
doelstellingen getypeerd worden. Waar de EBIC-groep een relatief
vergaande mate van integratie nastreefde (het consortium simuleerde een
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fusie), daar werd bij de ABECOR-groep en de Inter-Alpha Bankengroep
nadrukkelijk de individuele identiteit van de participerende banken
onderstreept. In algemene zin beoogden de consortia multinationale
ondernemingen behulpzaam te zijn bij het zoeken naar oplossingen van
bedrijfsvoeringsproblemen die voortvloeiden uit de steeds complexere
internationale marktverhoudingen. Via de consortia werd de ervaring met
flnanclele en banktechnische noviteiten onderling uitgewisseld. De
directie van een groep zetelde veelal in een financieel centrum
(bijvoorbeeld Londen of Brussel). De banken-oprichters waren vaak
evenredig in de dagelijkse leiding en de Raad van Commissarissen
vertegenwoordigd.

EBIC
De samenwerking die in het kader van EBIC was opgestart diende de romp
te vormen van een hechtere internationale flnanciele instelling. De 'EBIC-
banken' streefden naar een fusie. Daarmee zou de eerste pan-Europese bank
zijn ontstaan. Via EBIC was het voor de participerende partijen mogelijk
elkaar eerst goed te leren kennen, alvorens via meer bindende
overeenkomsten 'definitief' met elkaar in zee te gaan. Teneinde de
samenwerking tussen de verschillende banken te verbeteren werden in de
loop van de tijd verschillende banken opgericht.

De aandelen waren steeds in handen van de verschillende partner-
ondernemingen. De eerste door de EBIC-groep opgerichte bank was de
Banque Europeenne de Credit, een bank gespecialiseerd in
Euromarktfinancieringen. AI vrij snel daarna werd de geografische scope
met de European American Bank & Trust Company en de European American
Banking Corporation tot de Verenigde Staten uitgebreid. De aandelen
werden in de 'holding company' de European American Bancorp.
ondergebracht. De oprichting van deze twee banken had vooral tot doel de
in de Verenigde Staten werkzame Europese ondernemingen beter van dienst
te zijn. In 1970 werd -nadat de samenwerking in Europa en de Verenigde
Staten enigszins was uitgekristalliseerd- de geografische scope met de
oprichting van de Euro-Pacific Finance Corporation richting Oceanle
verruimd. De Euro-Pacific Finance Corporation hield zich voornamelijk
bezig met het verlenen van middellange kredieten. Voorts ging de EBIC-
groep met een Britse, een Zwitserse, twee Japanse en enkele Arabische
banken in de European Arab Bank (te Brussel) deelnemen. Deze bank
concentreerde zich op het ontwikkelen van import- en exportzaken. Tevens
werden ontwikkelingsprojecten in de Arabische wereld gefinancierd
alsmede buitenlandse investeringen van Arabische ondernemingen.
Teneinde deel te nemen in het handels- en betalingsverkeer tussen Europa
en Azie werd in 1972 de European Asian Bank opgericht. Deze bank legde
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zich toe op import- en
middellange termijn
projectfinancieringen
initiatieven bleef
samenwerkingsverband.
gebracht.

exportfinancieringen, kredietverlening (op korte en
in diverse valuta), beleggingsadviezen,

en deviezenhandel. Niettegenstaande deze
EBIC een relatief 'los' internationaal
De aanvankelijk beoogde fusie werd niet tot stand

ABECOR
De banken die bij de ABECOR-groep waren aangesloten hebben altijd tegen
een volledige fusie gefulmineerd. Er werd niettemin op aile mogelijke
gebieden samengewerkt, mits dit tot gemeenschappelijke voordelen zou
leiden. Het vertrekpunt van dit samenwerkingsverband was dat het
autonome karakter van de deelnemende banken volledig gehandhaafd bleef.
Over de ABECOR-groep bericht de ABN bank als voigt: "De activiteiten
binnen deze groep concentreren zich vooral op de bestudering van
ontwikkelingen waarmee ieder van de aangesloten banken onder meer op
het terrein van nieuwe produkten te maken heeft. Een centrale plaats
wordt daarbij ingenomen door werkgroepen waarin specialisten op
verschillende vakgebieden hun ervaringen uitwisselen teneinde een
optimale bedrijfsvoering binnen hun eigen instelling te bevorderen"
(Jaarverslag van de ABN bank over 1985; p. 35). De activiteiten die in het
kader van de ABECOR-groep werden opgestart werden gecoordineerd door
het 'Co-ordinating Committee'. De samenwerking mondde vanaf het begin
van de jaren '80 minder vaak uit in het opstarten van gemeenschappelijke
activiteiten (als internationale joint ventures). De aandacht verschoof
naar het uitwisselen van ervaring, betrekking hebbend op het bankbedrijf
in het algemeen en produkt- en procesontwikkelingen in het bijzonder.

INTER-ALPHABANKENGROEP
De NMB bank participeerde in de Inter-Alpha Bankengroep. Het volgende
citaat uit het jaarverslag van de NMB bank geeft de doelstelling van deze
'groep': "In de Inter-Alpha Bankengroep behouden de deelnemers hun
volledige onafhankelijkheid en hun nationale karakter. De samenwerking
beoogt onder andere een verbreding van de dienstverlening aan de cllenten,
het gezamelijk opereren op het terrein van internationale financieringen
en emissies en de uitwisseling van kennis en ervaring" (Jaarverslag van de
NMB bank over 1972; p. 22). Het toepassingsbereik van de Inter-Alpha
Bankengroep strekte zich uit over een ruim gebied. De verschillende
partners waren langs deze weg vooraleerst in staat te voldoen aan de
tlnanciele eisen van de multinationaliserende cllenten. Het wederzijds
steun verlenen bij het financieren van de ctienten had het primaat.
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Het lidmaatschap van een internationaal consortium had verschillende
voordelen. Ten eerste kon een client voor service bij aile bij een gegeven
internationaal consortium aangesloten banken terecht. Deze service kon
daardoor tegen lagere kosten ter beschikking gesteld worden. Een tweede
voordeel was dat de banken langs deze weg in staat werden gesteld in
specifieke -dikwijls kostbare- projecten te participeren. Internationale
ontwikkelingsprojecten gingen in sommige gevallen de draagkracht van de
individuele banken te boven. Ten derde waren internationale consortia
ideale media voor het inhalen van de achterstand die bepaalde banken door
een verlate multinationalisering hadden opgelopen. Vooral de Amro bank en
de NMB bank hebben in dit kader van het lidmaatschap van een consortium
geprofiteerd. Beide banken hadden in het midden van de jaren '60 een
beperkt buitenlandbedrijf. Tegen deze achtergrond was het begrijpelijk
dat de beide banken bij hun buitenlands beleid meer steunden op
internationale consortia dan de ABN bank die wei over een omvangrijk en
goed gespreid internationaal kantorennet beschikte. De Amro bank en de
NMB bank hebben tot het midden van de jaren '70 hun buitenlandbedrijf
vrijwel aileen via deelnemingen in joint ventures van respectievelijk de
EBIC-groep en de Inter-Alpha Bankengroep versterkt.

Halverwege de jaren '70 vond er een afflauwing plaats in de interesse van
het internationale bankwezen voor het in het kader van de internationale
consortia entameren van nieuwe initiatieven (zie ook: Kenyon en Mathur,
1987). Veelzeggend is de volgende passage uit het jaarverslag van de Amro
bank over 1976: "De voortgezette intensieve samenwerking met de EBIC-
partners, onder andere in joint ventures, wordt door onze cllenten en
onszelf als zeer positief ervaren. Gezien de stagnerende economische
integratie van Europa en de toenemende problemen in het internationale
economische verkeer, besloten enkele van de EBIC-banken daarnaast de
eigen activiteiten in enkele daarvoor in aanmerking komende flnanciele
centra te versterken. Deze aanvulling op het bestaande beleid houdt mede
verband met de toegenomen behoefte van sommige concernrelaties [Le.
multinationale ondernemingen, PKJ] aan een sterk individuele begeleiding
in het buttenland" (p. 29/30). Het belang dat aan internationale start-ups
en interne ontwikkeling werd toegedicht nam toe. Dit had niet zelden te
maken met de gecompliceerde bedrijfsvoering van de in het kader van de
internationale consortia opgestarte gezamenlijke banken ('joint banks').
Veelzeggend zijn de ervaringen van de Amro bank met het management van
dergelijke gezamenlijke banken.

De Amro bank werd halverwege de jaren '80 geconfronteerd met
internationale joint ventures die vrijwel allemaal een 'herstructurering'
of 'herorientering' (op de markt) dienden te ondergaan. Daarbij maakte de
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leiding van de Amro bank regelmatig gebruik van de
vervreemdingsstrategie. In 1985 trok de Amro bank zich uit de
internationale joint venture Euro-Pacific Finance Corporation terug. Deze
merchantbank had haar zetel in Australis. Een jaar later werd de
participatie van de Amro bank in drie in EBIC-verband opgezette
internationale joint ventures ontmanteld. Het ging om:
1. De verkoop van de deelneming van de Amro bank in European Asian Bank
A.G. (ook wei 'Euras' genoemd)
2. Het afstoten van het belang in de Banque Europeenne de Credit S.A.
(beter bekend als 'BEC')
3. De gefaseerde terugtrekking uit de European Arab Holding S.A..

Medio 1989 waren er nog twee internationale joint ventures die in het
kader van EBIC waren opgericht over:
- de European American Bancorp (EAB) in de Verenigde Staten en
- de Banque Europeenne pour l'Amerique Latine (BEAL) in Belgie.
De Amro bank had op dat moment in zowel EAB als BEAL
minderheidsdeelnemingen (van respectievelijk 43,15 procent en 45
procent).

De Nederlandse partners van de verschillende internationale consortia zijn
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 in toenemende mate
zelfstandig activiteiten op gaan zetten. De strategie van de Amro bank en
de NMB bank was: eerst ervaring opdoen met het 'hoe' van het management
van buitenlandse banken, daarna het zelf ter hand nemen van dit
management. De internationale consortia stelden deze banken in staat hun
bankapparaat aan de groeiende stroom van grensoverschrijdende
transacties van hun cllenten aan te passen. Deze beleidslijn is minder op
de ABN bank van toepassing geweest. De ABN bank had al een omvangrijk
internationaal bankbedrijf, voordat aan internationale consortia werd
deelgenomen. De ABN bank probeerde op deze manier meer specifieke
kennis met betrekking tot bepaalde bancaire activiteiten te acquireren. Dit
zou de dienstverlening aan de 'eigen' clienten ten goede kunnen komen.
Kortheidshalve: bij de Amro bank en de NMB bank ging het in eerste aanleg
om het opdoen van ervaring met het management van buitenlandse banken.
Bij de ABN bank ging het in eerste aanleg om het opdoen van ervaring met
specifieke bancaire activiteiten.
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6.6. DE STRUCTUUR

6.6.1. INLEIDING
De concernstructuur is op verschillende manieren van invloed geweest op
de bedrijfsvoering van banken. De concernstructuur:
1. Bepaalde het vermogen tot aanpassing: naarmate de concurrentie feller
werd, werd een groter belang gehecht aan begrippen als 'decentralisatie'
en 'delegatie' omwille van de langs die weg te bewerkstelligen flexibele
concernstructuur
2. Fungeerde als beheersingsinstrument: de concernstructuur maakte het
mogelijk de uitdijende activiteitenscope te beheersen

Deze paragraaf behandelt de ontwikkelingen die zich in de
concernstructuren van de ABN bank (paragraaf 6.6.2.), de Amro bank
(paragraaf 6.6.3.) en de NMB bank (paragraaf 6.6.4.) gedurende de periode
1965 tot en met 1989 hebben voorgedaan. De paragraaf wordt met een
evaluerende beschouwing afgesloten (paragraaf 6.6.5.).

6.6.2. DE ABN BANK
De ontwikkeling van de concernstructuur van de ABN bank verschilt van de
ontwikkeling van de concernstructuur van de Amro bank en de NMB bank. De
ABN bank had een lange voorgeschiedenis voor wat betreft de 'organisatie
van de onderneming' in het algemeen, en de 'organisatie van het
buitenlandbedrijf' in het bijzonder. Dit werd veroorzaakt door de lange
voorgeschiedenis van het multinationaliseren van de scope van de ABN
bank.

De ABN bank had al ver voor 1965 de geografische structuur geadopteerd;
een erfenis van de Nederlandse Handel-Maatschappij die op deze manier
was georganiseerd. De ABN bank beschikte medio 1965 over een uitgebreid
internationaal kantorennet. De geografische structuur was hiervoor de
meest geeigende structuur. Kader 6.6. geeft de concernstructuur van de
ABN bank per 31 december 1965.
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KADER 6.6. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE ABN BANK PER 31
DECEMBER 1965

RAADVAN BESTUUR
1

1

1- Staven
1
1

1

Binnenland
1

1
1
1

1

Buitenland
1

1

1
1

1

1

Kredietverlening

1

I
I

Effecten Diverse activiteiten I

I
WERKIDOCHTERMAATSCHAPPIJEN: o.m.
- Internationale Handels- en Diamantbank
- Mediterranean Bank Ltd.
- Mercantile Bank of Iran and Holland
- Banque Jordan
- Banco de Montevideo
- Voorts: vele ABN-kantoren in vele
landen

KANTORENNETWERKMET REGIONALEDIRECTEUREN

Het totale aantal buitenlandse vestigingen van de ABN bank in 1965: 37 (binnenland: 359 vestigingen)

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.

De Raad van Bestuur van de ABN bank was verantwoordelijk voor de
resultaten van grote acquisities en het management van 'politieke
eventualiteiten' (in het bijzonder de relatie met gastoverheden). De
Directeuren-Generaal (een echelon onder de leden van de Raad van Bestuur)
waren verantwoordelijk voor het operationele management. Bij de ABN
bank waren de Directeuren-Generaal uiteindelijk verantwoordelijk voor de
resultaten van het bankbedrijf.
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AI in een vroeg stadium werd veel aandacht besteed aan het 'organiseren
van het buitenlandbedrijf'. Het buitenlandbedrijf van de ABN bank werd
desalniettemin tot diep in de jaren '70 gekenmerkt door een gebrek aan
cohesie. De concernstructuur was door het -van De Twentsche Bank
geadopteerde- districtenstelsel en het wijdverbreide buitenlandse
netwerk sterk gedecentraliseerd. De concernstructuur van de ABN bank
vertoonde per 31 december 1975 veel overeenkomsten met de
concernstructuur zoals uiteengezet in kader 6.6.. Het aantal buitenlandse
vestigingen was in de periode 1965 tot en met 1974 met 141 vestigingen
tot 178 vestigingen toegenomen.

Tegen het einde van de jaren '70 werd meer aandacht geschonken aan het
integreren van de buitenlandse activiteiten. De geografische structuur
werd niettemin gehandhaafd. Het integreren van de buitenlandse
activiteiten gebeurde in de overtuiging, dat daardoor de kosten beter in de
hand en de cltenten beter bediend zouden kunnen worden. Integratie moest
lei den tot efficientievoordelen (i.e. kostenvoordelen) en
effectiviteitsvoordelen (i.e. een betere marktbewerking). Voorbeelden: in
1979 werden de Zwitserse belangen -l.e. de banken ABN in der Schweiz,
ABN Nederland (Geneve) en Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet
(Suisse)- gebundeld in de 'Algemene Bank Nederland (Schweitz)'. Kort
daarvoor waren de twee grote Franse belangen van de ABN bank, te weten
de Banque Jordan (de ABN bank had een belang van 97,8 procent) en Banque
de Neuflize, Schlumberger, Mallet S.A. (een volledige dochterinstelling)
samengevoegd.

De stroomlijning van de concernstructuur -de achterliggende reden van de
bundelingen- wees erop, dat er een consolidatie van de concernscope had
plaatsgevonden. In toenemende mate werd de nadruk gelegd op het
intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende
landenorganisaties en kantoren. Het onderling uitwisselen van ervaring
werd met het steeds groter wordende en meer verspreide
buitenlandbedrijf belangrijker.

Gedurende de jaren '80 werd veel aandacht besteed aan het decentraliseren
van de activiteiten van de binnenlandse en buitenlandse vestigingen. De als
gevolg daarvan ontstane 'platte' structuur maakte het mogelijk zakelijke
beslissingen zo dicht mogelijk bij het marktgebeuren te nemen. Het ging
daarbij niet langer om 'interne herstructureringen'; herstructureringen die
zich voltrokken binnen de configuratie van de concernstructuur (hier: de
geografische structuur). De verschillende specialismen werden in aparte
directoraten annex divisies ondergebracht. Vanaf het begin van de jaren
'80 werd vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe internationale
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divisiestructuur.

In 1981 werd het Directoraat Internationale Concern Financieringen ('ICF')
opgericht. Het Directoraat ICF kreeg bij haar oprichting de taak de
activiteiten van de ABN bank bij de grootste concernrelaties in het binnen-
en buitenland te coordineren. Het Directoraat ICF bestond uit de volgende
'afdelingen' :
1. Relatiebeheer: deze afdeling hield zich bezig met de coordlnatte van de
kredietverlening van de ABN bank aan grote multinationale ondernemingen,
vooral die ondernemingen waarmee in verschillende plaatsen in
verschillende landen contacten werden onderhouden
2. Kredietverlening en bedrijfstakfinanciering: deze afdeling behandelde
aile eurovalutakredieten aan het bedrijfsleven (al dan niet in
gesyndiceerde vorm)
3. Cashmanagement: deze afdeling hield zich bezig met het valuta- en
liquiditeitsbeheer van multinationale ondernemingen. De afdeling
Cashmanagement richtte zich in het bijzonder op multinationale
ondernemingen met een groot aantal vestigingen in verschillende landen.
Die ondernemingen hadden in de regel te maken met een intensief
'intercompany'-goederenverkeer en betalingsverkeer (Een dergelijk
betalingsverkeer in verschillende valuta's brengt koersrisico's met zich
mee. Cashmanagement leidt in dat geval tot een beperking van de
valutarisico's) .

Over de achtergronden van de wijzigingen schreef de Raad van Bestuur het
volgende: "Wij trachten als bank voortdurend tegemoet te komen aan de
vele eisen die, mede gelet op ons uitgebreide kantorennet, door het
groeiende aantal grote internationaal opererende relaties, aan de inhoud en
kwaliteit van onze dienstverlening worden gesteld. Met het oog op dit
laatste zijn wij in de loop van dit verslagjaar er toe overgegaan de
activiteiten van het Secretariaat Multinationale Ondernemingen, dat zich
onder andere bezig hield met het account-management van internationale
ondernemingen, onder te brengen in een nieuw directoraat, Internationale
Concern Financieringen (ICF)" (Jaarverslag van de ABN bank over 1981; p.
34). Dit orgaan werd opgericht in het raam van het toenemende belang van
de client als basis voor het 'organiseren van de onderneming'. Dankzij het
ICF kon cllentqertchter geopereerd worden. Daartoe waren eveneens andere
Directoraten opgericht. Het grootste deel van de internationaal ontplooide
activiteiten was in het Directoraat 'Buitenland' ondergebracht.

De jaren '80 werden eveneens gekenmerkt door diverse integratie- en
rationalisatie-operaties. In 1984 werden de activiteiten van de kantoren
in Belgie en de activiteiten van de Internationale Handels- en Diamantbank
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N.V. samengevoegd in de 'Algemene Bank Nederland (Belgie) N.V.'. De
Belgische activiteiten van de ABN bank werden vanuit een nieuw
hoofdkantoor in Brussel geleid. In 1985 werd begonnen met de integratie
van de activiteiten in Noord-Amerika. Daar werd een speciale 'management
company' voor opgericht. Door deze integratie werd het mogelijk het
Noordamerikaanse bedrijf onder een en dezelfde naam te presenteren:
ABN/Lasalle. De integratie-operatie in de Verenigde Staten moest -door
gebruik te maken van de LaSalie-naam- lei den tot een betere
marktbewerking (i.e. effectiviteitsvoordelen).

Kader 6.7. geeft de internationale divisiestructuur van de ABN bank per 31
december 1987. De Directoraten Nederland en Buitenland waren door hun
uitgebreide kantorennetten het meest zichtbaar. Het merendeel van de ABN·
medewerkers was werkzaam in een van deze twee Directoraten. De
activiteiten die in het kader van de andere Directoraten werden uitgevoerd
werden overwegend vanuit het hoofdkantoor geentameerd.
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KADER 6.7. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE ABN BANK PER 31
DECEMBER 1987

RAADVAN BESTUUR
I
I
I-
I
I

SecretariaatlConcernstaven
- KREDIETCOMMISSIEBIN-

NEN-ENBUITENLAND

I I
DIRECT. DIR.
BEL.! NEDE~
EFFECTENRE - I
SEARCH I

I
I
I
I

WERKMAATSCHAPPIJEN
HBUN.V.
BANK MEES EN HOPE N.V.
ABN ASSURANTIE HOLDING
AFFILIATIES

I
I
I

KANTORENNET

I
DIR.
EFF.I
SYN.

I
DIR.
BU'LAND
I
I
I
I
I
I

WERKMAATSCHAPPIJ EN
ABN (Belgle) N.V.
ABN (Deutschland) A.G.
ABN Securities U.K.
ABN (Ireland) Ltd.
enlge tlentallen andere dochtermaatschappijen incl.
deelnemingen als:
Riada&Co. (51 "!o)
Albank Alsaudi Alhollandi (40 "!o)
Aigemene Bank Marokko SA (50 "!o)
Dufour-Kervern SA (16 "!o)
Facturinsa, Facturas Internacionales SA (40 "!o)

I
I

KANTORENNET

I
DIR.
'ICF'

I
DIR.
PERS.

I
DIR.
L1Q.
BEI-EER

I
DIR.

ADMINISTRATIE

Het totale aantal buitenlandse vestigingen van de ABN bank in 1987: 232 (binnenland: 708)

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.

Samenvattend: de concernstructuur van de ABN bank is altijd sterk
gedecentraliseerd geweest. Deze structuur zou volgens de ABN-Ieiding het
beste de toekomstige groei van de ABN bank op kunnen vangen. De
bankzaken werden organisatorisch gedurende de jaren '60 en '70 over
verschillende geografische gebieden verdeeld. De scheiding
'binnenlandbedrijf' en 'buitenlandbedrijf' (de twee belangrijkste
organisatie-poten) llep al vanaf het midden van de jaren '60 door het ABN-

371



concern. AI in het midden van de jaren '60 was de taakverdeling binnen de
Raad van Bestuur op deze tweedeling gebaseerd. Vanaf het begin van de
jaren '80 werd van de internationale divisiestructuur gebruik gemaakt.
Appendix 6-VI geeft de ontwikkeling van de concernstructuur van de ABN
bank gedurende de periode 1965 tot en met 1989.

6.6.3. DE AMRO BANK
Met de fusie tussen de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank (in
1964) werd de internationale divisiestructuur geintroduceerd. De adviezen
van het organisatie-adviesbureau McKinsey & Company lagen aan deze
structuur ten grondslag. Kader 6.8. geeft de concernstructuur van de Amro
bank per 31 december 1965.

KADER 6.S. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE AMRO BANK PER 31
DECEMBER 1965

RAADVAN BESTUUR
I
I
1- Staven

I
I
I

I
Kredietverl. Effecten

en syndicaten
Nationale Bank voor
Middellang Krediet

Financiering
I I
Buitenlands Wisselsl

Interest
Amsterdamse bank
voor Belgie N.V.

Provisie

Financierings
M'pij 'Mahuko'
Mundus N.V.

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.

De Amro bank begon in 1975 de structuur aan de ontwikkelingen die zich in
de omgeving van het bankwezen begonnen te voltrekken aan te passen. In
1975 werd een reorganisatie van het verkoopnet doorgevoerd: de activiteit
die het meest direct met de omgeving te maken had. De verschillende
'districten en 'rayons' werden 'gehergroepeerd' in een geringer aantal
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'districten'. Daarrnee werd de concernscope geintegreerd. De concernscope
werd compacter en daardoor beter beheersbaar gemaakt. Deze interne
herstructureringen waren gericht op het decentraliseren van de locus van
de beslissingsmacht. (Aan het einde van de jaren '80 werden dan ook
vrijwel aile lijntaken en een aanzienlijk deel van de staftaken decentraal
ten uitvoer gebracht). Het hoofdkantoor van de Amro bank autoriseerde de
lokale vestigingen tot het nemen van het merendeel van de beslissingen
(de ABN bank was de Amro bank hier reeds in voorgegaan).

Vanaf het begin van de jaren '70 werd een nieuwe 'organisatiefilosofie'
omarmd. Deze organisatiefilosofie is bekend geworden onder de naam
'relationship management': een manager vanuit de bank coordineert de
relatie tussen een belangrijke client (bijvoorbeeld een onderneming die
internationaal opereert) en de bank. De rationale van 'relationship
management': de relatie tussen de bank en haar cllenten werd intenser.
Door de introductie van 'relationship management' werden de
verantwoordelijkheden beter afgebakend, zodat in een steeds sneller
veranderende omgeving bij een verscherping van de concurrentiestrijd
doeltreffender gereageerd kon worden.

Effectief 'relationship management' vereiste een gedecentraliseerde
concernstructuur. De configuratie van de concernstructuur was in
toenemende mate een functie van de clientenscope. Kader 6.9 geeft de
concernstructuur van de Amro bank per 31 december 1975.
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KADER 6.9. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE AMRO BANK PER 31
DECEMBER 1975

RAAD VAN BESTUUR
I
I
1-Staven

I
I

Concern
relaties

I
Krediet
verle-
ning

I
Termijn
finan-
ciering

I
Hypo-
theken

I
Divers.
-Reizen
- Verz.

Pierson
Heldring
& P.

I
Suiten!.
bedrijf
- EBIC-joint ventures
- Amro bank voor Belgie

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.

Door deze wijze van bedrijfsvoering was het mogelijk de
dochterondernemingen zelfstandiger te laten functioneren. leder
bedrijfsonderdeel had ten aanzien van het eigen handelen en functioneren
een eigen verantwoordelijkheid. De erkende decentrale autonomie mocht
niet worden aangetast en moest optimaal worden gehonoreerd.

Een mooi voorbeeld van het zelfstandig functioneren van
dochterondernemingen in het grotere Amro-verband vormde Pierson,
Heldring & Pierson (Kleiterp, aan het einde van de jaren '80 voorzitter van
de Directie van Pierson, Heldring & Pierson heeft hier eens in een
interview met Het Financieele Dagblad over gezegd: "Wij opereren volledig
autonoom van de Amro bank. We hebben onze eigen research en onze eigen
automatiseringsmensen. Ook in het buitenland werken we geheel
zelfstandig. Wij maken onze eigen plannen, evenals zij dat doen" (Het
Financieele Dagblad; 30-1-1985)).

De bestuurbaarheid van de organisatie was desalniettemin aan het begin
van de jaren '80 als gevolg van de vele, vlak onder de Raad van Bestuur
vigerende afdelingen, onder druk komen te staan. De clientqerlchte
benadering werd steeds belangrijker. Naast 'productmanagers' hielden
'accountmanagers' zich in toenemende mate bezig met de grote cllenten
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van de bank. Door de diversiteit aan afdelingen die vaak naast elkaar heen
werkten werd weinig efficient gewerkt. De wijzigingen in de
concernstructuur vielen samen met een kostenbeheersingsoperatie die na
het bekend worden van de slechte resultaten over het eerste halfjaar van
1984 versneld werd doorgevoerd.

De activiteitenscope werd vanaf 1984 met behulp van 'clientenqroepen'
geintegreerd. De clientqroepen werden door de Amro bank 'sectoren'
genoemd. Er werden drie 'sectoren' opgericht. Het ging om de volgende
'sectoren':
1. Binnenland
2. Concernstaven en Centrale Diensten
3. Buitenland en Concernrelaties.

De sector 'Binnenland' hield zich bezig met particuliere en zakelijke
cllenten in Nederland. Het ging hier om het uitoefenen van het binnenlandse
bankbedrijf. De sector 'Concernstaven en Centrale Diensten' vervulde een
beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende functie. Deze sector
verrichtte de controles en evaluaties. De sector 'Buitenland en
Concernrelaties' hield zich bezig met het management van de relaties van
de Amro bank met grote Nederlandse en buitenlandse multinationale
ondernemingen. Het betrof hier het uitoefenen van het buitenlandse
bankbedrijf. Ook het management van de relaties met overheden vond in
deze sector plaats. ledere sector kreeg eigen staven voor personeel,
organisatie, flnenclele informatie & planning en automatisering. De beide
operationele sectoren verzorgden hun eigen marketing.

De uitwerking van de concernherstructurering vond plaats binnen een
'Stuurgroep Concernbesturing' (verantwoordelijk voor de 'technische'
uitwerking) en een 'Commissie Personeelsfunctionarissen'
(verantwoordelijk voor de uitwerking op het vlak van het personeel). De
Stuurgroep Concernbesturing en de Commissie Personeelsfunctionarissen
rapporteerden beide direct aan de Raad van Bestuur.

De drie sectoren stonden onder leiding van een lid van de Raad van Bestuur.
De sectoren hadden een hoge mate van zelfstandigheid. Met de vorming van
een Treasury-afdeling (in het voorjaar van 1985) werd de herstructurering
afgesloten. Bij het vormen van deze laatste afdeling werden de afdelingen
'Gelddispositie', 'Funding', 'Effectenhandel' en 'Val uta-arbitrage'
samengevoegd.

Met deze herstructurering bleef de internationale divisiestructuur van
kracht. De twee belangrijkste organisatiepoten concentreerden zich op het
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management van het binnenlandse bankbedrijf en het management van het
buitenlandse bankbedrijf. Deze concernstructuur maakte het mogelijk op
een efficiemtere en effectievere manier in te spelen op de verschillende
behoeften van binnenlandse en buitenlandse clienten. De Raad van Bestuur
kreeg door de interne herstructurering meer tijd voor strategische
activiteiten. De stafafdelingen 'kreqen met een taakverzwaring te maken,
omdat zij de planning binnen de sectoren uiteindelijk moesten controleren
en op elkaar af moesten stemmen.

In 1986 werden zes Directeuren-Generaal aangesteld. Deze zes
Directeuren-Generaal moesten het mogelijk maken tot een betere
beheersing van de complexe activiteitenscope te komen. Het groter en
complexer (want 'multinationaler') worden van het Amro-concern vereiste
een aangepast management van de interne werkzaamheden. Daarmee volgde
de Amro bank de aanpak van de ABN bank. De ABN bank opereerde al langer
met een Raad van Bestuur, met daaronder een aantal Directeuren-Generaal.
Net als bij de Amra bank ging het ook bij de ABN bank in eerste aanleg om
het krijgen van 'meer grip' op de activiteitenscope. Het tweede echelon
was verantwoordelijk voor het management (ondermeer de integratie) van
de activiteitenscope. De Raad van Bestuur werd verkleind, zodat de top
zich beter op vraagstukken als technologische innovaties, internationale
acquisities, automatisering en deregulering kon concentreren.

Het integreren van de activiteitenscope sloot goed aan bij de eerder
genoemde noodzaak van kostenbeheersing. Door deze integratie-exercities
werd de interne complexiteit tot beheersbare proporties teruggebracht.
Dit kwam de bestuurbaarheid van het concern ten goede. De integratie van
de activiteitenscope vereenvoudigde -met name in de sectoren- de interne
uitwisseling van ervaring. De ervaring die zich op de verschillende
plaatsen in het concern beyond kon door de grotere doorzichtigheid
gemakkelijker over en weer gemobiliseerd en benut worden.

Multinationalisatie van de scope werd gedurende de jaren '80 een steeds
belangrijkere concernstrategie. Daarbij werd de afstemming tussen de
concernstructuur en de concernstrategie niet uit het oog verloren.
lIIustratief is het volgende citaat, afkomstig uit het jaarverslag van de
Amro bank over 1989: "Het afgelopen boekjaar stonden de internationale
activiteiten sterk in het teken van de wijziging in de
samenwerkingsovereenkomst met de Generale Bank. Nu een algehele fusie
in de nabije toekomst niet verwacht mag worden, hebben wij een aanvang
gemaakt met plannen voor een versnefde expansie in het buitenland . Ter
voorbereiding van deze expansie is een strategie unit opgericht [cursief,
PKJ]" (p. 43). 'Strategie' en 'structuur' waren nauw met elkaar verweven
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organisatie-ontwerpvariabelen.

Kader 6.10 geeft de concernstructuur van de Amro bank per 31 december
1989.

KADER 6.10. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE AMRO BANK PER 31
DECEMBER 1989

I
Sector Binnenland

Directoraat Generaal
Particulieren
Directoraat Generaal Zaken

Directoraat Generaal Kan-
toren I

I
I
I
I
I

KANTORENNET

RAAD VAN BESTUUR
I
I
I
I

I
Sector Buitenland
& Concernrelaties

International Commercial
Banking Division
Corporate Banking Division
Financial Markets Group
Private Banking International
Kredietstaf
Buitenlands Bankbedrijf

I
I
I
I

KANTORENNET

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.

Sector Concernstaven
& Centrale diensten

Financiele Zaken
Fiscale Concernaangelegen-
heden
Algemene Zaken
Sociale Zaken
Organisatie en Automatise-
ring
Centrale Diensten
Interne Accountantsdienst

De Amro bank bleef tot en met 1989 de internationale divisiestructuur
trouw. Deze structuur sloot het beste aan bij de internationale ambities
van de Raad van Bestuur van de Amro bank. Appendix 6-VI geeft de
ontwikkeling van de concernstructuur van de Amro bank gedurende de
periode 1965 tot en met 1989.
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6.6.4. DE NMB BANK
Ook de concernstructuur van de NMB bank heeft een eigen
ontwikkelingsgang ondergaan. De NMB bank richtte in 1965 een afdeling
'Internationale Zaken' op. Deze afdeling moest bemiddelen bij de door de
relaties van de NMB bank geeffectueerde buitenlandse transacties. Het
ging om een marginale aanpassing van de interne organisatie. De oprichting
van de afdeling 'Internationale Zaken' onderstreepte desalniettemin het
toenemende belang van het buitenlandbedrijf van de NMB bank.

Er was bij de NMB bank sprake van een interne organisatie rondom de
diensten die door de NMB bank werden aangeboden. Deze
'produktdivisiestructuur' was aanvankelijk georganiseerd rondom het in
het binnenland uitgeoefende bankbedrijf.

Kader 6.11 geeft de concernstructuur van de NMB bank per 31 december
1965.

KADER 6.11. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE NMB BANK PER 31
DECEMBER 1965

DIRECTIE
1

1
1- Staven
1

1
1

Nederlandsche Middenstands Spaarbank Neder!. Middenstands-
(N.M.S.) Financierings Bank

(N.M.F.B.)
- Nationale Volks-
bank N.V.

Neder!. Middenstands Fi-
nancierings M'pij voor
Bedrijfsobjecten (M.B.O.)
Ontwikkelingsbureau
Wlnkelcentra (O.B.w.)
Nederlandsche Midden-
stands Trust M'pij N.V.

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.
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Gedurende de jaren '60 vonden diverse 'interne herstructureringen' plaats.
Vanaf het begin van de jaren '70 werd door de snelle groei van de NMB bank
een duidelijker scheiding tussen de taken van het hoofdkantoor en de taken
van de verschillende dochterondernemingen aangebracht.
Dochterondernemingen werden gebundeld in 'sectoren'.
Dochterondernemingen werden op grond van de mate van overeenkomsten
van hun activiteiten samengevoegd. Op deze manier was de
activiteitenscope van de dochterondernemingen beter te beheersen. De
'Directie' werd omgedoopt tot 'Hoofddirectie'. Daarmee werd benadrukt dat
er een duidelijk verschil bestond tussen de activiteiten van de hoogste
leiding (i.e. de Hoofddirectie) en de activiteiten van de
dochterondernemingen (met hun eigen 'directies').

De Hoofddirectie zou zich niet inlaten met het operationele beleid, maar
de aandacht concentreren op:
1. De hoofdlijnen van het beleid: de wegen die moesten worden aangegeven
voor de lange termijn en de aanzet van nieuwe activiteiten
2. De verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van de bank:
continu"iteits- en rentabiliteitsdoelstellingen
3. De coordtnatle van de activiteiten van de dochtermaatschappijen.

De zorg voor het operationele beleid werd in handen van de onder de
Hoofddirectie ressorterende Directies gelegd.

Met de toegenomen omvang van de NMB bank nam het belang van het
integreren en coordineren van de ontplooide activiteiten toe. Daartoe werd
in 1975 de stafafdeling 'Marketing & Planning' opgericht. Het doel van deze
afdeling was een betere integratie en coordinatie van
produktontwikkelingsactiviteiten en verkoopactiviteiten teweeg te
brengen. Andermaal ging het om het beter inpassen en afstemmen van de
activiteiten die in het raam van het bankbedrijf werden uitgeoefend.

Kader 6.12 geeft de concernstructuur van de NMB bank per 31 december
1975. Vergelijken we kader 6.11 met kader 6.12 dan blijkt dat er
gedurende de periode 1965 tot en met 1975 geen ingrijpende
veranderingen hebben plaatsgevonden. De produktdivisiestructuur werd in
vrijwel ongewijzigde vorm gehandhaafd.
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KADER 6.12. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE NMB BANK PER 31
DECEMBER 1975

RAADVAN BESTUUR
I
I
1-Staven

I
I

Neder!. Middenstands Spaarbank
(N.M.S.)

I
Neder!. Middenstands
Financierings Bank (N.M.F.B.)
- Nationale Volksbank

I
Neder!. Middenstands Fi-
nanc. M'pij voor Bedrijfs-
objecten (M.B.O.)
Ontwikkelingsbureau Winkel-
centra (O.B.w.)
Alpha Computer Diensten
Neder!. Middenstands Fac-
toor Mij - Heller (NMB HeI-
ler Factoring)
Crediet- en Effectenbank Ut-
recht (CEBU)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten

In 1976 werd het secretariaat 'Corporate clients' opgericht. De oprichting
van dit secretariaat had als achterliggend doel:
1. Het verbeteren van de afstemming van de activiteiten binnen de bank
(l .e. een intern afstemmingsvraagstuk)
2. Het verbeteren van de marktbewerking (i.e. een extern
afstemmingsvraagstuk)

De activiteiten van drie zogenoemde beleidsvoorbereidende 'comites'
hebben aan deze verbeterde integratie en coordlnatle bijgedragen. In de
comites namen een aantal hooggeplaatste leidinggevenden zitting.

De jaren '70 hebben bij de NMB bank in het teken gestaan van het toetsen
van de 'doelmatigheid' van de bedrijfsvoering van de respectieve
dochterondernemingen. Waren dochterondernemingen niet 'doelmatig', dan
dienden herstructureringen doorgevoerd te worden. Deze
herstructureringen beperkten zich tot het niveau van de
dochtermaatschappij. Herstructureringen werden niet op het niveau van
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het concern doorgevoerd.

Het heeft tot 1982 geduurd voordat een nieuw onderzoek naar de
doelmatigheid van de concernstructuur werd opgestart. De NMB-Ieiding
was van mening dat de organisatie op dat moment tezeer was uitgedijd; de
concernstructuur moest 'compacter' gemaakt worden. De structuur was te
complex geworden en viel door de aanwezigheid van allerlei werkgroepen,
commissies, regels en procedures aileen tegen hoge kosten te handhaven.
Na de herstructurering -dle in 1984 werd afgerond- had de NMB bank de
beschikking over vier 'Divisies' en twee 'Directoraten'. Vanaf 1983
beschikte de NMB bank over een internationale divisiestructuur met als
opbouw:
- de Divisie Zakelijke Relaties Binnenland
- de Divisie Particuliere Relaties Binnenland
- de Divisie Buitenland
- de Divisie Facilitair Bedrijf
- het Directoraat Assurantie
- het Directoraat Effecten.

Deze concernstructuur leek veel op de concernstructuur van de ABN bank,
met dien verstande dat het buitenland bedrijf van de ABN bank veeI groter
was dan het buitenland bedrijf van de NMB bank. De ABN bank had een
geografische concernstructuur; de NMB bank had een internationale
divisiestructuur, een op het eerste gezicht klein maar essentieel verschiJ.

Het binnenlandse kantorennet, dat deel uitmaakte van de Divisie Zakelijke
Relaties Binnenland, werd in 9 regio's onderverdeeld. ledere regio stond
onder leiding van een 'regiodirecteur'. Een aantal weinig met het
kernbedrijf verwante activiteiten als de dochterondernemingen 'MBO',
'Alpha', de 'Crediet- en Effectenbank' en 'NMB Participatie Beheer' behield
een zelfstandige positie binnen het NMB-concern. De achterliggende
doelstelling van de in 1984 van start gegane integratie-operatie was: het
verkorten van de afstand tussen de bank en de client. De NMB bank wilde
'marktgerichter' gaan opereren. Kader 6.13 geeft de concernstructuur van
de NMB bank per 31 december 1988.
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KADER 6.13. DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE NMB BANK PER 31
DECEMBER 1988

RAADVAN BESTUUR
I
I
I-Staven

I
I

I
Divisie
Zakelijke
Relaties
Binnenland

I I
Divisie Divisie
Particuliere Buitenland
Relaties I
Binnenl. I
I I
I I
I I

KANTORENNETKANTORENNET
9 regio's

I
Divisie
Facilitair
Bedrijf

I
Direct.
Effecten

I
Dir.
Assur.

Bron: Jaarverslagen en interne bedrijfsdocumenten.

De halverwege de jaren '80 door de NMB bank uitgevoerde integratie-
operaties vielen samen met de integratie-operaties van de Amro bank. De
integratie-operaties hadden een gemeenschappelijke noemer: het dichter
bij elkaar brengen van de bank en de client. De implementatie stond echter
diametraal op elkaar. De Amro bank ging uit van een 'bottom-up'
benadering: eerst herstructureren op het niveau van de
dochterondernemingen en de lokale netwerken, daarna herstructureren op
het niveau van de hoogste leiding en concernstaven. Bij de NMB bank
werden de veranderingen 'top-down' doorgevoerd: eerst de topstructuur,
later het kantorennet. Bij de NMB bank was er sprake van een 'time-lag'
van 2 jaar tussen het aanbrengen van veranderingen in de topstructuur en
het aanbrengen van veranderingen in het lokale filialennetwerk. Het
vereenvoudigen van de interne organisatie bleef tot aan het einde van de
jaren '80 het centrale organisatievraagstuk. Zo werden bijvoorbeeld in
1987 de activiteiten van de Banque-Interunion en NMB Banque France
gebundeld tot 'NMB Bank (France)'.
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In 1989 maakte de NMB bank bekend, dat met de Postbank gefuseerd zou
worden. Daarmee werd het principe van de eenvoudige, op decentrale leest
geschoeide concernstructuur niet verlaten. Het tegendeel was eerder het
geval. Een van de doelstellingen van de fusie was: het in zelfstandige
eenheden onderbrengen van de cornmerciele activiteiten van de beide
banken.

Appendix 6-VI geeft de ontwikkeling van de concernstructuur van de NMB
bank gedurende de periode 1965 tot en met 1989.

6.6.5. TOT SLOT
Gedurende de periode 1965 tot en met 1989 werden diverse veranderingen
in de concernstructuren van de respectieve banken doorgevoerd. Twee
ontwikkelingslijnen springen daarbij in het oog.

1.VANEENEENVOUDIGESTRUCTUURNAAREENCOMPLEXESTRUCTUUR
De activiteitenscope van de banken was in de jaren '50 en de jaren '60
beperkt van omvang. Een gering aantal organisatiemedewerkers op het
hoofdkantoor van de bank hield zich bezig met het coordlneren en
integreren van de verschillende werkzaamheden. Het hoofdkantoor was
beperkt van omvang en bestond uit een groep hooggekwalificeerde
medewerkers. Van 'strategische planning' was vooralsnog geen sprake.

Er werden geen hoge eisen gesteld aan de concernstructuur. Die
concernstructuur was gedecentraliseerd. De prestaties van de banken
waren voornamelijk een functie van de effectiviteit van de persoonlijke
contacten van de bankiers/werknemers. De reputatie van een bank speelde
een belangrijke rot, Het waren de persoonlijke contacten die
verantwoordelijk waren voor een goede reputatie en een goede
performance. De typering 'eenvoudige' structuur is hier op zijn plaats. De
concernstructuur deed dienst als beheersingssysteem voor een beperkte
activiteitenscope, een beperkte cllentenscope en een beperkte
geografische scope.

In de jaren '70 kwam hierin verandering. Met het toenemende belang van
multinationalisatie en de toenemende complexiteit van markt- en
financieringsvraagstukken nam de behoefte aan meer gespecialiseerde
medewerkers en daarmee afdelingen en bedrijfseenheden toe. Deze
ontwikkelingen resulteerden in complexere concernstructuren. Het era van
de 'complexe concernstructuur' was aangebroken. De oprichting van vele
gespecialiseerde organen, werkgroepen en stafafdelingen maakte dat de
concernstructuur steeds ondoorzichtiger werd.
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lIIustratief voor deze ontwikkeling is het volgende citaat: "Onder onze
clienten heeft de groeiende groep van internationaal georienteerde
ondernemingen altijd een bijzondere plaats ingenomen. Het financieel
management van deze ondernemingen is geavanceerd: hun behoefte aan
flnanciele dienstverlening is -mede door hun internationale activiteiten-
veelzijdig en voortdurend in ontwikkeling. Maatwerk is regel, .
Deze zeer specifieke dienstverlening in de sfeer van de 'Corporate Finance'
vormt bij uitstek het werkterrein waarop wij ons thuis voelen omdat er
zeer gespecialiseerde kennis en ervaring voor nodig is alsmede een grote
ftnanclele capaciteit, een omvangrijk buitenlands bedrijf en een dicht net
van vestigingen en affiliaties in de binnen- en buitenlandse werkgebieden
van onze grote cllenten. In de komende jaren zal de uitbouw van deze
dienstverlening prioriteit krijgen. Wij verwachten door intensivering van
de contacten met onze cllenten tijdig te kunnen voorzien in nieuwe
behoeften, waarbij het nieuw gevormde Bureau Concern Relaties ons de
bouwstenen zal kunnen aandragen" (Jaarverslag van de Amro bank over
1974; p. 21).

Een nevengevolg van de groter wordende organisatorische complexiteit
was dat de behoefte aan 'specialisten' (i.e. bankiers) langzaam maar zeker
verminderde. De vraag naar 'generalisten' nam toe. De plaats van de
'bankiers' werd steeds vaker door 'managers' ingenomen. Niet bankiers,
maar managers moesten de concernstructuur vereenvoudigen.

2.VANEENCOMPLEXESTRUCTUURNAAREENEENVOUDIGESTRUCTUUR
De eisen die vanuit de markt op de banken afkwamen leken continu te
veranderen. De roep om een nieuwe, daarop toegesneden
organisatiefilosofie werd luider. Met behulp van 'clienten-management'
hoopten de banken op een doeltreffender manier tegemoet te komen aan de
eisen vanuit de markt. De invoering van 'cllenten-manaqement' was de
eerste stap op weg naar een meer geintegreerde, minder complexe
concernstructuur. Door het 'clienten-management' werd de bedrijfsvoering
van de banken vereenvoudigd. Met de introductie van 'cllenten-manaqement'
werd de produktqeorlenteerde bedrijfsvoering vervangen door een
marktqeortenteerde bedrijfsvoering. 'Clienten-management' maakte het
mogelijk tot een betere kostenbeheersing te komen.
Verantwoordelijkheden werden nauwgezetter afgebakend, te weten rondom
'cllenten' c.q. 'clientengroepen'. Lokale eenheden gingen als profit-centra
opereren.
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Met het toenemen van het cllentenbestand moesten de
verantwoordelijkheden in toenemende mate bij de lokale binnenlandse en
buitenlandse kantoren gelegd worden. De behoefte aan een eenvoudige,
doorzichtige concernstructuur spreekt dan voor zich: hoe anders de
omvangrijke (geografisch verspreide activiteiten) scope te beheersen?
Marktontwikkelingen dicteerden structuurontwikkelingen. Eenvoud was het
parool: complexe structuren vertroebelden het zicht op belangrijke
marktontwikkelingen. Eenvoudige, sterk ge'integeerde en
gedecentraliseerde concernstructuren als de geografische
concernstructuur waren het beste op de te bewerken afzetmarkt
toegesneden.
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HOOFDSTUK 7. HET MULTINATIONALISATIEPROCES VAN
NEDERLANDSE DIENSTENONDERNEMINGEN

7.1. IN LEIDING
Multinationalisatie van de ondernemingsscope werd in dit onderzoek eerst
en vooral als een proces opgevat; multinationalisatie van de scope als
middel om bepaalde doelstellingen (hier: groeidoelstellingen) te realiseren
(zie ook: Johanson en Vahlne, 1977). De in dit hoofdstuk ontvouwde
inzichten verklaren daarom in eerste aanleg het multinationalisatieproces
zoals dat onder negen Nederlandse dienstenondernemingen gedurende de
periode 1965 tot en met 1989 heeft plaatsgevonden.

In dit hoofdstuk zullen we het resultaat van de in de hoofdstukken 4, 5 en
6 neergelegde analyses weergeven. Het hoofdstuk is als voigt
geparagrafeerd. Aan de uiteenzetting van het multinationalisatieproces
van negen Nederlandse dienstenondernemingen gaat een beknopte evaluatie
met een samenvattende strekking van de hoofdstukken 4, 5 en 6 vooraf
(paragraaf 7.2.). De beschrijving van het multinationalisatieproces Iigt in
het verlengde van deze evaluatie. In paragraaf 7.3. wordt het
multinationalisatieproces van de negen dienstenondernemingen nader
behandeld. In paragraaf 7.4. passeren een aantal conclusies de revue.

7.2. HET MULTINATIONALISATIEPROCES VAN NEDERLANDSE
DIENSTENONDERNEMINGEN: EEN TERUGBLIK

7.2.1. INLEIDING
De performance van het multinationaliseren van de scope wordt in eerste
aanleg beinvloed door de beslissingen die door de hoogste leiding van een
multinationaliserende onderneming worden genomen. Het
besluitvormingsproces, ten grondslag Iiggend aan het multinationaliseren
van de scope, wordt vooraleerst gevoed door een 'afstemmingsvraagstuk':
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hoe stemmen we op een zo efficient mogelijke wijze de bedrijfsmiddelen
af op de kansen en bedreigingen die vanuit 'de omgeving' op de onderneming
afkomen, zodat een effectief en daarmee slagvaardig optreden
gewaarborgd wordt. Porter (1980) en Daems en Douma (1984) verstrekken
handvatten hoe met dit afstemmingsvraagstuk om te gaan. De essentie: het
formuleren en implementeren van een doeltreffende concurrentiestrategie
die moet leiden tot een -bij voorkeur verdedigbaar- concurrentievoordeel.

Uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 is naar voren gekomen, dat ook de
multinationaliserende uitgevers, verzekeraars en banken met dit
vraagstuk geconfronteerd worden. Het voornoemde vraagstuk valt in een
internationale context te operationaliseren aan de hand van de volgende
twee dimensies:

1. Het waarom van het multinationaliseren van de scope.
2. Het hoe van het multinationaliseren van de scope.

Deze twee vraagstukken werden in hoofdstuk 3 aan de hand van drie
parameters middels een onderzoeksmodel gevisualiseerd: stuwende
krachten, strategie en structuur. 'Stuwende krachten', 'strategie' en
'structuur' zijn drie modelparameters c.q. 'grondvormen' die aileen danwel
in hun onderlinge relatie het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren
van de scope van dienstenondernemingen verklaren. Tussen deze
modelparameters bestaat een bepaald verband. In het vervolg van dit
hoofdstuk zullen we de verschillende parameters behandelen en de zich
daartussen manifesterende relaties uiteenrafelen.

7.2.2. STUWENDE KRACHTEN
Er zijn verschillende redenen om de scope te multinationaliseren. Wij
hebben die redenen c.q. motieven 'stuwende krachten' genoemd. We hebben
in de empirische hoofdstukken 4, 5 en 6 de volgende in hoofdstuk 3
uiteengezette stuwende krachten onderscheiden:
- concurrentievoordelen in samenhang met een (te) kleine thuismarkt;
- het 'volqen-van-de-cllent' en,
- risicospreiding.

Hierbij dienen we twee kanttekeningen te plaatsen. De twee
kanttekeningen liggen in essentie in elkaars verlengde. Het gaat om de
volgende kanttekeningen:
1. De opsomming is niet volledig
2. De verklarende kracht van de verschillende stuwende krachten als
rationale van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen verschilt in de tijd.
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Deze twee kanttekeningen behoeven een nadere toelichting.

AD. 1.ONVOLLEDIG
De voornoemde opsomming geeft niet aile stuwende krachten. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk, dat ondernemingen die door een dominante
-internationaal georienteerde- manager worden geleid, sneller
multinationaliseren dan ondernemingen die niet door dergelijke managers
worden geleid. Dergelijke redenen die aanzetten tot het
multinationaliseren van de scope blijken incidenteel van aard te zijn.
Daarom zijn dergelijke stuwende krachten -die daarenboven vaak de
neiging hebben niet objectief waarneembaar te zijn- niet bij het in kaart
brengen van het proces van het multinationaliseren van de hier
bestudeerde dienstenondernemingen betrokken.

AD.2. MANIFESTEENLATENTESTUWENDEKRACHTEN
De drie stuwende krachten waren alledrie gedurende de periode 1965 tot
en met 1989 effectief. De stuwende krachten verklaarden gedurende
gegeven tijdsperioden in verschillende mate het multinationaliseren van
de scope van dienstenondernemingen. De stuwende krachten waren wat
betreft hun verklaringskracht daarom niet altijd even manifest. Om deze
reden zullen wij in de hiernavolgende paragraaf gebruik maken van het
woordenpaar 'latent-manifest'. Ook in andere onderzoeken -betrekking
hebbend op het multinationaliseren van de scope van ondernemingen-
hebben we van dit woordenpaar -aan de hand waarvan 'gediscrimineerd' kan
worden- gebruik gemaakt (zie: Jagersma en Bell, 1992b; Jagersma, 1993b;
Jagersma, 1993g). Afhankelijk van ontwikkelingen die buiten de
concernscope plaatshebben (bijvoorbeeld: de noodzaak
multinationaliserende cllenten te volgen) danwel binnen de concernscope
plaatshebben (bijvoorbeeld: het toenemende aantal internationale ventures
-waarover later meer) kunnen stuwende krachten 'manifest' of 'latent'
zijn. Het onderscheid tussen een latente stuwende kracht en een manifeste
stuwende kracht is belangrijk. Het al dan niet manifest zijn van een
stuwende kracht (gedurende een gegeven periode) is van invloed op de
'modus' en de 'richting' van het multinationaliseren van de scope (i.e. de
'multinationalisatiestrategie') alsmede de configuratie van de structuren.

Manifeste stuwende krachten geven vorm aan de strategieen en structuren
van multinationaliserende dienstenondernemingen. We spreken in het
verdere verloop van dit hoofdstuk over 'kritieke' stuwende krachten
(kortweg: 'KSK'n'): kritieke stuwende krachten zijn stuwende krachten die
gedurende een gegeven tijdsperiode het multinationaliseren van de scope
van Nederlandse dienstenondernemingen verklaren. Anders gesteld: deze

388



stuwende krachten verklaren an sich het multinationaliseren van de scope
van dienstenondernemingen (gedurende een gegeven periode). Latente
stuwende krachten zijn geen KSK'n. Deze stuwende krachten verklaren an
sich niet het multinationaliseren van de scope van dienstenondememingen
(andermaal gedurende een gegeven periode).

7.2.3. STRATEGIE
RICHTING
De bedrijfsvoering van dienstenondememingen vereist, dat men -vanwege
de simultane produktie en consumptie- ter plekke aanwezig moet zijn:
directe buitenlandse investeringen (in plaats van exporten) hebben het
primaat. Het langs de weg van de directe buitenlandse investeringen
multinationaliseren van de scope lijkt echter gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Directe buitenlandse investeringen worden door de meeste
multinationaliserende dienstenondernemingen als uiterst risicovol
gepercipieerd (zie ook: Habib en Victor, 1991; Nayyar, 1992).
Multinationaliserende ondememingen hanteren dienaangaande strategieen
om de daarmee gepaard gaande risico's zoveel mogelijk terug te dringen.
Het multinationaliseren van de scope manifesteerde zich bijvoorbeeld in
deze studie overwegend in de vorm van horizontale expansie -Daems en
Douma (1989) spreken in dit raam over 'horizontale multinationalisatie'.
Dienstenondernemingen hebben een voorkeur voor horizontale
multinationalisatie, omdat op deze manier optimaal van de reeds
opgebouwde ervaring met het aanbieden van bepaalde diensten (op de
thuismarkt) geprofiteerd kan worden. Deze ervaring kan een
multinationaliserende onderneming op een buitenlandse produkt-markt het
marktleiderschap doen toekomen. In dat geval wordt de 'klassieke'
informatie-achterstand -de zg. 'informatie-handicap' met het bewerken
van de lokale afzetmarkt (zie ondermeer: Brooke en Remmers, 1970;
Douma, 1988)- meer dan gecompenseerd. De op de thuismarkt opgedane
ervaring met het aanbieden van een gegeven dienst is in dat raam een
onderscheidende competentie dat op een buitenlandse (produkt-)markt als
concurrentieel voordeel dienst doet.

MJOUS
De keuze voor een gegeven modus is een functie van de hoeveelheid
ervaring van een dienstenonderneming met het management van
buitenlandse activiteiten. Dienstenondernemingen die geen ervaring hebben
met het management van buitenlandse activiteiten hebben een voorkeur
voor samenwerking met 'Iokale' of 'derde' ondernemingen.
Dienstenondernemingen proberen op deze manier het gebrek aan ervaring
met het management van· buitenlandse activiteiten te compenseren.
Achterliggende doelstelling van de samenwerking: het profiteren (want het
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zichzelf eigen maken) van de ervaring van een 'Iokale' of 'derde'
partneronderneming met het bewerken van een gegeven lokale afzetmarkt.
Dienstenondernemingen met voldoende ervaring met het management van
buitenlandse activiteiten c.q. het bewerken van een gegeven lokale
afzetmarkt hebben een aperte voorkeur voor start-ups (alsmede autonome
groei) en acquisities.

Kortom: het al dan niet bezitten van de ervaring, nodig om van een
internationale expansie een succes te maken, Iigt ten grondslag aan de
keuze van het topmanagement voor een gegeven 'modus' en 'richting'.

7.2.4. STRUCTUUR
AI in het midden van de jaren '60 maakten de hier bestudeerde
multinationaliserende dienstenondernemingen van divisionele structuren
gebruik. Het feit dat op grote schaal van divisionele structuren gebruik
werd gemaakt, moet aan de noodzaak van een decentrale bedrijfsvoering
voor de betreffende ondernemingsactiviteit worden toegeschreven.
Verschillende onderzoekers hebben zich met dit vraagstuk beziggehouden.
Zij komen vrijwel allemaal tot dezelfde conclusie. Baligh en Burton (1979)
slaan in hun artikel de spijker op de kop. Zij verklaren de noodzaak van een
decentrale bedrijfsvoering als voigt: "The consumer orientation, which
requires that the organization monitor and respond to consumers' wants
and desires, directs and limits the choice of an appropriate internal
organizational structure. The marketing concept directs that the structure
be designed so that data and information from the environment flow to and
penetrate the entire organization. An organization is not only aware of its
environment, but actively seeks information of it. This information can
range from a general awareness by the organizations' employees, to
formalized consumer surveys, to product and service development which
start with an identified consumer desire" (p. 93).

Dienstenondernemingen bedrijven 'people's business' -de ontmoeting met
de afnemer (die wi! consumeren) gaat gepaard met de (vaak ter plekke
gerealiseerde) produktie van een dienst- en maken uit dien hoofde ten
behoeve van de externe afstemming (in termen van 'klantgerichtheid') van
gedecentraliseerde gedivisionaliseerde structuren (als bijvoorbeeld de
produktdivisiestructuur en de geografische structuur) gebruik.

Kortheidshalve: de aard van de uitgevoerde werkzaamheden (i.e. het
produceren en verkopen van een dienst) alsmede de daarin plaatshebbende
ontwikkelingen zijn van invloed op de configuratie van de
concernstructuur.
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7.2.5. DYNAMIEK
Tussen de parameters 'stuwende krachten', 'strategie' en 'structuur'
bestaat een dynamisch verband. De dynamiek in de onderlinge relatie wordt
door de factor 'tijd' teweeggebracht (zie ook: de Jong, 1985). De factor
'tijd' is verantwoordelijk voor veranderingen in de stand van de
technologie en de markt(vraag). Daarmee beinvloedt de factor tijd direct
het door technologische ontwikkelingen en marktontwikkelingen gevoede
economische mededingingsproces.

Technologische ontwikkelingen en marktontwikkelingen zijn eveneens van
invloed op de aard van de stuwende krachten en daarmee de gehanteerde
strategie en structuur van de multinationaliserende onderneming.
Stuwende krachten betreffen in essentie de middels multinationalisatie te
realiseren voordelen. In andere woorden: strateqieen en structuren worden
respectievelijk geformuleerd en ontworpen rondom bepaalde stuwende
krachten die op een gegeven moment actueel zijn. Middels een gegeven
strategie en een gegeven structuur proberen ondernemingen vorm en inhoud
te geven aan de met het exploiteren van offensieve stuwende krachten
danwel het inspelen op defensieve stuwende krachten te realiseren
voordelen. Het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren van de scope
ligt daarmee in elkaars verlengde.

IMPLICATIEEEN
Een door de hoogste leiding genomen beslissing de scope op een gegeven
manier te multinationaliseren -i.e. een naar aanleiding van een gegeven
manifeste stuwende kracht genomen beslissing- vereist een beschouwing
in het kader van de op dat moment door de onderneming gehanteerde
strategie en structuur.

IMPLICATIETWEE
Multinationale ondernemingen die zich bewust zijn van het 'waarom' van
het multinationaliseren van de scope -i.e. de stuwende krachten- zullen
minder moeite hebben met de vraag 'hoe' dit -i.e. via strateqleen en
structuren- te verwerkelijken.

7.3. HET PROCES VAN HET MULTINATIONALISEREN VAN
NEGEN NEDERLANDSE DIENSTENONDERNEMINGEN
GEDURENDE DE PERIODE 1965 TOT EN MET 1989

7.3.1. INLEIDING
De in dit onderzoek bestudeerde ontwikkelingsgang van negen
multinationale dienstenondernemingen heeft een bont palet aan
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karakteristieken opgeleverd. De ondernemingen verschilden ondermeer in
omvang, in de verhouding binnenlandbedrijf/buitenlandbedrijf en de mate
van diversificatie. De negen ondernemingen vertoonden echter op
verschillende punten treffende overeenkomsten. Die overeenkomsten
hadden ondermeer betrekking op de parameters: stuwende krachten,
strategie en structuur. Deze overeenkomsten vormden het vertrekpunt voor
het op deze plaats te beschrijven multinationalisatieproces.

Het hier uiteengezette multinationalisatieproces is geformuleerd naar
aanleiding van het analyseren van een omvangrijk en 'vruchtbaar'
databestand en het toepassen van de methode van de toenemende
abstractie/generalisatie (zie: Bouma, 1982). Daarbij hebben we de
relevante data niet aileen onderling vergeleken, maar ook in hun
wisselwerking over de tijd.

In de navolgende beschrijving van het multinationalisatieproces van de
negen Nederlandse dienstenondernemingen worden verschillende 'fasen'
onderkend. Met het doorlopen van de verschillende fasen worden
veranderingen in het gevoerde strategische beleid van de betreffende
ondernemingen teweeggebracht. Die veranderingen manifesteren zich in
andere strategieen en structuren.

We zullen het multinationalisatieproces visualiseren aan de hand van een
stroomschema. Dit stroomschema beslaat de verschillende, onderkende
fasen. Centraal staat dat de verschillende strategieen en structuren
alsmede de daaraan ten grondslag liggende kritiekestuwende krachten
(KSK'n) door de factor 'tijd' worden overleefd. De factor tijd is in de kern
verantwoordelijk voor het dynamische element in de ontwikkelingsgang.
Het multinationalisatieproces heeft vooraleerst een dynamische
connotatie.

7.3.2. DE DOMINANTE ONTWIKKELINGSGANG VAN NEGEN
NEDERLANDSE DIENSTENONDERNEMINGEN
Het multinationaliseren van de scope van de hier bestudeerde
dienstenondernemingen heeft gedurende de periode 1965 tot en met 1989
via drie fasen plaatsgevonden.

FASE 1

STUWENDE KRACHT
'Volqen-van-de-cnent'
Concurrentievoordelen op de binnenlandse markt culminarend in aen positia als quasi-
monopolist in sam enhang met de kJaine thuismarkt
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STRATEGIE
MODUS:
Joint ventures/deelnemingen
Start-ups
RICHTING:
Horizontale expansie

STRUCTUUR
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur

FASE 2

STUWENDEKRACHT
Risicospreiding

STRATEGIE
MODUS
Acquisities
Start-ups
Joint ventures/deelnemingen
RICHTING
Horizontale expansie

STRUCTUUR
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur

FASE 3

STUWENDEKRACHT
Economies of skills

STRATEGIE
MODUS
Acquisities
Start-ups
Joint ventures/deelnemingen
RICHTING
Horizontale expansie

STRUCTUUR
Geografische structuur
Internationale divisiestructuur
Hybride structuur.

Het model dat het 'waarom' en 'hoe' van het multinationaliseren van de
ondernemingsscope van dienstenondernemingen visualiseert, bestaat uit
drie fasen (zie kader 7.1.). De verschillende fasen beslaan verschillende
configuraties van organisatie-ontwerpvariabelen. Die variabelen hebben de
neiging elkaar te beinvloeden. De twee organisatie-ontwerpvariabelen die
in dit onderzoek zijn bestudeerd, i.e. de strategie en de structuur, geven
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samen met een KSK vorm aan een fase. ledere fase vangt aan met een KSK.
Een fase eindigt met een structuur. De fasen worden gekenmerkt door hun
systematische en planmatige aard. In het nevenstaande kader wordt het
proces van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondernemingen in de verschillende te onderscheiden fasen ontleed.
De pijlen geven de invloedsrichting van de parameters aan. De continue
behoefte aan een doorzichtige structuur is de belangrijkste impetus voor
het doorvoeren van herstructureringen (zie ook: Chandler, 1961; Fouraker
en Stopford, 1968; Starbuck, 1968 en 1971; Greiner, 1972; Stopford en
Wells, 1972). Die herstructureringen werden in de praktijk langzaam
doorgevoerd. Dit was vooral het geval, indien vroegere structuren lange
tijd succesvol waren, i.e. verantwoordelijk waren voor een etficiente en
effectieve beheersing van de activiteitenscope.
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KADER 7.1. HET MULTINATIONALISATIEPROCES VAN NEGEN GROTE
NEDERLANDSE DIENSTENONDERNEMINGEN

1965-70

1970-75

1975-80

1980-85

1985-90

PRODUKTDIVISIESTRUCTUUR

+
vol gen-van-de-client/concurrentievoordelen ('klei ne' thuismarkt)

•JOINT VENTURES/DEELNEMINGEN
START-UPS(hO''f'to,. mu'U""",II .. t ie]

PRODUKTDIVISIESTRUCTUURIINTERNATIONALE DIVISIESTRUCTUUR

+
risicospreiding

+
ACQUISITIES
START-UPS
JOINT-VENTURES/DEELNEMINGEN

(horizontale mu'ltinationalisatie)

t
PRODUKTDIVISIESTRUCTUURIINTERNATIONALE DIVISIESTRUCTUUR

t
economies of skills

•ACQUISITIES (vanaf het midden van de jaren '80)
START-UPS (incl. interne ontwikkeling)
JOINT VENTURES EN DEELNEMINGEN
(horizontale multinationalisatie)

+
GEOGRAFISCHE STRUCTUURIINTERNATIONALE DIVISIESTRUCTUUR/HY-
BRIDE STRUCTUUR
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Het multinationaliseren van de ondememingsscope gaat een nieuwe fase
in, indien er sprake is van een andere ('nieuwe') KSK. KSK'n zijn
verantwoordelijk voor het multinationaliseren van de scope en daarmee
voor de veranderingen in de strategieen en structuren van
multinationaliserende dienstenondernemingen. De KSK'n zijn
deterministisch, in die zin dat ze een onherroepelijke invloed hebben op de
gehanteerde strategie en structuur. Kortom: een KSK determineert de
keuzemogelijkheden van de hoogste leiding van een multinationale
onderneming met betrekking tot de te voeren strategieen en de te
ontwerpen structuren.

Kader 7.2. geeft het relatieve belang -zowel in de tijd als op een gegeven
moment- van de onderscheiden strategieen en structuren weer. Kader 7.2.
vormt daarmee de achterliggende kwantificering van het in kader 7.1.
weergegeven multinationalisatieproces van de op deze plaats bestudeerde
Nederlandse dienstenondememingen.
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KADER 7.2. STRATEGIEEN EN STRUCTUREN VAN NEGEN
NEDERLANDSE MULTINATIONALISERENDE DIENSTENONDERNEMINGEN
GEDURENDE DE PERIODE 1965 TOT EN MET 1989

EXPANSIE- EN CONTRACTIESTRATEGIEEN

Modus

start-ups acquisities joint ven.ldeeln. afstotingen

J r

65 2
66 1 1
67 5 2 2
68 3 2 7 3
69 9 1 5 1
70 13 4 4 1
71 6 4
72 4 9
73 5 4 21
74 17 9 16 3
75 11 4 8
76 8 5 15 1
77 12 8 20 4
78 9 3 18 4
79 25 8 8 3
80 16 9 7 4
81 13 4 10 5
82 12 6 2
83 15 6 8
84 22 6 10 10
85 15 12 6 7
86 9 14 8 16
87 17 11 8 15
88 18 17 5 4
89 27 19 12 4

Opmerking: er is op deze plaats geen nadere onderverdeling gemaakt naar 'modus' en 'richting' daar
vrijwel aile internationale expansies horizontaal van aard waren. Deze tabel concentreert zich derhalve
op de 'richtlng' van het multinationaliseren van de scope van de dienstenondernemingen
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STRUCTUREN

Onderneming VNU Eis. Klu. NN AEG. AMEV ABN AMRO NMB
n

Jaar

1965 p P P P P G P
1966 P P P P P G P
1967 P P P P P G P
1968 P P P P P G P
1969 P P P P P G P
1970 P P P P P G P
1971 I P P P P G P
1972 I P I P P G P
1973 I P I P P G P
1974 I P I P P G P
1975 I P P P P G P
1976 I P P P P G P
1977 P P P P P G P
1978 P P P P P G P
1979 P I P H P G P
1980 P I P H P G P
1981 P I P H P I P
1982 P I P H P I P
1983 I I P H P G I I
1984 I I P H P G I I
1985 H I P H P G I I
1986 H I P H G G I I
1987 H I G H G G I I
1988 H I G H G G I I
1989 H G G H G G I I

Opmerking: De rechlsvoorgangers van AGO en ENNIA maak1en vanaf 1965 van produkldivisiestructuren
gebruik. AGO maakte van 1968 tot en met 1973, van 1974 tot en met 1978 en van 1979 lot en mel
1982 van respectievelijk een produktdivisieslructuur, een malrixstructuur en een internationale
divisiestructuur gebruik. ENNIA maakte gedurende de periode 1969 tot en met 1982 van een
produktdivisiestructuur gebruik.

Bron: Appendices

In essentie gaat het in het in kader 7.1 beschreven expansieproces van
multinationaliserende dienstenondernemingen om het -via een gegeven
'strategie-structuur'-combinatie- realiseren van de voordelen die met (het
inspelen op) stuwende krachten in het algemeen en een gegeven KSK in het
bijzonder zijn te realiseren. Zoals we al in paragraaf 7.2.5. stelden: de met
(het inspelen op) stuwende krachten te realiseren voordelen bepalen welke
strategieen en welke structuren gevoerd zullen worden.

Ondernemingen hoeven niet noodzakelijkerwijs aile fasen te doorlopen. De
verschillende stadia kunnen 'eindstations' zijn, maar blijken in de praktijk
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vooral bepalend te zijn voor andere stadia. Het overgaan van de ene fase in
de andere fase impliceert dat een 'misfit' tussen een strategie en een
structuur voorkomen wordt c.q. teniet wordt gedaan. Op deze manier is het
mogelijk van de met (het inspelen op) stuwende krachten te realiseren
voordelen te profiteren. De in kader 7.1. aan de linkerzijde weergegeven
'tijdbalk' geeft aan dat de fasen op verschillende tijdstippen worden
doorlopen. In de navolgende drie paragrafen zullen we de drie onderkende
fasen nader behandelen.

7.3.3. FASE EEN
Halverwege de jaren '60 waren de hier bestudeerde dienstenondernemingen
tot grote binnenlandse marktpartijen uitgegroeid. De
dienstenondernemingen waren in een produkt-markt danwel verschillende
produkt-markten marktleider. Dit marktleiderschap was gebaseerd op
solide concurrentievoordelen.

De dienstenondernemingen werden -gezien het marktleiderschap in de
respectieve produkt-markten- min of meer gedwongen op zoek te gaan
naar nieuwe produkt-markten. Twee opties domineerden de discussies die
op de hoofdkantoren van de dienstenondernemingen werden gevoerd:
1. Diversificatie van de scope
2. Multinationalisatie van de scope.

AD. 1.
Aile dienstenondernemingen ondernamen -met uitzondering van het
multinationaliserende bankwezen (in verband met het bestaan van de
deelnemingsbeperking)- pogingen om de scope te diversificeren (ex post
zonder veel succes).

AD. 2.
De tweede beleidsoptie werd echter door het top management als
aantrekkelijker gekwalificeerd. Ingeval het multinationaliseren van de
scope zou men dezelfde produkt-markten kunnen blijven bewerken. Met
deze produkt-markten was men vertrouwd. De vertrouwde strategie van
horizontale expansie zou gecontinueerd kunnen worden. De omvang van het
in het binnenland opgebouwde marktaandeel vormde een belangrijke factor
in de overweging van de hoogste leiding al dan niet (op grotere schaal) te
multinationaliseren (een voortgaande expansie in de bestaande
binnenlandse produkt-markten zou slechts marginale/kostbare
veranderingen teweeg brengen).

De dienstenondernemingen waren overtuigd van de noodzaak de scope te
multinationaliseren. Aile directies hadden hoge verwachtingen van het
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multinationaliseren van de scope. De op de thuismarkt opgebouwde
concurrentievoordelen waren gebaseerd op een immaterieel activum:
ervaring met het aanbieden van een gegeven produkt in een gegeven markt.
De hoogste leiding was ervan overtuigd, dat men daardoor weinig van de
lokale (buitenlandse) concurrentie had te vrezen. Op lmmateriele act iva
gebaseerde concurrentievoordelen waren naar de mening van de toenmalige
directies niet op relatief korte termijn te imiteren. De op de thuismarkt
opgebouwde ervaring met het aanbieden van een gegeven produkt (tot
uiting komend in -'verdedigbaar' geachte- concurrentievoordelen)
fungeerde als vertrekpunt voor het penetreren van buitenlandse produkt-
markten.

De dienstenondernemingen waren niet de enige ondernemingen die de scope
multinationaliseerden. Ook In dus tr l e l e ondernemingen
multinationaliseerden vanaf het begin van de jaren '60 op grote(re) schaal
de scope (zie: de Jong, 1984; de Mare, 1985). Deze
multinationalisatiebeweging had verstrekkende gevolgen voor het
strategische beleid van de dienstenondernemingen. De (vooraleerst)
tlnanclele dienstenondernemingen moesten de multinationaliserende
tndustrtele cllenten ('corporate clients') volgen. Het niet volgen van
cllenten betekende eenvoudigweg het verlies van clienten en daardoor het
derven van winst en/of groei.

Kortom: de voorkeur van de dienstenondernemingen voor het
multinationaliseren van de scope viel in het midden van de jaren '60 als
voigt te verklaren:

1. De dienstenondernemingen hadden op de binnenlandse markt sterke
marktposities weten op te bouwen. De dienstenondernemingen waren tot
quasi-monopolistische marktpartijen uitgegroeid: verder groeien lag niet
voor de hand. Dit zou namelijk aileen ten koste van een felle en daarmee
dure concurrentiestrijd gerealiseerd kunnen worden. Bovendien liep men
het risico daardoor bepaalde 'tegenkrachten' (I.e. overheidsingrijpen) te
activeren. De drie uitgeverijen, de rechtsvoorgangers van de drie
verzekeraars en de drie banken waren halverwege de jaren '60 reeds met
voorsprong de grootsten in hun branche. Multinationalisatie van de
ondernemingsscope was een aantrekkelijk alternatief, omdat de
betreffende ondernemingen beschikten over een omvangrijk potentieel aan
ervaring met betrekking tot het uitoefenen van respectievelijk het
uitgeefbedrijf, het verzekeringsbedrijf en het bankbedrijf. De sterke
posities op de binnenlandse markt -dle in robuuste concurrentievoordelen
waren ingebed- fungeerden als vertrekpunt voor het verwerven van
belangen in het buitenland.
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2. Flnanclele dienstenondernemingen werden in het midden van de jaren '60
in toenemende mate gedwongen om hun multinationaliserende clienten te
volgen. Deze stuwende kracht was niet van invloed op het
multinationaliseren van de scope van VNU, Elsevier en Kluwer.

De meeste multinationaliserende dienstenondernemingen werden
geconfronteerd met een gebrek aan ervaring met het expanderen in een
gegeven (onbekende) buitenlandse (produkt-)markt. De
multinationaliserende dienstenondernemingen moesten een aanzienlijke
hoeveelheid middelen investeren in het screenen van de onbekende
omgeving en het neutraliseren van de nadelen van het onbekend zijn met
die nieuwe omgeving. Nationale-Nederlanden en de ABN bank namen een
uitzonderingspositie in, omdat beide ondernemingen (met name de ABN
bank) al voor de jaren '60 een significant deel van hun omzet uit het
buitenland haalden. Nationale-Nederlanden (via de rechtsvoorganger De
Nederlanden) en de ABN bank genoten dan ook een ervaringsvoordeel met
betrekking tot het multinationaliseren van de scope.

De andere dienstenondernemingen verkeerden pas in het aanvangsstadium
van het multinationaliseren van de scope. Het gebrek aan ervaring met het
multinationaliseren van de scope was er dan ook voor verantwoordelijk,
dat het multinationaliseren van de scope lange tijd als een kostbare en
risicovolle strategie werd gezien (hetgeen de snelheid van het
multinationaliseren van de scope negatief heeft beinvloed): de
(omvangrijke en zekere) 'cost' ging voor de (onzekere) 'baet' uit.

Het gebrek aan ervaring met het opstarten en managen van internationale
initiatieven vereiste een daarop toegesneden strategie.
Dienstenondernemingen met een gebrek aan ervaring met het management
van internationale initiatieven namen bij voorkeur hun toevlucht tot
allerlei samenwerkingsvormen. De voorkeur voor internationale
samenwerkingsvormen als joint ventures en deelnemingen ligt enigszins
voor de hand. Multinationalisatie via samenwerking met lokale dan wei
derde ondernemingen is minder riskant dan multinationalisatie via start-
ups en acquisities (vergelijk: Wilson, 1980).

Via allerlei vormen van samenwerking met lokale en derde ondernemingen
kon tegen relatief weinig risico's op een relatief goedkope manier en in
een relatief kort tijdsbestek gemultinationaliseerd worden. Op deze
manier kon in het bijzonder van de ervaring van lokale en derde
ondememingen met het bewerken van een gegeven buitenlandse afzetmarkt
geprofiteerd worden. Daarbij werd de 'richting' van de horizontale
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expansie gevolgd.

Twee uitzonderingen voor wat de 'modus' van het multinationaliseren
waren Nationale-Nederlanden en de ABN bank. Nationale-Nederlanden en de
ABN bank hadden al veeI ervaring met het management van internationale
initiatieven opgedaan. Zij expandeerden dan ook regelmatig via
internationale start-ups.

De dienstenondernemingen maakten op dat moment van relatief eenvoudige
produktdivisiestructuren gebruik (uitzonderingen waren niettemin: de ABN
bank met een geografische structuur en de Amro bank met een
internationale divisiestructuur). De verschillende rechten en plichten
inzake de bedrijfsvoering werden bij het produktmanagement neergelegd.
De in de produktdivisies ondergebrachte ventures werden door
produktmanagers geleid. Het hoofdkantoor hield zich bezig met het
monitoren van de performance van de verschillende produktdivisies en de
daarvan deel uitmakende ventures. Voorts werden de doelstellingen en de
strategieen gericht op het bewerkstelligen van de doelstellingen door het
hoofdkantoor (in grote lijnen) gespecificeerd.

De produktdivisiestructuur sloot goed aan bij de groeidoelstellingen van
de dienstenondernemingen. Een produktdivisiestructuur leent zich goed
voor ondernemingen die met de bestaande activiteitenscope snel willen
expanderen (zie voor het empirische bewijsmateriaal: Davidson en
Haspeslagh, 1982; Daniels, Pitts en Tretter, 1984 en 1985). Ook nieuwe
activiteiten, mits geconcentreerd rondom een gegeven produkt(groep),
kunnen relatief eenvoudig aan de structuur worden toegevoegd (zie:
Davidson en Haspeslagh, 1982). Kader 7.3. geeft een samenvattend
overzicht van de voor- en nadelen van de gespecificeerde
concernstructuren.
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KADER 7.3. VOOR- EN NADELEN VAN CONCERNSTRUCTUREN

Concerndoelstelling FS IDS ffi PDS M3 HS

Groei +1 - +1 - +1 - + + 1- +
Diversificatie + 1- + + 1- + 1-
Beheersing + + + 1- +1 - + 1- + 1-
Kostenminimalisatie + + +1 -
Flexibiliteit + + +1 - +

Toelichting:
+ structuur sluit goed aan bij concerndoelstelJing
+ I - structuur sluit redelijk aan bij concerndoelstelJing

structuur sluit niet goed aan bij concerndoelstelJing

FS Functionele structuur
IDS Internationale divisiestructuur
ffi Geografische structuur
PDS Produktdivisiestructuur
M3 Matrixstructuur
HS Hybride structuur

Bron: Jagersma, P.K., "Multinationale concernstructuren", in Economisch-
Statistische Berichten, Jaargang 78, 3-2-1993; p. 106.

Bij de ABN bank waren de activiteiten naar regio's georganiseerd; de ABN
bank beschikte over een geografische structuur. Deze structuur maakte het
mogelijk dicht op de markt te opereren. Hierdoor kon snel op veranderende
omstandigheden worden ingesprongen. De structuur van de ABN bank was
sterk gedecentraliseerd. De ABN bank was daardoor in staat in de pas te
lopen met marktontwikkelingen. De vergaande mate van decentralisatie
bemoeilijkte evenwel de regionale coordlnatle van de in geografisch
opzicht diverse activiteitenscope. Bijgevolg: het derven van regionale
schaalvoordelen in lokale produkt-markten met overeenkomstige
infrastructuren.
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De geografische structuur van de ABN bank viel vanuit twee invalshoeken
te verklaren:
1. De geografische diversiteit van de scope
2. De omvang van het buitenlandbedrijf (in het bijzonder gemeten in
termen van het aantal internationale ventures).

AD. 1
De ABN bank was in het midden van de jaren '60 al in vele landen actief. Er
was sprake van een omvattende geografische scope (Le. het aantal landen
dat bewerkt werd was groot). In dat geval is het voor de hand liggend dat
de activiteitenscope van een onderneming naar regio's wordt
georganiseerd. De geografische structuur weerspiegelt de diversiteit in de
bediende geografische markten.

AD. 2.
De behoefte de internationaal geentameerde activiteiten in een
geografische structuur onder te brengen zal groter zijn, indien de omvang
van het buitenlandbedrijf toeneemt (zie ook: Stopford en Wells, 1972;
Daniels, Pitts en Tretter, 1984 en 1985; Egelhoff, 1988). Gezien de
omvang van het buitenlandbedrijf van de ABN bank was het begrijpelijk,
dat de in de verschillende regio's ontplooide activiteiten in een
geografische structuur werden ondergebracht. De omvang van het
buitenlandbedrijf van de ABN bank was in het midden van de jaren '60 van
dien aard, dat het op dat moment reeds mogelijk was dit buitenlandbedrijf
aan de hand van een geografische structuur te beheersen.

De andere dienstenondernemingen hadden een minder omvattende
geografische scope en een minder omvangrijk buitenlandbedrijf. De
internationale divisiestructuur van de Amro bank moet -gezien de geringe
omvang van het buitenlandbedrijf- als een 'vreemde eend in de bijt'
gekwalificeerd worden. Het organisatie-ontwerp van de andere
multinationaliserende dienstenondernemingen was gebaseerd op:

1. De produkten die werden aangeboden, in plaats van de regio waarin die
produkten werden aangeboden. De produktdivisiestructuren van de
uitgevers en de verzekeraars waren het resultaat van de beperkte, rondom
diensten georganiseerde activiteitenscope.

2. Een aantal in die tijd tot stand gebrachte fusies. De
produktdivisiestructuur maakte het mogelijk zonder noemenswaardige
integratie-inspanningen de in die dagen fuserende ondememingen samen te
voegen. De verschillende samengevoegde produktdivisies ressorteerden
onder een leiding, vanaf dat moment vaak 'Raad van Bestuur' of
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'Hoofddirectie' genoemd. VNU, Nationale-Nederlanden, AGO en ENNIA
vormen hier voorbeelden van. Deze concerns concentreerden zich in het
midden en aan het einde van de jaren '60 -na de gerealiseerde fusies- in
eerste aanleg op het samenvoegen van de produktdivisies (i.e. aile
produktdivisies bleven naast elkaar voortbestaan) in plaats van het in
elkaar passen van de verschillende produktdivisies (Ieidend tot nieuwe
produktdivisies (Le. het integreren van de actlvlteltenscopej). De
respectieve Raden van Bestuur -die uit de hoogste leiding van de
respectieve fusie-partners werd geformeerd- hielden zich bezig met het
management van een verzameling produktdivisies. Het ging derhalve om
het management van een optelsom van produktdivisies van de fuserende
ondernemingen.

De functionele structuur werd niet aangetroffen. In zeker opzicht is dit -
getuige de karakteristieken die aan een functionele structuur moeten
worden toegedicht- begrijpelijk. De gecentraliseerde functionele
structuur leent zich in het bijzonder voor het minimaliseren van de
kosten, omdat de belangrijkste organisatiefuncties (Onderzoek &
Ontwikkeling, Produktie en Marketing) in afzonderlijke organisatiepoten
zijn ondergebracht. De verschillende activiteiten die de 'value chain'
vormen zijn vanwege de ver doorgevoerde specialisatie in verschillende
divisies ondergebracht. De nadruk ligt daarmee op het realiseren van de
eftlcienttevoordelen van schaaleffecten. De voeling met de operationele
bedrijfspraktijk -die voor dienstenondernemingen vanwege de
marktgerichtheid van groot belang is- komt door het hoge niveau van
winstverantwoordelijkheid op de tocht te staan. De functionele structuur
is een gecentraliseerde en weinig flexibele structuur en daarmee weinig
geschikt als structuur voor een -multinationaliserende-
dienstenonderneming.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond, dat het gebruik van een
functionele structuur omgekeerd evenredig is met een toeneming van de
omgevingscomplexiteit (zie: Stopford en Wells, 1972; Daniels, Pitts en
Tretter, 1984 en 1985; Egelhoff, 1988). Deze complexiteit wordt op het
internationale toneel gevoed door factoren als:
- de transfer van informatie die over -soms omvangrijke- geografische en
culturele afstanden plaatsheeft;
- wisselkoersbewegingen;
- een zich actief profilerende lokale overheid (en de onzekerheid die
daarvan en van het niet-profileren uitgaat) alsmede,
- het niet danwel in onvoldoende mate beschikbaar zijn van de voor de
bedrijfsuitoefening benodigde produktiefactoren (als kapitaal en
management).
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De multinationaliserende dienstenondernemingen hebben gedurende de
periode 1965 tot en met 1989 geen voorkeur voor een functionele
structuur aan de dag gelegd. Op de 'markt voor diensten' staat de behoefte
aan een 'externe' orientatie (Le. een rnarktortentatle) eentraal -en daarmee
verbonden de behoefte aan een flexibele structuur- in plaats van een
'interne' orientatie (Le. een orqanisatle-ortentatie).

Gedurende de jaren '60 bouwden de multinationaliserende
dienstenondernemingen hun buitenlandbedrijf gestadig uit. Aan het einde
van de jaren '60 hadden de multinationaliserende dienstenondernemingen
een netwerk van onafhankelijk van elkaar opererende internationale
ventures opgebouwd. De internationale ventures moesten in eerste
instantie inzicht versehaffen in de kansen en bedreigingen van een gegeven
buitenlandse produkt-markt. Internationale ventures fungeerden als
'uitkijkposten'. marketinginstrumenten waarmee informatie over de lokale
(produkt-)markt vergaard kon worden. Daarmee volgden de Nederlandse
multinationaliserende dienstenondernemingen een overeenkomstige
strategie en struetuur als hun Amerikaanse multinationaliserende
tndustrlele tegenhangers (zie: Aharonl, 1966; Stopford en Wells. 1972).

In deze fase van het multinationaliseren van de scope was de
internationale venture afhankelijk van de middelen van het hoofdkantoor.
Het hoofdkantoor leverde management ('expatriates'). kapitaal en
teehnologie. De internationale ventures waren in de regel klein van
omvang. De ontwikkeling van een internationale venture werd voor een
belangrijk deel in een door het hoofdkantoor gewenste riehting
gedirigeerd: de internationale venture liep aan de leiband van het
hoofdkantoor.

Tussen de intemationale ventures bestonden geen contacten. Er vond geen
onderlinge uitwisseling plaats van ervaring met het bewerken van
buitenlandse produkt-markten (bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaring
met het management van 'politiek kapitaal'). Een in een gegeven venture
gerijpt excellent idee had nog geen universele geldigheidswaarde als basis
voor een eoncurrentieel voordeel. De organisatorisehe architectuur die dit
mogelijk zou moeten maken ontbrak daarvoor eenvoudigweg. Door het
beperkte aantal internationale ventures en -in het verlengde daarvan- de
relatief geringe prioriteit van het buitenlandbedrijf (in vergelijking tot
het binnenlandbedrijf) was er geen informatiesysteem dat het onderling
uitwisselen van ervaring mogelijk maakte e.q. aanmoedigde.
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De intemationale ventures opereerden 'dicht op de markt'. Dit was gezien
de aard van de aangeboden produkten noodzakelijk. Het beperkte
buitenlandbedrijf vereenvoudigde het beheersen van de door de
internationale ventures geentameerde activiteiten. Niet zelden werd er
door een internationale venture maar een produktlijn aangeboden. De
internationale ventures maakten in dit stadium van het
multinationaliseren van de scope met name gebruik van nisstrategieen. Op
deze manier nam de ervaring met het -middels een beperkte
activiteitenscope- bewerken van een gegeven buitenlandse afzetmarkt
snel toe.

Tot en met het begin van de jaren '70 waren de dienstenondernemingen
(met uitzondering van de ABN bank en de Amro bank) georganiseerd naar
produktdivisies en werd bij voorkeur van internationale vormen van
samenwerking gebruik gemaakt. Het bescheiden buitenlandbedrijf werd
geleid door 'expatriates'. Het denken vanuit de thuismarkt (i.e.
'etnocentrisme' (zie: Perlmutter, 1969)) stond in dit stadium van het
multinationaliseren van de scope centraal: de internationale ventures
fungeerden vooraleerst als 'verlengd informatiekanaal' c.q. 'snuffelpalen'
van het in het moederland gevestigde hoofdkantoor.

7.3.4. FASE TWEE
Vanaf het begin van de jaren '70 nam door de voortgaande
multinationalisatie van de scope van de dienstenondernemingen de
behoefte aan het inpassen van het geografische element in het organisatie-
ontwerp toe. De ABN bank beschikte reeds over een structuur die naar
regio's was opgezet. De structuur van de ABN bank was daardoor goed op de
voortgaande multinationalisatie van de ondememingsscope toegesneden.

Verschillende dienstenondernemingen begonnen de in het buitenland
geentameerde activiteiten in een internationale divisie in te voeren. VNU
(1971) en Kluwer (1972) adopteerden een internationale divisiestructuur.
Elsevier, Nationale-Nederlanden,AGO, ENNIA, AMEV en de NMB bank bleven
een produktdivisiestructuur voeren. Omstreeks 1972 waren aile
multinationale dienstenondernemingen -met uitzondering van de ABN bank-
getooid met een produktdivisiestructuur danwel een internationale
divisiestructuur.

Ondanks de reeds ingezette economische teruggang werd de roep onder
dienstenondernemingen om de scope op grotere schaal te
multinationaliseren luider. Dit was opmerkelijk, omdat de teruggang in de
economische bedrijvigheid zich niet voor tijdelijk liet aanzien. Het
topmanagement van de respectieve dienstenondernemingen was echter niet

407



van plan voor wat betreft het multinationaliseren van de scope pas op de
plaats te maken. Achterliggende verklaringen voor het aan de dag gelegde
streven de scope voortgaand te multinationaliseren waren:

1. De dienstenondememingen domineerden nog steeds het merendeel van de
binnenlandse produkt-markten. Die ondernemingen werden echter
geconfronteerd met de wet van de afnemende meeropbrengsten: het
additionele resultaat (gemeten in bijvoorbeeld de winstgevendheid) dat
van iedere eenheid extra marktaandeel (bijv. gemeten in termen van
tienden van procenten) werd verkregen nam af. Een groeiend eigen
marktaandeel zou steeds vaker ten koste moeten gaan van ondernemingen
die eveneens een steeds groter marktaandeel hadden weten te veroveren.
Het verplaatsen van het expansievizier naar de 'thuismarkt' was geen
aantrekkelijk vooruitzicht.

2. Het topmanagement van de multinationale dienstenondernemingen yond
het -met het oog op de verslechterende conjunctuur- verstandiger de
geografische scope te verruimen. Risicospreiding was het parool. Het
multinationaliseren van de scope moest eerst en vooral leiden tot het
spreiden van risico's. Het doel: een minder kwetsbare
dienstenonderneming. Aileen op deze manier werd het mogelijk geacht de
gedurende de jaren '60 behaalde goede en relatief stabiele winstcijfers te
continueren.

Het spreiden van risico's bleef ook gedurende de tweede helft van de jaren
'70 de belangrijkste stuwende kracht. Het spreiden van de winstbronnen
over verschillende landen bleef -vanwege de stagnerende c.q. teruglopende
conjunctuur die vrijwel aile produkt-markten in vrijwel aile landen (op
verschillende momenten trof)- het Leitmotiv van de multinationaliserende
dienstenondernemingen.

Het multinationaliseren van de scope uitte zich in een steeds
omvangrijkere stroom internationale acquisities, joint ventures .en
deelnemingen. Langs deze weg kon snel vorm en inhoud worden gegeven aan
het streven de risico's van het ondernemen internationaal te spreiden.
Opvallend was dat de dienstenondernemingen die het multinationaliseren
van de scope in het bijzonder in de vorm van joint ventures en
deelnemingen hadden gegoten -ondermeer VNU, de Amro bank en de NMB
bank- vaker dan voorheen ontevreden waren over het niet bezitten van
autonomie en de daarmee verbonden zeggenschap. De beslissingen van het
hoofdkantoor van die multinationaliserende dienstenondernemingen
conflicteerden niet zelden met de beslissingen van de
partnerondernemingen. Naar aanleiding daarvan werden diverse
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minderheidsbelangen in meerderheidsbelangen omgezet.

De snelle multinationalisatie van de scope kon niet op een andere manier -
bijvoorbeeld op eigen kracht- verwerkelijkt worden. De omvang van het
ervaringspotentieel van de betreffende ondernemingen met het
management van buitenlandse initiatieven was in dit stadium van het
multinationaliseren van de scope (nog) te gering (Nationale-Nederlanden
en de ABN bank vormden andermaal een uitzondering). Bij het samenwerken
met en het acquireren van buitenlandse ondernemingen stond dan ook
centraal, dat de samenwerkings- en overnamekandidaten voldoende
ervaring met het bewerken van de lokale (en in sommige gevallen -voor
sommige produkten- mondiale) afzetmarkt(en) moesten hebben.

Dit verklaart (mede) waarom aan het einde van de jaren '70 op relatief
grote schaal grote buitenlandse ondernemingen werden overgenomen. De
grote acquisities van ondermeer Nationale-Nederlanden, AGO, ENNIA en
AMEV (in de Verenigde Staten) waren lliuetratlet voor dit stadium van het
multinationaliseren van de scope.

v oos aile dienstenondernemingen gold onverkort: horizontale
multinationalisatie had het primaat. Rationale: een gegeven kritische
massa aan ervaring werd noodzakelijk geacht voor het op grotere schaal
multinationaliseren van de scope. Buitenlandse ondernemingen met
dezelfde danwel een overeenkomstige activiteitenscope als de
acquirerende dienstenonderneming werden bijvoorbeeld -vaak met behoud
van de 'eigen' identiteit- overgenomen.

De in dit kader geeffectueerde -ln de regel omvangrijke- aanwinsten
werden -vanwege de snelle multinationalisatie- aan de bestaande
structuur toegevoegd. Van een inpassing c.q. integratie van die aanwinsten
in de divisies van de dienstenondernemingen was in de regel geen sprake.
De Nederlandse dienstenondernemingen waren dan ook tegen het einde van
de jaren '70 uitgegroeid tot moeilijk te besturen ondernemingen. Dit
bemoeilijkte het 'portfoliomanagement' alsmede het coordineren van het
(strategische) beleid van de verschillende in het binnenland en het
buitenland opererende ventures.

Gedurende dit stadium van het multinationaliseren van de scope deed zich
een nieuw verschijnsel voor: de geografische concentratiestrategie. De
multinationale expansie van de dienstenondernemingen vond niet zelden in
een gegeven regio plaats. De concentratie van de Nederlandse
dienstenondernemingen op de Verenigde Staten was daarbij in het oog
springend. Elsevier, Nationale-Nederlanden, AGO, ENNIA, AMEV en de ABN
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bank hadden tegen het einde van de jaren '70 een omvangrijk 'Amerika'-
bedrijf weten op te bouwen. Het voortgaand multinationaliseren van de
scope speelde zich voor een belangrijk deel in de Verenigde Staten af. Bij
Elsevier werd in 1979 om deze reden de divisie 'Amerika' geformeerd. Op
deze manier werd het 'Amerika'-bedrijf van een zekere mate van cohesie
voorzien. Dit vereenvoudigde de beheersing/aansturing van en de
communicatie met de op de Amerikaanse markt ontplooide activiteiten.
Andermaal had het voeren van een gegeven strategie gevolgen voor de
structuur waarvan gebruik werd gemaakt.

Niet aile ondernemingen maakten van een internationale divisie gebruik.
Nationale-Nederlanden, AGO (met uitzondering van de periode 1974-1978),
ENNIA, AMEV en de NMB bank bleven ook gedurende de tweede helft van de
jaren '70 vasthouden aan de produktdivisiestructuur. Deze ondernemingen
wisten vooralsnog het geografische element in de produktdivisiestructuur
in te passen. Stopford en Wells (1972) waren in hun onderzoek tot een
overeenkomstige conclusie gekomen: niet aile multinationaliserende
ondernemingen maken -ook bij een steeds omvangrijker buitenlandbedrijf-
van een of meerdere (nieuwe) internationale divisies gebruik. Sommige
multinationaliserende ondernemingen blijken hun produktdivisiestructuren
tot in lengte van dagen trouw te blijven (Door gebruik te maken van
flexibele task-forces, werkgroepen, regels en procedures is het mogelijk
tot een efflciente afstemming te komen tussen de middelen van de
multinationaliserende onderneming en de omgevingen waarin die
ondernemingen opereren. Grootscheepse herstructureringen zijn in dat
geval op gezette tijden niet altijd een fait accompli).

De stand van zaken aan het einde van de jaren '70 was als voigt: VNU en
Kluwer hanteerden een produktdivisiestructuur. Elsevier hanteerde een
internationale divisiestructuur. Nationale-Nederlanden ging van de hybride
structuur gebruik maken. AGO hanteerde een internationale
divisiestructuur en ENNIA en AMEV bleven een produktdivisiestructuur
voeren. De drie banken maakten van verschillende structuren gebruik: de
ABN bank (nog steeds) van de geografische structuur, de Amro bank van de
internationale divisiestructuur en de NMB bank van de
produktdivisiestructuur.

7.3.5. FASE DRIE
Vanaf het begin van de jaren '80 stond het aantrekken van de band tussen
het hoofdkantoor en de verschillende concernonderdelen (als gevolg van de
conjuncturele teruggang) in het middelpunt van de gevoerde
beleidsbeschouwingen. Doel: profiteren van economies of skills.
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Uitgeven, verzekeren en bankieren is in eerste instantie 'people's
business'. Dit vereist het voeling houden met ontwikkelingen die zich in de
omgeving c.q. atzetmarkt voordoen. De concernstructuren van de
multinationaliserende dienstenondernemingen waren echter aan het einde
van de jaren '70 -door de snelle expansie in het algemeen en de snelle
multinationalisatie in het bijzonder- dermate complex, dat ze het zicht op
de omgevingsontwikkelingen aan het oog van de hoogste leiding en de
concernstaven begonnen te onttrekken. Ook kreeg het topmanagement van
de dienstenondernemingen in toenemende mate met steeds complexere
organisatievraagstukken te maken. Men moest vaker dan voorheen
schijnbaar tegengestelde strategische vraagstukken met elkaar verenigen.
Zo was er -ter illustratie- de blijvende noodzaak van het verenigen van

_een ver doorgevoerde mate van decentralisatie op het niveau van de
individuele venture (teneinde snel in te kunnen spelen op veranderingen die
zich in de lokale omgeving voordeden) met het centraliseren van bepaalde
functies als automatisering (teneinde kostenbesparingen te realiseren).
Deze ontwikkeling is -hoewel voor lndustriele ondernemingen- ook door
Doz en Prahalad (1987) beschreven.

De in verband met de conjuncturele neergang gevoelde noodzaak tot een
intensievere samenwerking tussen de concernonderdelen te komen -tot
uiting komend in het op grotere schaal uitwisselen van ervaring- zette aan
tot het doorvoeren van veranderingen in de strategie en structuur van de
dienstenondernemingen. Door de conjuncturele teruggang had het
topmanagement van de dienstenondernemingen een voorkeur voor interne
ontwikkeling. De multinationale dienstenondernemingen gingen meer 'op
safe' spelen. Omvangrijke internationale acquisities werden met name
gedurende de eerste helft van de jaren '80 door verschillende
ondernemingen als (te) risicovol beschouwd. Internationale acquisities
waren -in tegenstelling tot het einde van de jaren '70- voor hen niet
langer en vogue. Het consolideren van de scope stond op dat moment in het
centrum van de belangstelling van het merendeel van de beleidsmakers.

De dienstenondernemingen begonnen hun buitenlandse
dochterondernemingen in grotere eenheden in te passen, zodat beter van de
voordelen van economies of skills geprofiteerd kon worden. Lokale 'holding
companies' (waarvan vooral de verzekeraars en de banken gebruik maakten)
werden aan het buitenlandbedrijf toegevoegd. Hierdoor kon het steeds
omvangrijkere buitenlandbedrijf beter vanuit het hoofdkantoor
gecoordineerd worden. De langs de weg van de lokale
holdingmaatschappijen gerealiseerde -vooreerst juridische en
bestuurlijke- integratie was in eerste aanleg gericht op het realiseren van
de voordelen van economies of skills.
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Dankzij lokale houdstermaatschappijen konden de nieuwe, op eigen kracht
gerealiseerde, via derden geexploiteerde danwel geacquireerde ventures
gebruik maken van de door andere ventures in dezelfde danwel een
vergelijkbare regio opgedane ervaring (met produkten, processen en/of
markten). Het hoofdkantoor kon als coordinator van de in- en uitgaande
stroom ervaring bijdragen aan de kruisbestuiving van ideeen en inzichten
van de verschillende, internationaal verspreide ventures. Op deze manier
werd voorkomen, dat het wiel meerdere malen in verschillende
internationale ventures werd uitgevonden.

Door ervaring uit te wisselen kan van kostenbesparingen geprofiteerd
worden. Daarbij kan ondermeer gedacht worden aan het uitsparen van
opleidings-, bij- en herscholingskosten. In een gegeven regio opgebouwde
ervaring kan tegen lagere kosten in een andere regio met een
overeenkomstige marktstructuur worden ingezet. De in het buitenland (in
een gegeven regio) c.q. het binnenland opgebouwde ervaring met
organisatie- en strategische vraagstukken kan tot gevolg hebben, dat
multinationale ondernemingen slagvaardiger in andere regio's gaan
functioneren.

De verbeterde 'interne dienstverlening' leidde tot een verbeterde 'externe
dienstverlening' van de multinationaliserende dienstenondernemingen.
Elsevier vormde hier een mooi voorbeeld van. Elsevier heeft met name in
de jaren '80 bij het expanderen op de Europese uitgeefmarkt intensief van
de op de Amerikaanse markt opgedane ervaring gebruik gemaakt.

De volgende citaten illustreren het belang van het 'management van
ervaring':
1. "De sturende en stimulerende rol die AMEV voor haar
werkmaatschappijen vervult, brengt ook mee dat wij bedacht zijn op de
mogelijkheden van verzekeringsprodukten in andere markten dan waarvoor
zij oorspronkelijk zijn ontwikkeld. Zo verkoopt Ka Wah AMEV Insurance in
Hong Kong levensverzekeringsprodukten van Gresham, gebaseerd op
beleggingsdepots" (Jaarverslag van AMEV over 1987; p. 12).
2. "Mede op grond van de positieve ervaringen bij ons kantoor Londen, zijn
in 1984 binnen de kantoren New York en Singapore eenheden opgezet voor
de dienstverlening aan de goederenhandel. Het streven om deze
internationale markt te bedienen door onderling nauw samenwerkende
groepen, gevestigd in de belangrijkste financiele wereldhandelscentra
wordt hiermee verder verwerkelijkt" (Jaarverslag van de AMRO bank over
1984; p. 22).
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De multinationaliserende dienstenondernemingen gingen vanaf het begin
van de jaren '80 in toenemende mate met hun ervaringspotentieel
woekeren. De nadruk -met name gedurende de tweede helft van de jaren '80
- op interne ontwikkeling alsmede het afstoten van niet-kernactiviteiten
lag in het verlengde van deze beleidslijn. Voorts nam het aantal
internationale acquisities gedurende deze periode snel toe.

Het 'management van ervaring', gericht op het realiseren van de
kostenvoordelen van economies of skills, vereiste een meer decentrale
'organisatie van de multinationale onderneming'. Steeds meer
multinationale dienstenondernemingen adopteerden dicht op de markt
ontworpen internationale divisie-, geografische en hybride structuren
(eenzelfde ontwikkeling voltrok zich op dat moment onder het merendeel
van de grootste Nederlandse multinationaliserende lndustrlele
ondernemingen, zie: Jagersma, 1993b).

Die structuren waren is in essentie een 'vergaarbak' van binnenlandse en
buitenlandse ventures: de binnenlandse en de buitenlandse activiteiten
werden gelijk behandeld en hadden een overeenkomstige status binnen de
ondernemingshierarchie. De internationale ventures hadden veelal een
'buitenlandse' bemanning en lei ding alsmede een eigen
winstverantwoordelijkheid. De van dergelijke structuren deel uitmakende
internationale ventures hadden een meerwaarde voor andere ventures in
termen van de daarin samengebalde ervaring welke niet danwel in mindere
mate elders in het concern voorhanden was.

7.4. CONCLUSIES
De onderzoeksconclusies zijn in vier cateqorleen ondergebracht. Drie van
de vier cateqorleen beslaan de drie parameters van het onderzoeksmodel
dat als vertrekpunt en richtlijn voor het onderzoek heeft gefungeerd. De
laatste categorie heeft betrekking op enkele uiteenlopende conclusies.

SruWENDE KRACHTEN
1. Bij het atka/ven van de groeimogelijkheden op de thuismarkt hebben
ve/e dienstenondernemingen haast met het omstellen van hun strategisch
be/eid. Twee alternatieven zijn dan:
1. Diversiticatie van de scope
2. Multinationalisatie van de scope.

Achterliggende gedachtengang: met dezelfde inspanning zal een
onderneming in een andere produkt-markt c.q. een ander land waarin c.q.
waar het marktaandeel geringer is winstgevender kunnen expanderen.
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AD.1.
De hier bestudeerde Nederlandse dienstenondernemingen hebben het belang
van het diversificeren van de scope altijd gerelativeerd. Het kernbedrijf is
de hoofdpijler van de respect/eve ondernemingen gebleven. Diversificatie
werd nimmer tot stand gebracht in de verwachting dat de nieuwe
activiteiten de ectivitetten van het kernbedrijf op termijn zouden
vervangen. De dienstenondernemingen wilden zich niet vervreemden van de
in het kernbedrijf verankerde kerncompetentie c.q. de ervaring met het
ontwikkelen, 'proauceren' enlof aanbieden van een gegeven (pakket)
dienst(en}. Bestaande act/viteiten waren de hoofdbron van het
multinationaliseren van de scope: in de bestaande activiteiten sterk
blijven werd als een noodzakelijke voorwaarde gezien om in nieuwe
buitenlandse activiteiten sterk te worden. Het kernbedrijf werd versterkt
door horizontaal te multinationaliseren en -vooral gedurende de tweede
helft van de jaren '80- te rationaliseren.

AD. 2.
Het -mede naar aanleiding van het bovenstaande- gevolg van de op so/ide
conourremiete voordelen gebaseerde quasi-monopolistische posities en de
kleine Nederlandse thuismarkt was dat de dienstenondernemingen al in een
vroeg stadium hun scope multinationaal gingen verruimen. Stelregel bleef
niettemin: eerst Nederland dan het buitenland. Nederlandse dienstverleners
huldigen de opvatting dat een krachtige positie op de binnenlandse markt
een sine qua non is voor een succesvolJe multinationale expansie.

De op de thuismarkt opgebouwde ervaring is de kurk waarop de
multinationaliserende dienstenondernemingen drijven. De sterke posities
van Elsevier in de wetenschappelijke informatie en de ABN bank in zowel
het retail- als het wholesalebedrijf zijn twee treffende voorbeelden.
Elsevier en de ABN bank maakten de op de binnenlandse markt opgebouwde
ervaring in het buitenland (op de voornoemde produkt-markten) te gelde.
Het binnenlandbedrijf is -ondanks het toenemende belang van het
buitenlandbedrijf- het belangrijkste gebleven.

2. Dienstenondernemingen -in het bijzonder verzekeraars en banken-
hebben de neiging de handelsvlag te volgen. Dienstenondernemingen worden
vaak gedwongen om hun 'corporate clients' te volgen. Het niet volgen van
een client kan het verlies van een belangrijke client betekenen. Het
behouden danweI versterken van de concurrentiepositie staat of valt in dat
geval met de tokete aanwezigheid. De lokale aanwezigheid is noodzakelijk
om op de specifieke eisen van de client in te kunnen spelen. Deze conclusie
sluit aan bij overeenkomstige bevindingen van Hendley (1973), Khoury
(1980) en Goldberg en Saunders (1980 en 1981).
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3. Het multinationaliseren van de scope van de dienstenondernemingen
werd eveneens gevoed door het motief 'risicospreiding'. 'Risicospreiding'
was aanvankelijk een minder manifeste stu wende kracht (De quasi-
monopolistische posities en de multinationaliserende cttenten dwongen de
dienstenondernemingen als het ware over de grenzen heen). Het belang van
de stuwende kracht risicospreiding nam toe met het groter worden van het
buitenlandbedrijf. De betreffende ondernemingen waren zich in
toenemende mate bewust van het feit dat spreiding van winstbronnen over
meerdere landen tot een gelijkmatiger verloop van de bedrijfsresultaten
leidde.

4. Buitenlandse vestigingen van multinationaliserende
dienstenondernemingen profiteren van de voordelen van het onderling
uitwisselen van ervaring: economies of skills. Dit voordeel moeten de
vestigingen van 'nationale' dienstenondernemingen ontberen. Dit is -meer
algemeen- een belangrijk voordeel van multinationale ondernemingen vis-
a-vis nationale ondernemingen. Ult dit onderzoek is naar voren gekomen,
dat ervaring een belangrijk economisch goed is. De voordelen die middels
het uitwisselen van ervaring gerealiseerd kunnen worden (i.e. economies
of skills) worden groter, naarmate het aantal buitenlandse vestigingen en
de omvang danweI geografische scope (i.e. het marktgebied dat wordt
bewerkt) van die vestigingen toeneemt. Het wordt in dat geval lucratiever
om de opgebouwde ervaring uit te wisselen. De 'geografische
concentratiestrategieen' van Elsevier en de ABN bank (in -een deel van- de
Verenigde Staten) worden door deze stuwende kracht verklaard. Het
'dichter-op-elkaar-zitten' vereenvoudigd het uitwisselen van ervaring.

Het is opvallend dat het in deze studie voortdurend om offensieve
stuwende krachten ging. Multinationalisatie van de ondernemingsscope is
vooraleerst een door een beslissing van managers/ondernemers gevoede
ondernemingsactiviteit. Er wordt utt dien hoofde sterk vanuit de
onderneming geredeneerd; de offensieve stuwende krachten zijn dan ook
ondernemingsgerelateerde stuwende krachten. Defensieve stuwende
krachten zijn omgevingsgerelateerde stuwende krachten.
Multinationalisatie van de scope van dienstenondernemingen lijkt daarmee
een functie te zijn van offensieve stuwende krachten.

STRATEGIE
5. In de aanvangsfase van het multinationaliseren van de scope (hier: de
tweede he/ft van de jaren '60/de eerste he/ft van de jaren '70) werd bij
voorkeur van samenwerkingsverbanden gebruik gemaakt. Joint ventures en
deelnemingen fungeerden in dit kader als een vorm van 'sightseeing'. Een
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lokaal ingevoerde partner (een 'Iokale' onderneming of een 'derde'
onderneming) fungeerde als 'sparring partner', omdat men onvoldoende
ervaring had met het bewerken van de lokale markt. Men had in meerdere
markten ijzers in het vuur door met meerdere partners een
samenwerkingsverband op te starten. De ervaring met het management van
buitenlandse ventures was positief gecorre/eerd met de neiging de scope
via eoquisities en start-ups te multinationaliseren.

Dit verklaart tevens waarom Nationale-Neder/anden en vooral de ABN bank
-twee ondernemingen met een lange multinationalisatiegeschiedenis en
daardoor beschikkend over veel ervaring met het management van
internationale initiatieven- al gedurende de tweede helft van de jaren '60
en de eerste helft van de jaren '70 regelmatig via internationale start-ups
expandeerden.

Bij de tot stand gebrachte deelnemingen was de achterliggende gedachte
vaak een netwerk van lokale contacten te smeden. Deelnemingen werden
zelden qeettectueerd om te komen tot een spreiding van de
aandelenportefeuille. De Nederlandse dienstenondernemingen wilden
echter bestuurlijke invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin werd
deelgenomen: de Neder/andse dienstenondernemingen wensten in de regel
van aanvang af directe invloed op het strategische beleid. Dit lukt niet
a/tijd. Veel minderheidsdeelnemingen werden evenweI juist om deze reden
tot meerderheidsdeelnemingen uitgebreid. Boms werd al bij het aangaan
van een minderheidsdeelneming contractueel vastgelegd, dat de
minderheidsdeelneming 'op termijn' -dit werd in de regel niet
gepreciseerd- in een meerderheidsdeelneming zou kunnen worden omgezet.
Diverse aanvankefijke minderheidsbelangen werden zelfs in volledige
dochterondernemingen omgezet (VNU heeft bijvoorbeeld regelmatig van
deze handelwijze gebruik gemaakt).

De door een dienstenonderneming opgebouwde ervaring bepaalt de 'richting'
van het multinationafiseren van de scope. Ondernemingen die hun
oorspronkefijke produkt (denk bijvoorbeeld aan de professionele
informatieprodukten van Kluwer) a/s hoofdprodukt blijven zien, zullen van
de daarmee op de binnenlandse markt opgebouwde ervaring kunnen
profiteren. De aan de dag gelegde voorkeur voor horizontale
multinationafisatie figt in het verlengde van het teit, dat -zoals uit
andere onderzoeken is gebleken (zie ondermeer: Peters en Waterman,
1982)- een succesvolle bedrijfsvoering in eerste aanleg het gevolg is van
het blijven vasthouden aan het produkt, waarmee een onderneming 'groot'
is geworden.
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Vaak werd met slechts een deel van de activiteitenscope (niet l:IIIJd het
deel waarmee men de meeste ervaring had) gemultinationaliseerd.
Buitenlandse produkt-merkten verschilden niet zelden aanzienlijk van
Nederlandse produkt-merkten. In culturele factoren ingebedde verschillen
speelden een belangrijke rol bij het multinationaliseren van de scope.
'Commodity'-diensten (als publieks-Ieducatieve informatie,
levensverzekeringen, retail banking) waren in vergelijking tot
(specifiekere) . 'specialty'-diensten (als wetenschappelijke informatie,
complexe verzekeringsprodukten (als herverzekering) en merchant
banking) gevoeliger voor culturele verschillen. De Nederlandse
dienstenondernemingen hadden een voorkeur voor het multinationaliseren
van de scope in 'specialty'-diensten: wetenschappelijke en professionele
informatie bij de uitgeverijen, (complexe) verzekeringsprodukten voor
'corporate clients' bij verzekeringsmaatschappijen en wholesale banking
bij banken. De cultuurgebondenheid speelde bij deze produkten een minder
belangrijke rol.

6. De door de Nederlandse dienstenondernemingen gerealiseerde
internationale expansies werden voortdurend in liMn land gerealiseerd.
Nederland en de Verenigde Staten waren gedurende de periode 1965 tot en
met 1989 de belangrijkste geografische werkgebieden van het merendeel
van de hier bestudeerde dienstenondernemingen. Elsevier, Netionete-
Neder/anden, AEGON, AMEV en de ABN bank hebben gedurende de periode
1965 tot en met 1989 een belangrijk 'Amerika '-bedrijf opgebouwd. We
hebben dit de 'geografische concentratiestrategie' genoemd.

II/ustratief is de geografische concentratiestrategie van Elsevier. De
strategie van Elsevier is gedurende de periode 1965 tot en met 1989
onverminderd gericht geweest op expansie in de Verenigde Staten. De
Verenigde Staten leende zich bij uitstek voor expansie in de
wetenschappelijke informatiemarkt en de professionele informatiemarkt.
Naast tijdschriften voor de wetenschappelijke en professionele
informatiemarkt werd de aandacht gericht op de exploitatie van
databanken voor marktnissen. Centraal stond expansie in de moderne media
en een verdere uitbouw van de wetenschappelijke activiteiten. Nederland
was voor Elsevier te klein en Europa te pluriform (te 'polycentrisch') en
daarom (te) moeilijk te bewerken.

In de mondiale markt voor diensten is de Verenigde Staten het
belangrijkste ontmoetingsgebied voor vraag en aanbod. De Amerikaanse
markt is de grootste 'merkt van diensten' ter wereId. De verietett in
produkten, distributiestrategieen en verkoopstreteqieen is ongeevenaard.
Op een langere termijn bezien is het voor dienstenondernemingen -die een
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belangrijke rol op de mondiale markt voor diensten willen speten- van
belang op de Amerikaanse markt gevestigd te zijn. Die Amerikaanse
dienstenmarkt is een optelsom van een rijke schake ring van
marktsegmenten waarbij verschillende soorten produkten via
verschillende distributiekanalen en verschillende vetkoopstreteqieen aan
de man/vrouw gebracht (kunnen) worden. De rijke schakering aan produkt-
markten is voor een belangrijk deel het gevolg van de per staat
verschillende juridische infrastructuren.

De geografische concentratiestrategie manifesteerde zich ondermeer via
het verschijnsel 'regionale holdingmaatschappij'. Vitgeverijen (in het
bijzonder Elsevier), verzekeraars (Nationale-Nederlanden, AEGON en
ENNIA) en banken (in het bijzonder de ABN bank) hebben van regionale
holdingmaatschappijen gebruik gemaakt. Op deze manier konden de
dienstenondernemingen zich beter als 'nationaal bedrijf' presenteren. De
regionale holdingmaatschappijen fungeerden vaak als 'centres of
excellence'. Via deze 'centres' werd ervaring getransfereerd naar andere
delen van het dienstenconcern (Ergo: economies of skills). Hierdoor kon het
multinationaliseren van de scope sneller en goedkoper plaatsvinden.

Vanaf het midden van de jaren '60 kwamen ook de markten buiten de
Verenigde Staten tot ontwikkeling. Vanaf dat moment werd het voor
Nederlandse dienstenondernemingen interessanter ook markten buiten
Nederland en de Verenigde Staten te gaan bewerken. Het
multinationaliseren van de scope werd bijvoorbeeld vanaf het einde van de
jaren '70 in toenemende mate in het Verre Oosten tot stand gebracht.

STRUCTUUR
7. Vit deze en eerder uitgevoerde studies naar de ontwikkeling van
concernstructuren is naar voren gekomen, dat we niet kunnen spreken van
structuren als 'eindprodukten van een ontwikkeling': structuren zijn altijd
in ontwikkeling. Structuren moeten conform actuele en te verwachten
marktontwikkelingen getrimd worden. De fellere concurrentie om de gunst
van de afnemer dwingt de multinationale dienstenonderneming voortdurend
tot het doorvoeren van herstructureringen met als doel: het creeren van
een doorzichtiger (eenvoudiger) structuur ten behoeve van het
optimaliseren van het zicht op marktontwikkelingen. De fel/ere
concurrentie om de gunst van de veeleisender afnemer verklaart voor een
belangrijk deel de opkomst van de gedecentraliseerde geografische en
hybride structuur (met name vanaf de tweede he/ft van de jaren '80).

8. De negen dienstenondernemingen hadden medio 1989 de beschikking over
een 'platte' structuur: korte verbindingslijnen ten behoeve van het
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optimaliseren van de marktbewerking. Het merendeel van de beslissingen
werd op het niveau van de bedrijfseenheid genomen. De bedrijfseenheden
ploegden de ervaring, opgedaan met het bewerken van de lokale of
internationale produkt-markt terug naar net hoofdkantoor. Het
hoofdkantoor cooraineerde de inkom ende en de uitgaande stroom ervaring.
Ergo: economies of skills.

TOT SLOT
9. Er bestaat niet een juiste weg voor het multinationaliseren van de
ondernemingsscope. Ondernemingen hebben de keuze uit verschillende
strategieen en verschillende structuren om de voordelen die met het
multinationaliseren van de scope zijn te behalen te realiseren.

10. Aile dienstenondernemingen multinationaliseren de scope vanuit een
positie van tinenciele kracht. Multinationalisatie van de scope blijkt een
middel te zijn om de cash-flow te besteden. Vanuit deze optiek zijn
'concurrentievoordelen c.q. een quasi-monopolistische positie op de kleine
thuismarkt', 'net votqen-ven-de-ctient', 'risicospreiding' en 'economies of
skills' 'afgeleide' stuwende krachten.

11. Traditionele inzichten ets zou het economische mededingingsproces
zich eerst en vooral op het niveau van de venture/concern alsmede de
bedrijfstak voltrekken verlangen een herziening. Naast een
'ondernemingsdimensie' (concurrentie op venture- en concernniveau) en
een 'bedrijfstakdimensie' (concurrentie tussen clusters van
ondernemingen, ook weI 'strategische groepen' genoemd), heeft het
economische mededingingsproces ook een 'geografische dimensie' (i.e.
concurrentie op lokaal, regionaal, nationaal of multinationaal niveau).
Ondernemingen die niet voldoende rekening houden met deze derde
dimensie van het economische mededingingsproces lopen het risico 'door
de toekomst te worden ingehaald' en hun rechten op een eventuele
'zeggenschap over de markten van de toekomst' te verspelen. Daarmee ken
het voortbestaan van een ondememinq op het spel worden gezet. Anders
gezegd: veel ondernemingen bewijzen pas gedurende het
multinationaliseren van de scope hun bestaansrecht.
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HOOFDSTUK 8. EPILOOG

8.1. INLEIDING
In dit hoofdstuk willen we ter afsluiting beknopt ingaan op de betekenis
van de gevalstudiemethodologie voor het ontwikkelen van theortesn in het
kader van het probleemveld International Management in het bijzonder
(paragraaf 8.2.). Voorts willen we het hier gepresenteerde onderzoek
vanuit verschillende invalshoeken relativeren (paragraaf 8.3.). Het
hoofdstuk wordt met enkele slotbeschouwingen afgesloten (paragraaf
8.4.).

8.2. DE GEVALSTUDIEMETHODOLOGIE EN THEORIE-
ONTWIKKELING IN HET 'INTERNATIONAL MANAGEMENT'
In de natuurwetenschappen is het eenvoudiger om tot wetten en wetmatige
uitspraken te komen dan in de gedragswetenschappen als de economie. De
instabiliteit en variabiliteit van het gedragswetenschappelijke object van
studie (in deze studie: een concern of internationale venture) staat het
doen van wetmatige ultspraken niet zelden in de weg. Doordat specifieke
managementvraagstukken centraal staan in het probleemgerichte
organisatie-onderzoek, is de inductieve onderzoeksmethode de bij
voorkeur gehanteerde onderzoeksmethode onder organisatie-onderzoekers.
Door gevalstudies toe te passen kan langs inductief-empirische weg tot
wetmatige uitspraken worden gekomen. Dit onderzoek heeft echter
aangetoond, dat theorie-ontwikkeling door toepassing van gevalstudies
niet eenvoudig is, hetgeen getuige het adagium 'ieder geval is verschillend'
(zie: Johansson, 1980) als weinig verrassend gekwalificeerd kan worden.

Theorie-ontwikkeling gestoeld op gevalstudies vereist 'replicatie-
onderzoek' (zie: Yin, 1989). Dergelijk onderzoek concentreert zich op het
nadoen van eerder uitgevoerd onderzoek. Reeds getrokken conclusies hoopt
men aan de hand van de nieuwe gevalstudie te bevestigen. Komen de
resultaten van twee gevalstudies overeen met de in het organisatie-
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ontwerp c.q. onderzoeksmodel belichaamde theorie, dan kan
'wetenschappelijke replicatie' geclaimd worden (zie: Eisenhardt, 1989). De
gevalstudie vormt vanuit deze optiek een welhaast ideaal vertrekpunt voor
het uitvoeren van dergelijk replicatie-onderzoek (zie ook: Glaser en
Strauss, 196?). Men kan immers vaak een gegeven probleemstelling op
verschillende tijdstippen aan de hand van verschillende gevalstudies
valideren.

De in dit onderzoek uitgevoerde gevalstudies stelden ons in staat de
probleemstelling te beantwoorden. Dit geschiedde via het zo nauwgezet
mogelijk verhalen van de werkelijke gang van zaken met betrekking tot het
multinationaliseren van de scope van negen grote Nederlandse
dienstenondernemingen. Het in kaart brengen van het multinationaliseren
van de scope van die ondernemingen was een middel om tot het
onderkennen van oorzakelijkheidsrelaties te komen. De hier uitgevoerde
gevalstudies hadden als doel de oorzakelijkheidsrelaties tussen de
onderscheiden modelparameters bloot te leggen. Aan de hand van de hier
uitgevoerde gevalstudies werd aangetoond, dat bepaalde
organisatiefenomenen (in het bijzonder strategieveranderingen) leiden tot
andere organisatiefenomenen (in het bijzonder structuurveranderingen).

De gevalstudie is, zo heeft het onderhavige onderzoek ten enenmale
duidelijk gemaakt, een van de belangrijkste ter beschikking staande
onderzoeksstrategieen in het probleemveld International Management. In
zeker opzicht is dit ook wei begrijpelijk. Gevalstudies worden vaak in
multinationale ondernemingen uitgevoerd, gaan over multinationale
ondernemingen en resulteren in normatieve gevolgtrekkingen voor het
functioneren en het management van multinationale ondernemingen. Daar
komt bij dat de gevalstudie zich goed leent voor het communiceren van de
uiteindelijke onderzoeksresultaten naar een belangrijke doelgroep, te
weten managers en organisatie-adviseurs. Er hoeft zelden een 'vertaalslag'
te worden uitgevoerd.

Door gebruik te maken van gevalstudies kan eveneens de door Van de Ven
(1989) geleverde kritiek, dat de nadruk binnen het organisatie-onderzoek
te zeer ligt op het valideren van de gegenereerde theoretische inzichten en
te weinig op het vergroten van de bruikbaarheid van die theoretische
inzichten, ondervangen worden. Gevalstudies dagen
basisveronderstellingen uit (zijn ze wei zo realistisch als aangenomen?),
leggen via het onderzoeksmodel de nadruk op de afstemming tussen theorie
en empirie (waardoor 'empirisch rijke' theoretische inzichten in plaats
van 'gedachtenconstructies' gegenereerd kunnen worden) en benadrukken
het belang van de dynamiek van empirische verschijnselen. Daardoor
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winnen theoretische begrippen en daartussen veronderstelde relaties aan
realiteitsgehalte en vervolgens aan construct validiteit (zie: Jagersma,
1993a). Aldus kan een gevalstudie een zinvolle bijdrage leveren aan de
theorievorming over het functioneren en het management van
multinationale ondernemingen. Ook dit onderzoek maakt duidelijk, dat de
gevalstudiemethodologie een onderzoeksstrategie is die in het
probleemveld International Management tot produktieve resultaten kan
leiden.

8.3. RELATIVERING VAN HET ONDERZOEK
leder onderzoek heeft te maken met onvolkomenheden. De onvolkomenheden
van dit onderzoek concentreren zich in het bijzonder rondom de omvang en
de samenstelling van de onderzoekspopulatie c.q. de steekproef alsmede de
gehanteerde onderzoeksmethodologie:

1. Het multinationaliseren van de scope van slechts drie ondernemingen uit
slechts drie bedrijfstakken is onder de loep genomen. De hier
uiteengezette analyse is gebaseerd op negen ervaringsobjecten. De
validiteit van het hier beschreven multinationalisatieproces beperkt zich
bovendien tot een stratum van economische sublecten: multinationale
dienstenondernemingen. Wat voor negen dienstenondernemingen geldt hoeft
niet voor aile andere dienstenondernemingen (groot en klein) te gelden.
Samuelson en Nordhaus (1985) spreken in dit kader van de 'fallacy of
composition'.

2. De drie bedrijfstakken verschilden -ondanks de vele overeenkomsten
(zie de per hoofdstuk beschreven 'ontwikkelingslijnen' -paragraaf 4.3., 5.3.
en 6.3.)- aanzienlijk van elkaar. Die verschillen waren herleidbaar tot de
aard van de concurrentiestrijd. De competitieve omstandigheden
verschilden van bedrijfstak tot bedrijfstak. Daarbij speelde de overheid
een belangrijke rol. De overheid paalde de competitieve scope (Le. het
totale aantal concurrenten) in het verzekerings- en bankwezen af (denk
aan de invloed van het structuurbeleid -verzekeraars en banken kwamen
elkaar daardoor op vele produkt-markten niet tegen). In het uitgeefwezen
heeft de overheid nooit van ingrijpende, regulerende maatregelen gebruik
gemaakt. Het verzekerings- en bankwezen heeft zich gedurende de periode
1965 tot en met 1989 niet aan de invloed van de overheid kunnen
onttrekken. Het verzekeringswezen en het bankwezen zijn gereguleerde
bedrijfstakken gebleven.

3. De concentratie op zeer grote ondernemingen kan verstorend werken. Dit
is in het bijzonder het geval, indien de omvang van een onderneming (mede)
van invloed is op de keuze voor een gegeven strategie en/of structuur.
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Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of er sprake is van een dergelijke
verband en zo ja, hoe strikt dit verband is.

4. De ondernemingen zijn afkomstig uit een land. Afwijkingen jegens
voorgaande studies zijn wellicht te wijten aan deze 'etnocentrische'
onderzoeksopzet. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond, dat er
systematische verschillen bestaan in de bedrijfsvoering van
ondernemingen die hun hoofdzetel in verschillende landen hebben (zie
ondermeer: Hofstede, 1980; Negandhi, 1983; Jagersma en Kamann, 1992).

5. Het hier beschreven multinationalisatieproces is het resultaat van een
longitudinale studie. Het is niet ondenkbaar dat het resultaat van een
cross-sectiestudie in een andere richting zal wijzen. Langs deze weg is
het mogelijk de geformuleerde inzichten te verfijnen (danwel te
verwerpen).

6. De in hoofdstuk 7 gepresenteerde inzichten zijn sterk geaggregeerd. Het
zijn gemiddelde waarden waarin een opvallend grote variatie tussen de
individuele ondernemingen kan zijn vervat. De tijdsduur van de
verschillende fasen verschilt bijvoorbeeld voor de verschillende
ondernemingen. Het hier uiteengezette multinationalisatieproces van
negen Nederlandse dienstenondernemingen is gefundeerd in geaggregeerde
data met als belangrijkste nadeel: de 'globale' weergave van een
'gemiddelde' werkelijkheid,

8.4. TOT SLOT
Aan de 'omvang' en de 'snelheid' van het multinationaliseren van de
ondernemingsscope zijn grenzen gesteld, De omvang en de snelheid van het
multinationaliseren van de ondernemingsscope zal in sterke mate worden
belnvtoed door ondermeer: de financlele middelen die de reeds -in het
bijzonder in het binnenland- opgezette ventures behoeven teneinde
concurrerend te blijven, protectionistische maatregelen van de zijde van
de gastlanden, het bestaan van buitenlandse produkt-markten met
aantrekkelijke toekomstperspectieven en de aanwezigheid van 'Iokale'
ondernemingen, bereidwillig tot samenwerking, Het is echter als met het
oude raadsel van de veren en de vogel. Schijnbaar draagt de vogel de veren,
maar in feite dragen de veren de vogel, die zonder de veren niet zou kunnen
vliegen; multinationaliserende ondernemingen krijgen omits goed
geequipeerd in termen van strategieen en structuren- de toekomst die ze
willen.

Ook na deze studie is gebleken, dat onderzoek per saldo resulteert in een
toename van het aantal te beantwoorden vragen, in plaats van het geven
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van definitieve antwoorden. Het is in de gedragswetenschappen vaak
onmogelijk een antwoord op een gegeven probleemstelling te geven. Er zijn
in de regel aileen gedeeltelijke antwoorden te geven.
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APPENDIX 4-1. PROFIELEN.

VNU

VNU ontstond op 17 december 1964 na een fusie tussen de drukkerij De Spaarnestad uit
Haarlem en de Centrale Beleggingsmaatschappij Cebema (ook wei het Teulings-concern
genoemd) uit Den Bosch. Beide ondernemingen waren kapitaalkrachtig en goed renderend. De
twee ondernemingen waren op dat moment elkaars grootste concurrenten op het gebied van de
damesbladen (te weten: Libelle en Margriet). De twee ondernemingen waren actief op het
terrein van het uitgeven en het drukken van tijdschriften, dagbladen en educatieve
informatieprodukten. Beide ondernemingen gaven per week ongeveer 2 miljoen tijdschriften
uit. De fusie tussen De Spaarnestad en Cebema was de eerst grote naoorlogse horizontale fusie
tussen Nederlandse uitgevers.

In 1964 werd een gemeenschappelijke holdingmaatschappij opgericht. In 1967 werd de
juridische fusie in organisatorisch opzicht uitgewerkt. Het merendeel van de
werkmaatschappijen ging in dat jaar in elkaar op. De nieuwe uitgeverij, 'Verenigde Nederlandse
Uitgevers NV' (kortweg: VNU) genaamd, werd gekenmerkt door de sterke positie die in de markt
van publieksinformatie werd ingenomen.

Vanaf 1965 werd in het binnenland en in het buitenland geexpandeerd.

Was VNU in 1964 nog een uitgeverij, die zich voornamelijk richtte op het uitgeven van
publieksinformatieprodukten, aan het einde van 1989 was VNU een sterk gediversificeerd
uitgeefconcern. VNU hield zich op dat moment ondermeer bezig met:
- de exploitatie van Nederlandstalige publieksbladen (waarin men in Nederland en Belgie
marktleider was);
- het drukken van informatieprodukten (VNU was een van de grootste drukkerijen van Europa);
- de exploitatie van regionale dagbladen (VNU was hierin marktleider in Zuidoost-Nederland);
- de exploitatie van professionele informatie (VNU was in Europa marktleider op het gebied van
de computerbladen. Voorts behoorden databanken op het terrein van de marketing- en media-
informatie in de Verenigde Staten en enkele ondernemingen gespecialiseerd in het uitgeven van
financlele informatie in de Verenigde Staten tot het werkterrein van VNU).

KADER 4.26 KENGETALLEN VNU OVER 1989 (In min guldens).

Omzet
Kasstroom

2612
256

Netto winst 158

Bron: Jaarverslag.

440



ELSEVIER

De N.V. Uitgevers-maatschappij Elsevier werd in 1880 opgericht.

Elsevier expandeerde na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk via het uitgeven van
publieksboeken, de Winkler Prins Encyclopedie en het tijdschrift Eiseviers Geillustreerd
Maandschrift. Later kwamen daar (voornamelijk) Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften
en boeken bij. In 1970 fuseerde Elsevier met de grote wetenschappelijk uitgeverij Noord-
Hollandsche Uitgevers Maatschappij. In 1971 werd gefuseerd met de internationale
documentatiedienst Excerpta Medica. Excerpta Medica verschafte secundaire informatie:
informatie over informatie (zowel in elektronische ('on-line') als grafische ('journal')
vorm). Excerpta Medica was daarnaast een uitgeverij van medische tijdschriften. Omdat het
Elsevier-concern naast de wetenschappelijke uitgeefactiviteiten ook nog andere activiteiten
ontplooide -en daardoor van de drie uitgevers het grootste en de kapitaalkrachtigste was- was
Elsevier de 'overnemende partij'. De drie uitgeverijen hadden veel overeenkomstige belangen
(in het bijzonder in de Verenigde Staten).

In 1979 werd gefuseerd met de Nederlandsche Dagbladunie (kortweg: NDU). De NDU was
hoofdzakelijk actief op het terrein van de dagbladen en het grafische bedrijf. NDU gaf twee
landelijke dagbladen uit (het Aigemeen Dagblad en het NRC Handelsblad), een aantal regionale
dagbladen en enkele huis-aan-huis bladen. Het drukken van Elsevier's Weekblad, Elsevier's
Magazine en het financieel-economische magazine FEM werd reeds door Elsevier aan de NDU
uitbesteed. De activiteitenpakketten van Elsevier en NDU sloten daarmee goed op elkaar aan:
Elsevier was door de grote veelzijdigheid weinig conjunctuurgevoelig (de spreiding naar
produkten en landen was groot). NDU was veel conjunctuurgevoeliger (Het dagbladbedrijf en het
grafische bedrijf is traditioneel in sterke mate afhankelijk van de advertentieconjunctuur). De
activiteiten van NDU waren hoofdzakelijk gericht op de binnenlandse markt. De activiteiten van
Elsevier waren steeds meer gericht op het buitenland. De fusie was voor beide ondernemingen
een diversificatie (met als gevolg een [nog] geringere gevoeligheid voor conjuncturele
schommelingen) en een flnanciele draagvlakverbreding (de grotere financiele slagkracht maakte
een voortgaande multinationalisatie mogelijk). In de jaren '70 en '80 werd de internationale
expansie van Elsevier voornamelijk in de Engelstalige wereld tot stand gebracht. Elsevier heeft
gedurende de periode 1965 tot en met 1989 vooral een sterke positie op de markt voor
wetenschappelijke en professionele informatie weten op te bouwen.

KADER 4.27 DE KENGETALLEN VAN ELSEVIER OVER 1989 (In min guldens)

Omzet
Kasstroom

1955
214

Netto winst 317

Bron: Jaarverslag.
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KLUWER

Kluwer werd in 1889 opgericht door Aebele Everts Kluwer.

De scope van Kluwer omvatte in 1965 uitgaven op het gebied van technische wetenschappen
(boeken en tijdschriften), uitgaven op het gebied van de maatschappijwetenschappen (uitgaven
op fiscaal, juridisch, sociaal en economisch terre in) en krantenbedrijven (ondermeer het
Deventer Dagblad, het Zutphens Dagblad en het Dagblad van het Oosten). Ook had Kluwer de
beschikking over drukkerijen. Daarmee was Kluwer net als VNU (en in tegenstelling tot
Elsevier) een 'gemengde' uitgeverij en drukkerij. Het beschikken over een eigen technisch
apparaat werd door Kluwer als belangrijk gezien, omdat de kracht van de losbladige Kluwer-
uitgaven verankerd lag in het onmiddelijk kunnen reageren op wijzigingen. Doordat Kluwer
eigen drukkerijen had kon sneller op dergelijke veranderingen worden ingesprongen.

In 1967 werd Kluwer een naamloze vennootschap. Kluwer formuleerde in die dagen de
'missie/centrale doelstelling' als voigt: "De centrale doelstelling van onze onderneming is de
informatie-overdracht maar dan in zo gevarieerde vorm, dat het bedrijf gedragen wordt door
een brede stroom van veelal op zichzelf staande activiteiten' (Jaarverslag van Kluwer over
1968; p. 7). Kluwer veroverde na de overnames van Tjeenk Willink (1968) en M. Nijhoff
(1970) het marktleiderschap in de markt voor juridische uitgeefprodukten. In de periode
1966-1970 werd de omzet verveelvoudigd. De omzet steeg van f 26,4 min tot f 180,6 min, een
stijging van 684 procent. Dit was vooral het gevolg van elkaar snel opvolgende acquisities. De
overname van M. Nijhoff werd door Kluwer als een belangrijke stap gezien voor de gewenste
multinationalisering van de scope. Tot dan toe waren de buitenlandse activiteiten van Kluwer
beperkt van aard. De bestaande buitenlandse belangen van Kluwer vormden dan ook een te smalle
basis voor de geaspireerde multinationale expansie. M. Nijhoff had ervaring opgebouwd bij het
uitoefenen van het internationale uitgeefbedrijf. M. Nijhoff had een sterke positie als
'internationale boekhandel' opgebouwd. Door van de ervaring van M. Nijhoff gebruik te maken
werd Kluwer in staat gesteld meer initiatieven in het buitenland te ontwikkelen. De voortgaande
multinationalisatie van de scope van Kluwer is gebaseerd op de relatief sterke positie in het
technische onderwijs en het beroepsonderwijs. Aan het einde van de jaren '80 omvat Kluwer
meer dan vijftig uitgeverijen, vier opleidingsinstituten, zes grafische bedrijven, tien
boekhandels, twee marktonderzoekbureaus en een krantenbedrijf. Na de fusie in 1987 met
Wolters-Samsom ziet Wolters-Kluwer zichzelf als "Provider of Information, Partner in
Education".

4.28 DE KENGETALLEN VAN KLUWER OVER 1989 (In min guldens).

Ornzet
Kasstroom

1883
191

Netto winst 140

Bron: Jaarverslag.
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APPENDIX 4·11. INTERNATIONALE START-UPS 1965 TOT EN MET 1989

1969
Elsevier International Projects Ltd (VK) door Elsevier

1971
Leyden Publishing Company Ltd. (VK) door VNU

1974
Spectrum Parijs (Fra) door VNU
Excerpta Medica/Princeton (VS) door Elsevier
Elsevier Scientific Publishing Company (VS) door Elsevier

1977
Arete Publishing Company Inc. (VS) door VNU

1979
MERS (VS) door Elsevier
Distributiecentrum in New York (VS) door Elsevier

1980
Vestiging in Hong Kong door Elsevier
Vestiging in Japan door Elsevier
Uitgeverij in Australie door Kluwer

1981
Vestiging in Seoel (Zuid-Korea) door Elsevier

1984
Kantoor in Parijs (Frankrijk) door Elsevier
Kluwer Law Book Publishers Inc. (VS) door Kluwer

1986
Kluwer Opleidingen (Selgie) door Kluwer

1987
Business Publications Espana (Spanje) door VNU

1988
Vestiging in Japan door Elsevier
Onderneming in Frankrijk door Elsevier

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 4-111. INTERNATIONALE ACQUISITIES 1965 TOT EN MET 1989

1970
NV Orbis (Belgie) door VNU
NV Fama (Belgie) door VNU
Mexicaanse uitgever door Elsevier
Mexicaanse boekhandel door Elsevier

1973
Kauka Verlag (BRD) door VNU
Gevacur (Zwitserland) door VNU
J. van In (Belgie) door VNU

1974
Intermediair (Belgi6) door VNU
Phaidon Press (VK) door Elsevier
Selecciones Editoriales (Spanje) door Elsevier
Krauskopf Verlag (BRD) door Elsevier
Kommentator Verlag (BRD) door Kluwer
Metzner Verlag (BRD) door Kluwer

1975
E.P. Dutton & Co. (VS) door Elsevier
Heideland-Orbis NV (Belgi6) door Kluwer

1976
D. Reidel Holding (VS) door Kluwer
Stanley Thomes Publishers Ltd. (VK) door Kluwer
Thalhammer Verlag (BRD) door Kluwer

1977
Ridge Press (VS) door VNU
International Research Communications Ltd. (VK) door Elsevier

1978
Medical Examination Publishing Company (VS) door Elsevier
Hulton Educational Publications Ltd. (VK) door Kluwer

1979
CIS (VS) door Elsevier
EES (VS) door Elsevier
Spes S.A. (Zwitserland) door Kluwer
Schubert Verlag (BRD) door Kluwer

1980
Computing Publications Ltd. (VK) door VNU
Business and Career Publications Ltd. (VK) door VNU
MTP (VK) door Kluwer

1983
Interactive Market Systems (VS) door VNU
Leading National Advertisers (VS) door VNU
Casteilla S.A. (Fra) door Kluwer .
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1984
Perq Research Corporation (VS) door VNU

1985
Geo Abstracts (VI<) door Elsevier
CDA Investment Technologies (VS) door Elsevier
Gordon Publications (VS) door Elsevier
Delta Communications (VS) door Elsevier
Josephson CESIBRC (VS) door Kluwer
Glentop Publishers Ltd. (VK) door Kluwer
Services Rating Organization (VS) door Kluwer

1986
Hayden Publishing Company (VS) door VNU (later: VNU Business Publications Inc. genoemd)
Health Industries Research (VS) door VNU
Scarborough Research (VS) door VNU
Windsor Systems Development (VS) door VNU
Praeger Publishing (VS) door Elsevier
Accountline Financial Services (VS) door Kluwer
Graham & Trotman (VK) door Kluwer
School of Business and Industrial Management (VK) door Kluwer

1987
Media Records (VS) door VNU
CEI Europa (Zweden) door Elsevier
Benn Electronics Publications (VK) door Elsevier
Scott Periodicals Corporation (VS) door Elsevier
Macor Publishing Company (VS) door Elsevier
Schweitzer Verlag (BRD) door Kluwer
Gross Verlag (BRD) door Kluwer
Stoytscheff (BRD) door Kluwer

1988
Courrier Union (Frankrijk) door VNU
Trade and Technical Press (VK) door Elsevier
Biofutur (Frankrijk) door Elsevier
Real Estate Data (VS) door Elsevier
Damar (VS) door Elsevier
Springhouse (VS) door Elsevier
Herman Luchterhand Verlag (BRD) door Kluwer
Puntex (Spanje) door Kluwer
Editorial Castro (Spanje) door Kluwer
Hutchinson (VK) door Kluwer
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1989
Overnemingen van VNU Business Information Systems (BIS:

- National Planning Data Corporation (VS) door VNU
- Accountline Financial Services (VS) door VNU
- Belden Research Corporation (VS) door VNU
- Federal Document Retrieval (VS) door VNU

Auburn House (VS) door Elsevier
Bergin & Garvy (VS) door Elsevier
Pracon (VS) door Elsevier
Lamy (Frankrijk) door Kluwer
CISS (Spanje) door Kluwer
Applied Management Sciences (VS) door Kluwer

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 4·IV. INTERNATIONALE JOINT VENTURES EN DEELNEMINGEN 1965
TOT EN MET 1989

1965
60/40 joint venture 'de Verenigde Periodieke Pers NV' van Elsevier met Daily Mirror Groep
(VK)

1968
Deelneming van 60 procent van Elsevier in Misset NV (partner Llife National Press Overseas
Ltd (VK) had een deelneming van 40 procent)

1972
50/50 joint venture 'International Visual Resource' van VNU met Mitchell Beazley Ltd. (VK) te
Amsterdam

1973
Joint venture 'International Juvenile Publications' van VNU
Deelneming van 76 procent van VNU in BEAP (VK)/oprichting
Deelneming van 25 procent van VNU in Mitchell Beazley (VK)
50/50 joint venture 'Sims' van Elsevier met W.H. Smith & Sons Ltd. (VK)
Deelneming in Harrap (VK) door Kluwer (in 1973 50 procent, in 1975 70 procent en in 1976
100 procent)

1974
Deelneming van 75 procent van VNU in Compagnie du Livre (Zwitserland)
Meerderheidsdeelneming van VNU in Reliure Industrielle de Barchon (Belgie)
50/50 joint venture 'Irish Elsevier Printers' van Elsevier met Shannon (Ierland)

1976
Deelneming van Kluwer in National Building Commodity Centre Ltd. (VK)

1978
Uitbreiding deelneming van VNU in International Visual Resource (VK) van 50 procent tot 100
procent (was een initiatief van Het Spectrum)
Uitbreiding deelneming van VNU in BEAP van 76 procent tot 100 procent

1982
Deelneming van 44 procent van VNU in Disclosure Inc. (VS)
Deelneming van 44 procent van VNU in Cambridge Scientific Abstracts (VS)

1983
Deelneming van 40 procent van VNU in Physicians World Communications (VS)
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1984
SO/50 joint venture Infodis van VNU
Deelneming van 40 procent van VNU in de joint venture Times VNU Computer Publications
(Hong Kong)
Deelneming van 50 procent van VNU in Claritas Corporation (VS)
40/40/20 joint venture 'Filmnet' van VNU met Esselte (Zweden) en UIP (VS)
Deelneming van 26,S procent van VNU in Occupational Health Services (VS)
Uitbreiding deelneming van 44 tot 49 procent van VNU in Cambridge Scientific Abstracts (VS)
Uitbreiding deelneming van 44 tot 95 procent van VNU in Disclosure Inc. (VS)
Deelneming van Elsevier van 30 procent in U.S. Business Press (VS)
Samenwerking van VNU met Ediciones y Subscripciones (Spanje) hetgeen leidde tot de
oprichting van de joint venture Publinformatica waarin VNU een 50 %-belang verwierf

1985
SO/50 joint venture Australian Consolidated Press-VNU Computer Publications (Aus) van VNU
met Australian Consolidated Press (Ausstralie)
Deelneming van 49 procent van VNU in Neasi Weber Inc. (VS)
Deelneming van 50 procent in Cleveland Publications (VK) door VNU

1986
Deelneming van 20 procent van VNU in EXA Publications (Frankrijk)
Uitbreiding deelneming van 50 procent tot 100 procent van VNU in Claritas Corporation (VS)
[Uitbreiding deelneming van 55 tot 100 procent van VNU in Interactive Market Systems (VS)]
Deelneming van 30 procent van VNU in Birch Research Corporation (VS)

1987
Uitbreiding deelneming van 30 tot 100 procent van VNU in Birch Research Corporation (VS)
Uitbreiding deelneming van 40 tot 100 procent van VNU in Physicians World Communications
(VS)
[Uitbreiding deelneming van 95 tot 100 procent van VNU in Disclosure Inc. (VS)]
Deelneming van 37,S procent in Libridis (Belgie) door VNU

1988
Deelneming van 49 procent van VNU in Gruppo Editoriale Jackson (ltalie)
Uitbreiding deelneming van 50 tot 100 procent van VNU in Cleveland Public Relations (VS)
[Uitbeiding deelneming van n tot 100 procent van VNU in Occupational Health Services (VS)]
VNU neemt een belang van 42 procent in Market Metrics (VS)

1989
Deelneming van 19 procent van VNU in RTL-Veronique (Luxemburg)
Uitbreiding deelneming van 47 procent naar 70 procent van VNU in Gruppo Editoriale Jackson
(I talle)
Uitbreiding deelneming van 20 procent tot 77 procent van VNU in EXA Publications
(Frankrijk)
VNU gaat voor 11 procent deelnemen in VTM (Belgie)
Deelneming van 9 procent van Elsevier in RTL-Veronique (Luxemburg)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 4-V. GEDESINVESTEERDE INTERNATIONALE VENTURES 1965 TOT EN
MET 1989

1973
Aandelenoverdracht van 12 procent van volledige dochteronderneming Consortia NV (Belgie) aan
een Belgische partner ('Cobepa). In 1978 worden door VNU aile aandelen weer verworven

1977
Sluiting Plantyn (Frankrijk) door Kluwer

1978
Afstoten deelneming van 25 procent in Mitchell Beazley Holding Ltd. (VK) door VNU
Afstoten Eska Verlag (BAD) door Kluwer

1979
Afstoten Kauka Verlag (BAD) door VNU

1980
Afstoten van 49 procent deelneming van Kluwer in National Building Commodiy Centre (VK)

1981
Elsevier-Dutton (VS) door Elsevier
Phaidon Press (VK) door Elsevier
Misset Belgie (Belgie) door Elsevier

1984
Afstoten Arete Publishing Co. (VS) door VNU
Verkoop Duitse vakbladenuitgeverij door Elsevier
Afstoten Mexicaanse boekhandel door Elsevier

1985
Verkoop aandelenpakket van Plenum Publishing Corporation (VS) door VNU

1986
Afstoten Aeliure Industrielle de Barchon (Belgie) door VNU
Afstoten 40 procent deelneming van VNU in Filmnet aan Esselte (Zweden)
Afstoten belang in USBP (VS) door Elsevier
Afstoten Manteau (Belgie) door Elsevier
Afstoten Spaanse boekenuitgeverij (Spanje) door Elsevier
Afstoten Delta/Spes (Zwitserland) door Kluwer
Afstoten Glentop Publishers (VK) door Kluwer

1987
Afstoten 49 procent belang in Disclosure Information Group (VS) door VNU
Afstoten belang in Cambridge Scientific Abstracts (VS) door VNU
CDA Investment Technologies (VS) door Elsevier
Afstoten Thalhammer Verlag (BAD) door Kluwer
Afstoten Park Place Finance (VK) door Kluwer
Afstoten Josephson (VS) door Kluwer

1988
Afstoten Kluwer Law Book Publishers (VS) door Kluwer
Afstoten Services Aating Organization (VS) door Kluwer
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1989
Afstoten [MBO] Physicians World Communications (VS) door VNU
Ver1<oopvan de Amerikaanse electronicabladen Business Publications door VNU

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 4·VI. DE ONTWIKKELING VAN DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE
UITGEVERS VNU, ELSEVIER EN KLUWER 1965 TOT EN MET 1989

VNU

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Internationale divisiestructuur (Oivisie Belgie)
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur (Oivisie VNU Amvest Inc.)
Internationale divisiestructuur (Oivisie VNU Amvest Inc.)
Hybride structuur (drie geografische divisies [Amvest Inc., Business Information
Services en Business Press Group) e.v. produktdivisies)
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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ELSEVIER

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989/
1990

Produktdivisiestructuur
Produ ktdivisiestructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)
Internationale divisiestructuur (Divisie Amerika)

Geografische structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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KLUWER

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produ ktdivisiestructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur (Divisie 8elgie)
Internationale divisiestructuur (Divisie 8elgie)
Internationale divisiestructuur (Divisie 8elgie)
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 5-1. PROFIELEN

NATIONALE-NEDERLANDEN

Nationale-Nederlanden is ontstaan in 1963 door het samengaan van de in Rotterdam gevestigde
Nationale Levensverzekering-Bank (opgericht in 1863) en de in Den Haag zetelende Assurantie
Maatschappij De Nederlanden van 1845. De Nationale Levensverzekering-8ank was een
levensverzekeringsmaatschappij die later eveneens schade-activiteiten ging entameren. De
Nationale Levensverzekering-Bank had een beperkt buitenlandbedrijf. De buitenlandse
activiteiten beperkten zich tot 8elgia. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 hield
zich aanvankelijk aileen bezig met schade-activiteiten. Later werden daar leven-activiteiten
aan toegevoegd. De Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 had een omvangrijk
buitenlandbedrijf. De Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 was ondermeer actief
in Nederlands-lndls (al vanaf het midden van de negentiende eeuw), Canada, Australia, Groot-
Brittannia en Belgia.

Vooral vanaf het einde van de jaren '70 werden door Nationale-Nederlanden de geografische
bakens verzet. Daarbij werd veelvuldig van internationale acquisities gebruik gemaakt.
Aanvankelijk was er sprake van een orientatie op Angelsaksische landen. Vanaf het begin van de
jaren '80 werden ook initiatieven in het Verre Oosten en Australia ontplooid. Aan het einde van
de jaren '80 was Nationale-Nederlanden in 21 landen actief.

De activiteitenscope van Nationale-Nederlanden omvatte op dat moment: verzekeringen,
beleggingen en andere financlele diensten (als spaarvoorzieningen en kredietverlening). De
clientenscope omvatte op dat moment: particulieren, bedrijven en instellingen.

Nationale-Nederlanden fuseerde in 1991 met de NMB Postbank Groep tot de Internationale
Nederlanden Groep. Eenvoudige verzekeringsprodukten zouden goedkoper via de kantoren van de
NMB Postbank Groep kunnen worden afgezet (ondermeer via de direct-mail kanalen van de
Postbank). Complexe verzekeringsprodukten zouden via het traditionele distributiekanaal (i.e.
de intermediair) kunnen worden afgezet. Daarmee werd de traditioneel belangrijke positie van
de intermediair niet ter discussie gesteld (Medio 1989 werd ongeveer 85 procent van de
verzekeringsprodukten van Nationale-Nederlanden door vrije intermediairs afgezet).

Het onderstaande kader geeft het premie-inkomen, de 'overige' opbrengsten en de omzet van
Nationale-Nederlanden over 1989.

KADER 5.40. KENGETALLEN NATIONALE-NEDERLANDEN OVER 1989 (In mil
guldens)

Premie-inkomen
'Overige' opbrengsten

15982
7118

Omzet 23100

Bron: Jaarverslag.
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AEGON

AEGON verzekeringen is op 30 november 1983 ontstaan uit de fusie tussen Ago Holding N.V. en
Ennia N.V.. AGO en ENNIA hebben diverse rechtsvoorgangers gehad. De naam 'AEGON' staatvoorde
beginletters van vijf rechtsvoorgangers (Algemeene Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-
Noordhollandsche, Olveh en Nillmij).

f(D

AGO holding N.V. is in 1968 ontstaan naar aanleiding van een fusie tussen:
- Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente 'De Groot-Noordhollandsche van 1845' (een
vereniging);
- Het Onderling Genootschap van Levensverzekerinq 'De Olveh van 1879 UA' (een onderlinge);
- Aigemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij (een onderlinge).

Het kernbedrijf van AGO was het verzekerbedrijf. De omvang van het buitenlandbedrijf nam met
de deelneming in Life Investors Inc. (Verenigde Staten) snel toe. Life Investors Inc. had een groot
levenbedrijf en een klein schadebedrijf. Naast deze Amerikaanse deelneming werd in Suriname
het levenbedrijf uitgeoefend. Ook in Zwitserland oefende AGO het verzekeringsbedrijf -daar het
schadebedrijf- uit.

ENNIA
Op 23 mei 1969 ontstond ENNIA uit het samengaan van de Verenigde Nillmij N.V. (opgericht in
1859) en de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen
Invaliditeit N.V. (opgericht in 1882). Beide verzekeringsmaatschappijen oefenden vanaf de
oprichting het levenbedrijf uit. De Nillmij ontwikkelde vanaf 1960 ook schade-activiteiten. De
Eerste Nederlandsche hield zich vanaf 1902 bezig met schade-activiteiten.

ENNIA was vooraleerst op de Nederlandse verzekeringsmarkt actief. Pas vanaf het begin van de
jaren '80 werd het buitenlandbedrijf aanzienlijk uitgebreid. In 1980 werd voor 85 procent in
het Spaanse Galicia S.A. deelgenomen. In 1981 werd het Amerikaanse National Old Line
Insurance Company overgenomen. In 1982 verwierf ENNIA een belang van bijna 19 procent in
het Canadese Extendicare Ltd..

Het kernbedrijf van ENNIA was het verzekeringsbedrijf. De niet-verzekeringsactiviteiten
namen in de activiteitenscope een bescheiden plaats in. Het buitenlandse levenbedrijf werd in
1982 door vestigingen in Belgie, de Nederlandse Antillen en Suriname uitgeoefend. In Noord-
Amerika werd het levenbedrijf uitgeoefend door National Old Line Insurance Company en
Extendicare Ltd.. Deze twee ondernemingen hadden een klein schadebedrijf. Andere
ondernemingen die zich bezighielden met het buitenlandse schadeverzekeringsbedrijf waren:
Ennia Insurance Company (UK) Ltd. (voorheen Triumph Insurance Company Ltd), Galicia SA
alsmede vestigingen in Belgie, Suriname en de Nederlandse Antillen.

PEG:N
Met het samenvoegen van de respectievelijke werkterreinen van AGO en ENNIA bleven de
verzekeringsactiviteiten de activiteitenscope domineren. Aan het verzekerbedrijf gerelateerde
activiteiten werden met name in Nederland ontplooid. Het ging dan om financieringen,
hypotheken en vastgoed (zowel ontwikkeling als exploitatie). In Nederland en Duitsland werden
vakantiebungalowparken geexploiteerd.

AEGON was in 1983 ondermeer actief in: Nederland, de Verenigde Staten, Belgie, Spanje,
Nederlandse Antillen, West-Duitsland, Suriname, Canada, Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk. In de Verenigde-Staten behoorde AEGON tot de 20 grootste levensverzekeraars.
AEGON nam in 1987 de Friesch-Groningsche Hypotheekbank over. AEGON is -net als Nationale-
Nederlanden en AMEV- een grote institutionele belegger.
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Kader 5.41 geeft het premie-inkomen, de 'overige' opbrengsten en de omzet van AEGON per 31
december 1989.

KADER 5.41 KENGETALLEN VAN AEGON OVER 1989

Premie-inkomen
'Overige' opbrengsten

7284
4469

Omzet 11753

Bron: Jaarverslag.
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AMEV

De N.V. Aigemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringmaatschappijen (kortweg:
'AMEV') werd in 1920 opgericht. In 1963 werd de N.V. AMEV een open vennootschap. De naam
'AMEV' werd pas in 1968 'concernwise' gehanteerd. AMEV was een houdstermaatschappij met
een groot aantal werkmaatschappijen die actief waren op het terrein van verzekering (Ieven en
schade), financiele dienstverlening (ondermeer leningen aan ondernemingen en particulieren)
en projectontwikkeling (ondermeer in Nederland, Belgia, Frankrijk en West-Duitsland) in het
binnenland en het buitenland. Er werd door AMEV pas van een 'AMEV-werkmaatschappij'
gesproken, indien AMEV over meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal
beschikte.

De twee bekendste, in Nederland actieve werkmaatschappijen van AMEV waren: de N.V.
Levensverzekering Maatschappij 'Utrecht' en de schadeverzekeraar N.V. Verzekering
Maatschappij 'Holland'. AMEV oefende aan het einde van de jaren '80 de volgende activiteiten in
de volgende landen uit:

- LEVENSVERZEKERING
Nederland, Belgia, Frankrijk, Verenigde Staten, Engeland, Spanje, Denemarken, Australia en
Nieuw-Zeeland

- SCHADEVERZEKERING
Nederland, Belgia, Verenigde Staten, Australia, Spanje en Frankrijk

- FINANCIELE DIENSTVERLENING
Nederland, Belgia, Verenigde Staten en Australia

- PROJECTONTWIKKELING
Nederland, Belgia, Australia en Frankrijk

Kader 5.42 geeft het premie-inkomen, de 'overige' opbrengsten en de omzet van AMEV per 31
december 1989.

KADER 5.42. KENGETALLEN VAN AMEV OVER 1989

Pemie-inkomen
'Overige' opbrengsten

7040
2466

Omzet 9506

Bron: Jaarverslag.

Op 10 maart 1989 werd de fusie tussen AMEV en de VSB Groep aangekondigd. Aanvankelijk werd
voor 15 procent in elkaars aandelenkapitaal deelgenomen (De omvang van de deelnemingen was
aan de inhoud van het structuurbeleid gebonden). AMEV was naar balanstotaal en eigen vermogen
gemeten ongeveer twee maal zo groot als de VSB Groep. De VSB Groep was een
houdstermaatschappij met ondernemingen actief op het terrein van 'retailbanking', 'leasing',
effectenbeheer, 'factoring' en 'credit-card'-faciliteiten. De bekendste werkmaatschappij van de
VSB Groep was de Verenigde Spaarbank. De Verenigde Spaarbank was op het moment van
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samengaan met AMEV de grootste spaarbank van Nederland.

In 1991 ging AMEV-VSB samen met de AG Groep uit Belgie. Achterliggende doelstelling: vanuit
een sterke thuismarkt (de 'Benelux') voortgaand expanderen (ondermeer multinationaliseren).
De nieuwe naam van het concern werd 'Fortis' (hetgeen in het Latijn 'sterk', 'robuust' en
'vastberaden' betekent). Daarmee ontstond een Nederlands-Belgisch concern met meer dan
20.000 werknemers. Fortis was actief in verzekeringen, bankzaken en diverse andere
financlele diensten. De geografische scope omvatte 14 landen. De totale omzet bedroeg meer dan
6 miljard ECU. De beide ondernemingen bleven als 'NV AMEV' (te Amsterdam) en als 'AG Groep'
(te Brussel) op de beurs staan.

458



APPENDIX 5-11. INTERNATIONALE START-UPS 1965 TOT EN MET 1989

1967
AMEV of Australia Pty. Ltd. (Australia) door AMEV

1968
Delta (Venezuela) door Nationale-Nederlanden
London&Overseas (VK) door Nationale-Nederlanden
Oprichting vastgoedbedrijf van AMEV in Denemarken

1969
Schaderegelingsbureau in Parijs (Frankrijk) door Nationale-Nederlanden
AMEV Investments Pty Ltd. (Australia) door AMEV
Hemlsterlcos (Venezuela) door Nationale-Nederlanden
AMEV-IMO N.V. (8elgia) door AMEV

1970
AMEV Incorporated (VS) door AMEV
AMEV Clamart S.A. (Frankrijk) door AMEV
Australia Netherlands Holdings Limited (Australia) door Nationale-Nederlanden
Australia Netherlands Investments Pty. Limited (Australia) door Nationale-Nederlanden
Australia Netherlands Properties Pty. Limited (Australia) door Nationale-Nederlanden

1971
Vestiging in Jakarta (Indonesia) genaamd 'The Netherlands est 1848'door Nationale-
Nederlanden

1973
Vestiging in West-Duitsland door ENNIA

1974
Vestiging in Griekenland door ENNIA
Vestiging 'The Netherlands est 1845'op de Philipijnen door Nationale-Nederlanden
Canadian Interravest Company Limited (Canada) door Nationale-Nederlanden.
Nationale-Nederlanden (UK) Limited (VK) door Nationale-Nederlanden. Een
financieringsmaatschappij

1975
ENNIA Reassurantie in New York (VS) door ENNIA [een zgn. 'contactkantoor')
Netherlands Properties (Pty.) Ltd. (Zuid-Afrika) door Nationale-Nederlanden

1977
Vestiging 'ENNIA Reinsurance Company of America' (VS) (gespecialiseerd in
herverzekeringsactiviteiten) door ENNIA
Kantoor in Casablanca (Marocco) door ENNIA [een zgn. 'contactkantoor')
Nationale-Nederlanden U.S. Corporation (VS, holding company) door Nationale-Nederlanden
AMEV Holdings Inc. (VS) door AMEV

1978
Vestigingen [branch offices) in Madrid (Spanje) door Nationale-Nederlanden. Het gaat om
Nationale-Nederlanden Life en Nationale-Nederlanden General
Nationale-Nederlanden (UK Life) Limited door Nationale-Nederlanden
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1979
AMEV Capital Corporation (VS) door AMEV
The Netherlands Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden
Associated National Life Insurance Company Limited (Australia) door Nationale-Nederlanden
(Deze start-up is het resultaat van het integreren van de van Yorkshire-General Life Assurance
Company Ltd. verworven Australische levensverzekeringsportefeuille en de levenzaken van de
Nationale-Nederlanden dochteronderneming 'ANIC1
Bijkantoor in Bilbao (Spanje) van Nationale-Nederlanden

1980
NNUS-Corporation (VS) door Nationale-Nederlanden
Life Association Ireland Ltd. (Ierland) door Nationale-Nederlanden
FATUM Schadeverzekering N.V. (Suriname) door Nationale-Nederlanden
The Australian Community Insurance Company Limited (Australia) door Nationale-Nederlanden
AMEV Finance Pty. Ltd. (Australia) door AMEV
Longtown Investments Pty. Ltd. (Australia) door AMEV

1981
Proodos General Insurances S.A. (Griekenland) door Nationale-Nederlanden
Vestiging in Abu DhabilDubai door ENNIA

1982
AMEV Asset Management Corporation (VS) door AMEV

1983
AMEV General Insurance Company Ltd. (Ierland) door AMEV
Alcredima-BCE (Belgia) door Nationale-Nederlanden

1984
AMEV South East Asia Ltd. (Hong Kong) [holding maatschappij] door AMEV
Vestiging 'The Seven Provinces' Insurance Company Limited (VK) [branch office] door Nationale
Nederlanden
Les Sept Provinces Compagnie Neerlandaise d'Assurances (Frankrijk) door Nationale-
Nederlanden
The Seven Provinces Insurance Company Ltd. (Italia) door Nationale-Nederlanden
The Seven Provinces Insurance Company Ltd. (Australia) door Nationale-Nederlanden
LAS Pensions Management Limited (VK) door Nationale-Nederlanden
Superior Insurance Company (VS) door AMEV
AMEV Suisse SA (Zwitserland) door AMEV
AMEV Equity Pty. Ltd. (Australia) door AMEV
Representative Office in Tokio (Japan) door Nationale-Nederlanden

1985
Gresham Mortgage Ltd. (VK) door AMEV
Nationale-Nederlanden U.S. Property&Casualty Holdings Inc. (VS) door Nationale-Nederlanden
AMEV Asset Management Corporation (VS) door AMEV

1986
Vestiging 'Nationale-Nederlanden Life' in Tokio (Japan) [branch office] door Nationale-
Nederlanden

1987
American Old Line Life Insurance Company (VS) door AEGON
AEGON U.S. Holding Corporation (VS) door AEGON
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1988
Vestiging van 'Life Insurance Company of Georgia' (Taiwan) [branch office] door Life of
GeorgialNationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden U.S. Property&Casualty Corporation (VS) door Nationale-Nederlanden
AMFAS Australia Pty. Ltd. (Australia) door Nationale-Nederlanden. Het gaat hier om een
holdingmaatschappij.
AMEV Venture Management Inc. (VS) door AMEV

1989
Vestiging 'Life Insurance Company of Georgia' (Zuid-Korea) [branch office] door Life of
GeorgialNationale-Nederlanden
Vestiging 'The Netherlands Insurance Company' (Hong Kong) door Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden LevensverzekeringMaatschappij N. V. en Nationale-Nederlanden
Internationale Schadeverzekering N.V. (Spanje) door Nationale-Nederlanden
Seguros Orbita (Spanje) door AMEV

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 5-11" INTERNATIONALE ACQUISITIES 1965 TOT EN MET 1989

1968
The Life Association of Scotland Ltd. (Schotland) door Nationale-Nederlanden
The Northern Life Assurance Company of Australia Ltd. (Australia) door AMEV [het ging om een
deelneming van 65 procent. In 1969 werd de naam van de onderneming veranderd in AMEV Life
Assurance Company Ltd.]

1969
London&Overseas Insurance Company (VK) door Nationale-Nederlanden

1973
Equity Life Assurance Company (Zuid-Afrika) door Nationale-Nederlanden

1974
Triumph Insurance Company (VK) door ENNIA

1975
Wisconsin National Life Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden

1976
Merchant Investors Assurance Company Limited (VK) door Nationale-Nederlanden
Midwestern United Life Insurance Company (kortweg: 'Mulic') (VS) door Nationale-
Nederlanden

1977
Sodefina (8elgia) door Nationale-Nederlanden [Het ging aanvankelijk om een deelneming van
bijna 85 procent]
Societe de Financement 8ufa (later Sodecrsdi genoemd) (8elgia) door Nationale-Nederlanden
Fiducre N.V. (8elgia) door Nationale-Nederlanden
Security Life and Accident Company (VS) door Nationale-Nederlanden

1978
Time Holdings Inc. (VS) door AMEV

1979
Australische levensverzekeringsportefeuille van het 8ritse Yorkshire-General Life Assurance
Company Ltd. door Nationale-Nederlanden
Life Insurance Company of Georgia (VS) door Nationale-Nederlanden
Gresham Life Assurance Society Ltd. (VK) door AMEV

1980
Proodos Hellenic Insurance and Reinsurance Company S.A. (Griekenland) door Nationale-
Nederlanden
Australian Community Insurance Company Ltd. (Australia) door Nationale-Nederlanden
l'Assurance Navale NV (8elgia) door ENNIA
Galicia SA (Spanje) door ENNIA [Het ging om een deelneming van 85 procent]
United Dominions Trust Pty. Ltd. (Australia) door AMEV
Interfinancial Inc. (VS) door AMEV

American Security Insurance Company
Union Security Life Insurance Company
United Family Life Insurance Company
Standard Guarante Insurance Company
Security Mutual Finance Corporation

462



General Furniture Leasing Company
Interfinancial Real Estate Management

1981
First of Georgia Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden
Crescent Life Assurance Company Limited (VK) door Nationale-Nederlanden
National Old Line Insurance Company (VS) door ENNIA

1983
Handelsdiskontobank N.V. (Belgie) door Nationale-Nederlanden
Excelsior Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden

1984
Western Life Insurance Company (VS) door AMEV
St. Paul Life Insurance (VS) door AMEV
St. Paul Advisers Inc. (VS) door AMEV

1985
Indiana Insurance Group (VS) door Nationale-Nederlanden
Reli Financial Corp. (VS) door AEGON
De Ster Groep: i.e. De Ster 1905 N.V. en Eurobel (Belgie) door AMEV
Bishopsgate Insurance Pic. (VK) door AMEV

1986
Associated Doctors Health and Life Insurance Company of Birmingham (VS) door Nationale-
Nederlanden
Monumental Corporation (VS) door AEGON
Union Levantina (Spanje) door AEGON
Heritage Federal Savings and Loan Association (VS) door AEGON
Certified Furniture Leasing (VS) door AMEV

1987
Western-Union Insurance Company (Canada) door Nationale-Nederlanden
Union Previsora S.A. (Spanje) door AEGON

1988
NN Financial Services Limited (Canada) door Nationale-Nederlanden
MONY Life Insurance Company of Canada (Canada) door Nationale-Nederlanden (Nieuwe naam
wordt NN Life Insurance Company of Canada)

1989
Commassur Inc. (Canada) door Nationale-Nederlanden. De twee verzekeraars Groupe Commerce
Compagnie d'assurances en de Compagnie d'assurances Belair werden overgenomen.
Southland Life Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden
MET Life Insurance Company (VS) door AMEV
La Compagnie d'Assurances Belair (Canada) door Nationale-Nederlanden

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten.
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APPENDIX 5-IV. INTERNATIONALE JOINT VENTURES EN DEELNEMINGEN 1965
TOT EN MET 1989

1966
Bastion Assuransie Maatskappy Beperk (Zuid-Afrika) door Nationale-Nederlanden (deze naam
wordt in 1970 veranderd in Bastion Insurance Company Limited. In de jaren '70 wordt weer
een andere naam gevoerd: Ned. Equity Insurance Company Limited. Hierin heeft Nationale-
Nederlanden een belang van 42,5 procent (1973), 41,7 procent [1974], 42,1 procent
[1975], 42,5 procent [1976], 42,5 procent [1977], 40 procent (1978), 40 procent
(1979), 38,2 procent [1980], 38,2 procent [1981], 38,2 procent [1982], 38,2 procent
[1983])

1969
Deelneming van 24,9 procent in VACC Insurance Company (Australia) door AMEV

1970
Uitbreiding deelneming in Orion (VK) tot meerderheidsdeelneming door Nationale-Nederlanden

1972
Deelneming van 20 procent in The Insurance Corporation of Ireland (Life) Ltd. (Ierland) door
ENNIA
Vestiging van Insurance Company of Ireland in Canada door ENNIA waarin ENNIA een
minderheidsbelang heeft

1973
Minderheidsdeelneming van 20 procent in nieuwe opgerichte Centro Asegurador SA (Spanje)
door Nationale-Nederlanden
Deelneming van 50 procent in Pallas Norsk Forsikringsselskap AlS (Noorwegen) door Nationale
Nederlanden
AMEV Life Assurance Limited (VK) door AMEV [Hierin werd samengewerkt tussen AMEV,
Bankers Trust International en Investors Planning Associates. In 1976 werden de nog bij derden
uitstaande aandelen verkregenj
Minderheidsdeelneming in C.A. De Corretaje Segurosca (Venezuela) door Nationale-
Nederlanden.

1974
[Meerderheidsdeelneming van 58 procent in Peerless Insurance Company (VS) door Nationale-
Nederlandenj
Joint venture genaamd NV Cambel (Belgia) door AMEV
Nationale-Nederlanden-Sage Proprietary Limited (Zuid-Afrika) door Nationale-Nederlanden
[Nationale-Nederlanden heeft een belang van 50 procentj

1975
Minderheidsdeelneming in De Aigemene Verzekeringsmaatschappij Mercator (Belgia) door
ENNIA
Uitbreiden van deelneming van 67 procent tot 100 procent in Orion (VK) door Nationale-
Nederlanden
Joint venture Compagnie Internationale d'Assurances et de Reassurance (CIAR) (Belgia) door
KD

1976
Uitbreiden door AMEV van deelneming in Cambel van 50 tot 100 procent
Joint venture in Indonesia genaamd PT Maskapai Asuransi Nasuha. Partners zijn Menara,
Sriwidjaja en Nationale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden heeft een meerderheidsbelang (70
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procent).
Joint venture met 'Blue Cross' (Hong Kong) genaamd The Netherlands est 1845 [branch office)
door Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 63,8 procent door Nationals-
Nederlanden
Joint venture (50/50) genaamd Combined European Retailers (kortweg: 'CER') van AMEV met
Combined English Stores Ltd. (kortweg: 'CES') (VK)

1977
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 80,9 procent door Nationale-
Nederlanden
Deelneming in Hexalon Real Estate Inc. (VS) door AGO
Deelneming van 9 procent in CES Group Ltd. (VK) door AMEV
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) tot 84,3 procent
door Nationale-Nederlanden
Afname belang in Nasuha (Indonesia) van 70 procent tot 67 procent door Nationale-Nederlanden

1978
Uitbreiding deelneming in Finerbel (Belgia) tot 80 procent door ENNIA
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) tot 84,9 procent
door Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Security Life and Accident Company (VS) tot 87,4 procent door
Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 81,1 procent door Nationale-
Nederlanden
Afname deelneming in joint venture Nasuha (Indonesia) tot 66,3 procent door Nationale-
Nederlanden

1979
Deelneming van 12,8 procent in Life Investors Inc. (VS) door AGO
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) tot 85,8 procent
door Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 81,2 procent door Nationale-
Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Security Life and Accident Company (VS) tot 88,8 procent door
Nationale-Nederlanden
Afname deelneming in joint venture Nasuha (Indonesia) tot 50,5 procent door Nationale-
Nederlanden
Deelneming van 15 procent in United Asia Reinsurance Corp. Ltd. (Singapore) door ENNIA

1980
Uitbreiding deelneming in United Asia Reinsurance Corp. Ltd. (Singapore) tot 17,5 procent door
ENNIA
Uitbreiding deelneming in Security Life and Accident Company (VS) tot 96,6 procent door
Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) door Nationale-
Nederlanden
Deelneming in South Middlesex Industrial Park Associates (VS) door Nationale-Nederlanden
Deelneming van 20 procent in Reliance Insurance Company Ltd. (Cyprus) door ENNIA
Uitbreiding deelneming in Life Investors Inc. (VS) tot 30 procent door AGO
Minderheidsdeelneming in Seguros la Antillana s.a. (Dominicaanse Republiek) door ENNIA
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1981
Deelneming van 50 procent in Mercantile Mutual Holdings Ltd. (Australia) door Nationale-
Nederlanden [Het gaat hier om een 50 procent belang in Mercantile Mutual Life Limited, een 50
procent belang in Mercantile Mutual Finance Limited en een 50 procent belang in Mercantile
Mutual Insurance Limited]
Uitbreiding deelneming in Galicia (Spanje) tot 93 procent door ENNIA
Uitbreiding deelneming in Life Investors Inc. (VS) tot 57,4 procent door AGO
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) tot 87,6 procent
door Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 82 procent door Nationale-
Nederlanden
Afname deelneming in joint venture Nasuha (Indonesia) tot 48,6 procent door Nationale-
Nederlanden
Internationale joint venture Hong Kong&Shanghai Insurance Co. Ltd. (Hong Kong) waarin
Nationale-Nederlanden een belang heeft van 25 procent

1982
Uitbreiding deelneming in Peerless Insurance Company (VS) tot 100 procent door Nationale-
Nederlanden
Uitbreiding deelneming tot 100 procent in Security Life of Denver (VS) door Nationale-
Nederlanden [De naam van deze onderneming was eerstSecurity Life and Accident Company)
Uitbreiding deelneming in Midwestern United Life Insurance Company (VS) tot 88,3 procent
door Nationale-Nederlanden
Deelneming van 18,75 procent in Extendicare Ltd. (Canada) door ENNIA
Uitbreiding deelneming in Life Investors Inc. (VS) tot 62,9 procent door AGO
Deelneming van 25 procent in 'Bilbao' Compania Anonima de Seguros (Spanje) door AMEV
Afname belang in joint venture Nasuha (Indonesia) tot 46,7 procent door Nationale-
Nederlanden

1983
Internationale joint venture 'he Netherlands Insurance (Malaysia) Sdn. Bnd. (Malaysia)
[Nationale-Nederlanden heeft een be lang van 50,25 procent (In 1986 wordt dit een 49 procent
belang)]
Uitbreiding deelneming 'Bilbao' (Spanje) tot 42 procent door AMEV
Minderheidsdeelneming in VACC Holdings Ltd. (Australia) door AMEV

1984
Uitbreiding deelneming in Hexalon Real Estate Inc.(VS) door AEGON
Uitbreiding deelneming in 'Bilbao' (Spanje) tot 53 % procent door AMEV

1985
Deelneming van 50 procent in de joint venture Ka Wah Insurance (Limited) (Hong Kong) door
AMEV
Uitbreiding deelneming in AMEV-UDC Finance (Australia) met ruim 20 procent door AMEV
Uitbreiding deelneming in Life Investors Inc. (VS) tot 80,7 procent door AEGON
Uitbreiding deelneming in Bilbao (Spanje) tot 56 procent door AMEV
Deelneming in Harvest International (VS) van 40 procent door AMEV
Joint venture [50/50] Compagnie Francaise d'Assurances Vie Utrecht Royal Beige SA in Belgia
met Royal Beige SA door AMEV
Uitbreiding belang in joint venture Nasuha (Indonesia) tot 47,6 procent door Nationale-
Nederlanden
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1986
Uitbreiding aandeel in joint venture Nasuha (Indonesia) van 47,6 procent tot 49 procent door
Nationale-Nederlanden
Uitbreiding deelneming in Hexalon Real Estate Inc. (VS) door AEGON
Uitbreiding deelneming in Life Investors Inc. (VS) tot 90,5 procent door AEGON
Uitbreiding deelneming in VACC Holdings Ltd. (Australia) tot 100 procent door AMEV
Uitbreiding deelneming in AMEV Life Holdings Ltd. (Australia) tot 100 procent door AMEV
Deelneming van 40 procent in Malaysian Motor and General Underwriters Pte. Ltd. (kortweg:
'MMGU Insurance') (Singapore) door AMEV [in 1989 wordt van een nieuwe naam gebruik
gemaakt: Keppel Insurance Pty. Ltd.. Het belang blijft 40 procentj
Joint venture genaamd AMEV Venture Associates (VS) door AMEV
Uitbreiding deelneming in aile tot de Mercantile Mutual-groep behorende activiteiten
(Australia) tot 88 procent door Nationale-Nederlanden

1987
Deelneming in Preci-Coat S.A. (Zwitserland) door AMEV
Uitbreiding deelneming in Bilbao (Spanje) tot 76 procent door AMEV
Uitbreiding deelneming in Ka Wah AMEV Insurance (Hong Kong) van 50 procent tot 90 procent
doorAMEV
Joint venture Blue Cross Medical Consultancy (S'pore) Pte. Ltd. (Singapore) door Nationale-
Nederlanden

1988
Life Investors Inc. (VS) wordt een volledige dochteronderneming van AEGON. In februari van dat
jaar wordt de laatste tranche aandelen verworven.
Uitbreiding deelneming in Bilbao (Spanje) tot 85 procent door AMEV

1989
Minderheidsdeelneming in Aspis-Pronia Insurance Company S.A. (Griekenland) door AEGON
Uitbreiding deelneming in Bilbao (Spanje) tot 87 procent door AMEV
Uitbreiding deelneming in Ka Wah AMEV Insurance Ltd. (Hong Kong) tot 93 procent door AMEV
Deelneming in Sampa Textil (ZwL) door AMEV

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 5-V. GEDESINVESTEERDE INTERNATIONALE VENTURES 1965 TOT EN
MET 1989

1974
Deelneming van 50 procent in Pallas Norsk Forsikringsselskap AlS (Noorwegen) door Nationale
Nederlanden
8elgische Maatschappij van Verzekeringen 'Frisia' N.V. (8elgia) door AGO
Deelneming van Nationale-Nederlanden in Venezolaanse ondernemingen

1976
Deelneming van 20 procent in Centro Asegurador SA (Spanje) door Nationale-Nederlanden

1977
Vestiging van ENNIA in West-Duitsland (Dusseldorf)

1978
Deelneming van AMEV in een Franse verzekeraar

1980
Deelneming van 40 procent in Mercator (8elgia) door ENNIA

1984
Deelneming van 50 procent in Hong Kong&Shanghai Insurance Company (Hong Kong) door
Nationale-Nederlanden
Associated National Life Insurance Company Ltd. (Australia) door Nationale-Nederlanden
Deelneming van 20 procent in Insurance Corporation of Ireland (Life) (Ierland) door AEGON
8elang in CES Group (VK) door AMEV
Deelneming van 50 procent in joint venture CES (VK) door AMEV

1985
Agder (Noorwegen) door Nationale-Nederlanden
Minderheidsdeelnemingen in Extendicare Ltd. (23,6 procent) en CROWNX (Canada) door AEGON
International Bank (VS) door AEGON

1986
Verkoop deelneming in lerse ondememing door Nationale-Nederlanden
Schade-activiteiten in Oman door Nationale-Nederlanden
Verkoop van kleine vestigingen in Frankrijk. Italia en Denemarken aan een Britse verzekeraar
door Nationale-Nederlanden
Reinsurance Company of America (VS) door AEGON

1987
Merchant Investors (VK) door Nationale-Nederlanden
Security Mutual Finance Corporation (VS) door AMEV
Hexalon Real Estate Inc. (VS) door AEGON
Midwestern United Life Insurance Company (VS) door Nationale-Nederlanden

1988
AMEV Finance Ltd. (Australia) door AMEV
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1989
Terugtrekken van de AMEV-activiteiten van de Nieuw-Zeelandse markt (door veranderingen in
de fiscale wetgeving)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX S-VI. DE ONTWIKKELING VAN DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE
VERZEKERAARS NATIONALE-NEDERLANDEN, AEGON (Incl. AGO en ENNIA) EI
AMEV 1965 TOT EN MET 1989

NATIONALE-NEDERLANDEN

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur
Hybride structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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AEGON

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

ENNIA
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

AEGON
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisi estructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Matrixstructuur
Matrixstructuur
Matrixstructuur
Matrixstructuur
Matrixstructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisi estructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produ ktdivisi estructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur

Produ ktdivisi estructu ur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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AMEV
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur
Geografische structuur

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 6-1. PROFIELEN

DE ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V.

De Aigemene Bank Nederland N.V. is op s cktcoer 1964 ontstaan naar aanleiding van de fusie
tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. en De Twentsche Bank N.V.. Daarbij werd de
naam van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. in de Aigemene Bank Nederland N.V.
veranderd, terwijl De Twentsche Bank N.V. op datzelfde moment in de Aigemene Bank Nederland
N.V. werd opgenomen. De Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. was internationaal
georienteerd (in het bijzonder een orientatie op het voormalige Nederlands-Indie); De
Twentsche Bank N.V. was lokaal georienteerd.

De Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. hield zich gedurende de 1ge eeuw met name bezig
met het drijven van handel. In 1825 werd de eerste buitenlandse vestiging in Jakarta
(Indonesie) opgestart, gevolgd door vestigingen in Singapore (1858) en het Japanse Kobe
(1867). Vanaf 1880 ging de Nederlandsche Handel-Maatschappij zich intensiever bezighouden
met het uitoefenen van het bankbedrijf. Er werden vestigingen opgestart in het Chinese Shanghai
(1903), Hong Kong (1906) en de Indiase steden Calcutta (1920) en Bombay (1921). De
Nederlandsche Handel-Maatschappij steunde -naast een hoofdkantoor, een belangrijk agentschap
in Rotterdam en enkele 'slapende' agentschappen in Dordrecht, Schiedam en Middelburg- in die
dagen overwegend op de vele agentschappen in Nederlands-Indie alsmede enkele andere landen in
het Verre Oosten. In 1926 werd een vestiging in Saudi-Arable opgestart. In 1936 werd de
omvang van het Nederlandse kantorennet van de Nederlandsche Handel-Maatschappij vergroot.
In dat jaar werd de N.V. Geldersche Credietvereeniging overgenomen. In 1960 werd het
belangrijke bankbedrijf van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Indonesia
genationaliseerd.

De Twentsche Bank N.V. werd op 24 juni 1861 te Amsterdam opgericht als 'Twentsche
Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.'. In december 1916 werd de commanditaire
vennootschap in een naamloze vennootschap omgezet. Vanaf dat moment werd tevens de naam 'De
Twentsche Bank N.V.' gevoerd. Tot de fusie met de Nederlandsche Handel-Maatschappij werd een
trits lokale banken overgenomen. Dit verklaarde voor een belangrijk deel de door De Twentsche
Bank N.V. gehanteerde 'districtsstructuur'. Het latere 'districtssysteem' van de ABN bank was
een relict van de 'districtsstructuur' van De Twentsche Bank N.V ..

In 1967 nam de ABN bank de Hollandsche Bank Unie N.V. over. De Hollandsche Bank Unie werd
op 28 maart 1914 te Amsterdam als de 'Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika N.V.' opgericht. In
1933 werd de naam in 'Hollandsche Bank Unie N.V.' veranderd. Met deze acquisitie werd het
buitenlandbedrijf van de ABN bank sterk uitgebreid. De Hollandsche Bank Unie' had door de jaren
heen een omvangrijk 'Zuid-Amerika'-bedrijf weten op te bouwen (de Hollandsche Bank Unie
was sinds 1914 in Zuid-Amerika actief). De Hollandsche Bank Unie was met name in Argentinie
en Brazilis goed vertegenwoordigd. De Hollandsche Bank Unie voerde onder de paraplu van het
ABN-concern aan het einde van de jaren '80 nog steeds een 'eigen' buitenlandbedrijf (tot het
midden van de jaren '70 werd zelfs 'onafhankelijk' van de ABN bank geexpandeerd). De
Hollandsche Bank Unie beschikte op het moment van samengaan met de ABN bank over 6
vestigingen in Nederland (een hoofdkantoor in Amsterdam, twee bijkantoren in Rotterdam en
Den Haag en stadsbijkantoren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). De overige kantoren
waren in het buitenland gevestigd.

De internationale ervaring van het Nederlandse bankwezen was in de jaren '60 en '70 (en de
periode daarvoor) hoofdzakelijk bij de ABN bank gelokaliseerd. Ook het buitenlandse bankwezen
heeft voortdurend gebruik gemaakt van de ervaring van de ABN bank met het
multinationaliseren van de ondernemingsscope. Zo heeft de Bank of America bij het ontwikkelen
van haar internationale filialennetwerk gedurende de jaren '60 veelvuldig gebruik gemaakt van
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medewerkers van de ABN bank.

Op 9 september 1975 -de eerste fusiegesprekken dateerden van juli 1975- deed de ABN bank
een bod op de aandelen Bank Mees & Hope N.V.. De ABN bank deed haar bod gestand. Op 28 oktober
werd Mees & Hope N.V. in de ABN bank opgenomen. De nadien door de ABN bank gerealiseerde
groei werd niet aileen op basis van de eigen sterktes tot stand gebracht, maar ook via
internationale consortia. Zo werkte de ABN bank samen met andere banken in de Societe
Financiere Europsenne (kortweg: 'SFE') en de ABECOR-groep.

Kader 6.15. geeft de balanstelling, het brutoresultaat en de nettowinst per 31 december 1989.

KADER 6.15. KENGETALLEN ABN BANK OVER 1989 (In mid guldens)

Balanstelling
Brutoresultaat

173,2
1,554

Nettowinst 0,701

Bron: Jaarverslag.

Op 26 maart 1990 kondigden de ABN N.V. en de Amro bank N.V. aan dat men de mogelijkheid van
een fusie onderzocht. Op 30 mei 1990 werd reeds de holding 'ABN Amro Holding N.V.' opgericht.
De holding company had twee werkmaatschappijen: de Algemene Bank Nederland N.V. en de
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. Vanaf 1 september werd gewerkt aan de bedrijfseconomische
en juridische integratie van de twee banken. Vanaf 22 september 1991 treden de beide banken
officieel als ABN AMRO Bank N.V. naar buiten. De officiele oprichtingsdatum van de ABN AMRO
Bank N.V. was 7 februari 1825. Op deze datum vond de notariele oprichting van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. plaats.

Met de ABN AMRO Bank N.V. ontstond een bank met 1475 kantoren in Nederland, ruim 400
vestigingen in meer dan 50 landen en ongeveer 60.000 medewerkers. De nieuwe bank had een
balanstotaal van ongeveer 400 miljard gulden. De ABN AMRO Bank N.V. stond in het najaar van
1991 gemeten naar balanstotaal op de zesde plaats van de ranglijst van grootste banken van
Europa en op de zestiende plaats van de ranglijst van grootste banken in de wereld.
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DE AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V.

De Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. was het resultaat van de op 27 juli 1964 beklonken fusie
tussen de Amsterdamsche Bank N.V. en de Rotterdamsche Bank N.V.. Via een perscommunique
werd aanvankelijk nog van een voornemen om 'met elkaar een belangengemeenschap aan te gaan'
gesproken.

De Amsterdamsche Bank N.V. werd op 5 december 1871 te Amsterdam opgericht. In 1940 werd
het 'Noordhollandsch Landbouwcrediet' uit Alkmaar overgenomen. In 1947 werd met de
Incassobank een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De baten en lasten van de Incassobank
werden vanaf 1 januari 1948 voor rekening van de Amsterdamsche Bank genomen. Door deze
samenwerking werd het kantorennet van de Amsterdamsche Bank aanzienlijk uitgebreid.

De Rotterdamsche Bank N.V. werd op 16 mei 1863 te Rotterdam opgericht. In 1911 werd met de
in 1900 opgerichte 'Deposito- en Administratie Bank' uit Rotterdam gefuseerd. De nieuwe naam
van de nieuwe bank: de 'Rotterdamsche Bankvereeniging'. Vanaf 1916 werden door de
Rotterdamsche Bankvereeniging diverse banken overgenomen en opgestart. De meeste acquisities
(van overwegend kleine banken) werden in de 'Nationale Bankvereniging' (een
meerderheidsdeelneming van de Rotterdamsche Bankvereeniging) ondergebracht. In die jaren
was de Rotterdamsche Bank betrokken bij de oprichting van diverse banken die nadien het vizier
op het buitenland richtten. De Rotterdamsche Bankvereeniging was betrokken bij de oprichting
van ondermeer de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, de Russisch-Hollandsche Bank, de
Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, de Hollandsche Bank voor West-Indie en de Bank
voor Indie. De door flnanciele problemen geplaagde Rotterdamsche Bankvereeniging werd in de
jaren 1922/1923 min of meer gedwongen de in deze banken genomen belangen af te stoten. De
Rotterdamsche Bankvereeniging en de Amsterdamsche Bank besloten in de zomer van 1939 tot
een vergaande vorm van samenwerking. In het najaar van datzelfde jaar werd door de
oorlogsomstandigheden besloten van de vergaande samenwerking af te zien. In 1947 werd de
naam 'Rotterdamsche Bank' weer ingevoerd. In 1960 gingen de Rotterdamsche Bank en de
Nationale Handels Bank een 'belangengemeenschap' aan. De integratie geschiedde in de daarop
volgende jaren. .

Vanaf 1964 ontwikkelde de Amro bank zich tot een grote, multinationale algemene bank. In
1970 was de Amro bank een van de oprichters van de European Banks' International Company
(kortweg: 'EBIC'), een internationaal consortium. Het multinationaliseren van de scope heeft
lange tijd via dit consortium plaatsgevonden .

. Op 26 maart 1975 maakten Pierson, Heldring & Pierson en de Amro bank bekend, een
onderzoek naar een vergaande vorm van samenwerking in te stellen. Op 2 mei 1975 volgde een
persbericht, waarin over de 'overname van Pierson, Heldring & Pierson door de Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V.' werd gesproken. Op 30 juni 1975 werd Pierson, Heldring & Pierson (met
terugwerkende kracht tot 1 januari 1975) overgenomen. Op diezelfde dag werd Pierson,
Heldring & Pierson in een naamloze vennootschap omgezet. Pierson, Heldring & Pierson bleef _
net als de Bank Mees & Hope bij de ABN bank- na de acquisitie dezelfde naam voeren. Pierson,
Heldring & Pierson behield haar autonomie en daarmee haar identiteit.

De Amro bank hield zich gedurende de periode 1965 tot en met 1989 bezig met vrijwel aile
gebieden van het bank- en effectenbedrijf. Daarbij richtte de Amro bank zich op de zakelijke en
de particuliere markt. Ook overheden en instellingen werden bediend. De bank had aan het einde
van 1989 een portfolio van ongeveer 185.000 zakelijke relaties. Het aantal particulieren dat
op dat moment van de bankdiensten van de Amro bank gebruik maakte bedroeg ongeveer 2
miljoen.
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Kader 6.16. geeft de balanstelling, het brutoresultaat en de nettowinst per 31 december 1989.

KADER 6.16. KENGETALLEN AMRO BANK OVER 1989 (In mid guldens).

Balanstelling
Brutoresultaat

179,720
1,555

Nettowinst 0,849

Bron: Jaarverslag.

De Amro bank fuseerde in 1990 met de ABN bank tot de ABN AMRO Bank N.V..
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DE NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V.

De Nederlandsche Middenstandbank N.V. is in 1927 ontstaan uit een samensmelting van drie
middenstandsbanken: de Aigemeene Centrale, de Middenstandsbank voor Limburg en de Centrale
Boaz-bank. De gebrekkige organisatie en het gebrekkige management van de middenstandsbanken
vormden de aanleiding voor dit samengaan (zie ook: Stoffer, 1986). Het belangrijkste motief
voor de oprichting was de kredietverlening aan de middenstand veilig te stellen. Daarmee vulde
de NMB bank een gat op in de markt van kredieten, doordat de bestaande banken weinig tot geen
belangstelling hadden voor de kredietverlening aan de middenstand. Gedurende een lange tijd
heeft de Nederlandse Staat deelgenomen in het kapitaal van de NMB bank.

De expansie van de NMB bank beslaat twee fasen: de periode 1927 tot en met 1952 en de periode
1953 tot en met 1989. Gedurende de periode 1927 tot en met 1952 was er sprake van een
langzame expansie. De periode 1953 tot en met 1989 kan het beste gekenmerkt worden als een
periode van snelle expansie.

Pas aan het einde van de jaren '60 werden zelfstandig internationale activiteiten ontplooid
(buitenlandse kredietverlening, Eurovalutabedrijf, internationale emissies en arbitrage).

Net als bij de Amro bank heeft het multinationaliseren van de scope van de NMB bank
hoofdzakelijk met andere banken in consortiumverband plaatsgehad. Ingeval de NMB bank betrof
het de Inter-Alpha Bankengroep. De NMB bank heeft in de periode 1965 tot en met 1989 vooral
een snelle expansie doorgemaakt van haar kredietbedrijf. Het ging daarbij zowel om het
verlenen van kredieten aan binnenlandse relaties die internationale transacties effectueerden
alsmede buitenlandse kredieten. De NMB bank is bekend geworden van de 'meedenkbank'-
filosofie.

Kader 6.17. geeft de balanstelling, het brutoresultaat en de nettowinst per 31 december 1988.

KADER 6.17. KENGETALLEN NMB BANK OVER 1989 (In mid guldens)

Balanstelling
Brutoresultaat

86,593
0,956

Nettowinst 0,302

Bron: Jaarverslag.

In september 1988 werd aangekondigd dat de NMB bank en de Postbank een onderzoek wensten
uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een 'vergaande vorm van
samenwerking'. Op 17 februari 1989 werd melding gemaakt van het voornemen volledig te
fuseren. Op 4 oktober 1989 werd de fusie geeffectueerd. Op 23 oktober 1989 werden nieuwe
statuten opgesteld. De naam van de nieuwe combinatie werd veranderd in 'NMB Postbank Groep
N.V.'.
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APPENDIX 6-11. INTERNATIONALE START-UPS 1965 TOT EN MET 1989

1965
Oprichting van de ABN bank van ABN in der Schweiz A.G. (Zwitserland)

1967
Vertegenwoordiging van de ABN bank te San Francisco (VS). Atlanta (VS) en Jakarta (Indonesia)
Vestiging van de ABN bank in Turkije

1969
Kantoor van de ABN bank te Jakarta (Indonesia) en Geneve (Zwitserland)
Vertegenwoordiging van de ABN bank te Bogota (Colombia)
Vestiging van de ABN bank te Bahia Blanca (Argentinia)

1970
Vestiging van de ABN bank te New York (VS)
Kantoor van de ABN bank te Casablanca (Marokko). Panama (Panama). Brasilia (Brazilia) en
Rio de Janeiro (Brazilie)
Vertegenwoordiging van de ABN bank te Londen (VK). Parijs (Frankrijk) en Frankfurt (BRD)

1971
Vestigingen van de ABN bank te Rio de Janeiro (Brazilie), Recife (Brazilia) en Curitiba
(Br aztlie)
Kantoor van de ABN bank te Londen (VK)

1972
Kantoor van de ABN bank te Dublin (Ierland) en Goiana (Brazilie)
Vertegenwoordiging van de ABN bank te Beirut (Libanon) en Sao Paulo (Brazilie)

1973
Vestiging van de ABN bank in Nice (Frankrijk) en Neuilly-sur Seine (Frankrijk)
Kantoor van de ABN bank te Brussel (Belgie)
Vertegenwoordiging van de NMB bank te New York (VS)

1974
Kantoor van de ABN bank in Dubai
Vertegenwoordiging van de ABN bank te Panama (Panama)
Kantoor van de ABN bank te Puerto Presidente Stroessner (Paraguay). Casablanca (Marokko).
Hamburg (BRD). Milaan (Italie). Athene (Griekenland). Piraeus (Griekenland). Anapolis
(Brazilie) en Sao Cactano do Sui (Brazilie)

1975
Kantoor van de ABN bank te Manama (Bahrein). Chicago (VS). Los Angeles (VS). Lille
(Frankrijk). Abu Dhabi (Dubai), Sjarjah (Dubai), Toronto (Canada). Hamburg (BRD) (a.g.v.
van samengaan met Mees & Hope Groep) en Zug (Zwitserland) (a.g.v. samengaan met Mees &
Hope Groep)
Vertegenwoordiging van de ABN bank te Cork (Ierland)
Vestiging van de ABN bank te Manchester (VK)

1976
Vertegenwoordiging te Tokio (Japan) door de Amro bank
Vertegenwoordiging in Athene (Griekenland) en Sao Paulo (Brazilie) door de NMB bank
Vestiging te Agadir (Marokko). Valencia (Venezuela) en Porto Alegre (Brazilie) door de ABN
bank
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Vertegenwoordiging van de ABN bank te Tokio (Japan)
Kantoor te Londen (VK) door de Amro bank

1977
Vestiging in Zwitserland door de NMB bank
Vestiging Euramlease te New York door de Amro bank
Vestiging EBIClease te Brussel (Belgie) door de Amro bank
Vestigingen te Rabat (Marokko), Riyadh (Saudi-Arable), Houston (VS) en Atlanta (VS) door de
ABN bank

1978
Kantoor in Dubai van de Amro bank
Vestigingen van de ABN bank te Luik (Belgie), Birmingham (VK), Nador (Marokko), Vancouver
(Canada) en Santo Andre (Brazilie)

1979
Kantoor van de ABN bank te Seoul (Zuid-Korea)
Kantoor van de Amro bank te Singapore (Singapore)
Vertegenwoordiging van de Amro bank te Moskou (Sovjet Unie)
Vertegenwoordiging te Londen (VK), Bahrein, Hong Kong en Parijs (Frankrijk) door de NMB
bank
Vestiging te Hong Kong door de Amro bank
Vestiging van de Amro bank te Tokio (Japan)
Vestiging te New York (VS) door de Amro bank
Vestiging te New York (VS) door de NMB bank
Vestigingen van de ABN bank te Pittsburgh (VS), Casablanca (Marokko) (het betrof hier een
agentschap), Belo Horizonte (Brazilie), Fukuoka (Japan), Jubad (Saudi-Arable), Santo Amaro
(Brazilie), Sao Jose dos Campos (Brazilie) en Singapore

1980
Vestiging te Madrid (Spanje), Colombo (Sri Lanka), Taipeh (Taiwan) en Fortaleza (Brazilie)
door de ABN bank
Vertegenwoordiging te New York (VS) door de Amro bank
Vestiging te Londen (VK) door de Amro bank
Vertegenwoordiging te Singapore (Singapore) door de NMB bank

1981
Vestiging te Colombo (Sri Lanka) door de Amro bank
Vertegenwoordiging in New Delhi (India), Taipeh (Taiwan) door de Amro bank
Kantoor in Hong Kong door de Amro bank .
Vestiging te Londen (VK) en in Frankrijk door de NMB bank
Vestigingen van de ABN bank te Miami (VS), Mekka (Saudi-Arabia), Hotut (Saudi-Arabie) en
Montreal (Canada)

1982
Vestigingen van de ABN bank te Barcelona (Spanje), Miami (VS), Pforzheim (BRD), Mekka
(Saudi-Arable) en Buraydah (Saudi-Arable)
ABN Leasing ltalia SP.A. (Italie) door ABN
Loan Producing Office te Los Angeles (VS) door de NMB bank
Vestigingen van de ABN bank te Seattle (VS), Taubate (Brazilie), Abha (Saudi-Arabie) en Quatif
(Saudi-Arabie)
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1983
Vertegenwoordiging van de NMB bank te Tokio (Japan)
Vestigingen van de ABN te Rome (ltalie), New York, (VS), Kopenhagen (Denemarken), Aken
(BRD), Stuttgart (BRD) en Yanbu (Saudi-Arable}, Tabuk (Saudl-Arabie}, Medinah (Saudi-
Arabie), Belem (Brazilie) en Joao Pessoa (Brazilie)
Loan Producing Office in Chicago (VS) door de NMB bank
Vestiging van de Amro bank te Tokio (Japan)

1984
Vestiging te Singapore (Singapore), Antwerpen (Belgie), Houston (VS) en op Taiwan door de
Amro bank
NMB Servicos Ltda. (Brazilie) door de NMB bank
DP Asset Management (VS) door de Amro bank
Vestiging van de ABN bank te Bristol (VK), Taif (Saudi-Arable), AI Hoceima (Marokko)
ABN Trustcompany (Virgin Islands) Inc. (Maagdeneilanden)

1985
Vestiging van de NMB bank te Tokio (Japan)
ABN International Capital Markets Corporation (VS) door de ABN bank
Kantoor te Parijs (Frankrijk) door de Amro bank
Loan Producing Office in Rio de Janeiro (Brazilie) door de NMB bank
Vestiging te Hong Kong, Atlanta (VS) en Buenos Aires (Argentinie) door de NMB bank
NMB Lease Belgium (Belgie) door de NMB bank
NMB Bank (Deutschland) (BRD) door de NMB bank
Vestiging van de ABN bank te Osasco (Brazilie) en Hail (Saudi-Arable)
Vertegenwoordiging te Peking (China) door de Amro bank

1986
Vestiging ABN (Sverige) AB (Zweden) door de ABN bank
Effectenkantoor te Tokio (Japan) door de Amro bank
NMB Lease France (Frankrijk) door de NMB bank
NMB Trust Company (Jersey) Limited Channel Islands (VK) door de NMB bank
Vestiging van de ABN bank te Boston (VS), Kortrijk (Belgie) en Toronto (ABN Bank Canada
Leasing Ltd.) (Canada)

1987
Vestiging regionaal opleidingscentrum te Singapore (Singapore) door de ABN bank
ABN Trustcompany (Luxembourg) SA (Luxemburg) door de ABN bank
Kantoor te Chicago (VS), Tokio (Japan) en MOnchen (BRD) door de Amro bank
Vertegenwoordiging te Milaan (ltalie) door de NMB bank
'Offshore branch' te Singapore (Singapore) door de NMB bank
Vestiging van de NMB bank in Luxemburg
Vertegenwoordiging te Peking (China) door de ABN bank
Vestiging van de ABN bank te Kaohsiung (Taiwan)
ABN Representative Office for Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile te Buenos Aires
(Argentinie)
ABN Finanziaria S.PA te Milaan (Italie) door de ABN bank
Hong Kong (Bank Mees & Hope) Representative Office door de ABN bank
ABN Management Services A.G. te Vaduz (Liechtenstein) door de ABN bank

1988
Vestiging van de ABN bank te Blumeanu (Brazllle), Novo Hamburgo (Brazilie), Olinda
(Brazltle)
ABN (Luxembourg) SA (Luxemburg) door de ABN bank
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Vertegenwoordiging te Dusseldorf (BRD), Seoul (Zuid-Korea) door de NMB bank
ABN Representative Office for Australia and New Zealand te Sydney (Australie) door de ABN
bank
ABN Capital Markets Corporation te Toronto (Canada) door de ABN bank
Canadian Representative Office ABN N.V. (Canada) door de ABN bank
ABN Belgian Branch te Brussel (Belgie) door de ABN bank
ABN International Services Co. (Ierland) door de ABN bank
ABN Capital Markets Far East Ltd. te Hong Kong (VK) door de ABN bank

1989
Vestiging van de ABN bank te Verona (Italie), Valencia (Spanje), Fes Mekness (Marokko),
Marakech (Marokko), Soerabaja (lndonesie), Uberlandia (Brazilie), Florianopolis (Brazilie),
Londria (Brazilie), Guiz de Fora (Brazilie), Natal (Brazilie) en Campinas (Brazilie) en
Lissabon (Portugal)
Vertegenwoordiging in Taipeh (Taiwan), Colombia (Btazllie), Porto Alegre (Brazills) en
Wenen (Oostenrijk) door de NMB bank
ABN Leasing Espana SA (Spanje) door de ABN bank
NMB Bank (Chile) (Chili) door de NMB bank
Vertegenwoordiging in Boedapest (Hongarije), Seoul (Zuid-Korea), Athena (Griekenland),
Toronto (Canada) door de Amro bank

Bron: Jaarverslagan en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 6-111. INTERNATIONALE ACQUISITIES 1965 TOT EN MET 1989

1974
Deutsche Industrie-Finanzierungsbank A.G. (BAD) door de ABN bank
Caisse Industrielle de Credit Automobile (Frankrijk) door de ABN bank

1975
Northern Commercial Trust Ltd. (VK) door de ABN bank

1977
Neue Bank A.G. (Zwitserland) door de ABN bank
Transitbank ZOrich (Zwitserland) door de NMB bank

1979
LaSalle National Bank (VS) door de ABN bank

1981
Van Banco Popular Espanol (Spanje) het gehele aandelenkapitaal van Banque d'investissements
Mobiliers at de Financement (IMEF-bank) te Geneve (Zwitserland) door de NMB bank

1983
Banco Financiaro Sudamericano (Uruguay) door de NMB bank

1984
Overeenstemming werd bereikt tussen de NMB bank en de partners van de Inter-Alpha
Bankengroep over het door de NMB bank overnemen van het gehele aandelenkapitaal van Inter-
Alpha Asia SA Hierdoor krijgt de NMB bank eigen bankkantoren in Singapore en Hong Kong.
Acquisitie van vestiging van Seattle First National Bank te Tokio (Japan) door de NMB bank

1985
European Banking Company (kortweg: 'EBC') (VK) door de Amro bank.

1986
Bank of Lisle (VS) door de ABN bank

1987
Aiada&Co. (Ierland) door de ABN bank

1988
Kantoor van de Continental Illinois National Bank and Trust Company Chicago op Taiwan door de
ABN bank. Dit kantoor wordt met de Iokale vestiging van de ABN bank samengevoegd.
Lane Financial (VS) door de ABN bank
Kantoor in Oostenrijk van de Bank of America door de ABN bank.
Massonaud-Fontenay (Frankrijk) door de Amro bank
Kempische Leasing N.V. (Belgie) door de ABN bank
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1989
J.C. Melendes (Frankrijk) door de Amro bank
Hamant SA (Frankrijk) door de NMB bank .
Vestiging van de Barclays Bank in Argentinie door de NMB bank
Vestiging van de Morgan Bank in Chili door de NMB bank
Royal Bank of Canada (Belgie) door de NMB bank

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 6-IV. INTERNATIONALE JOINT VENTURES EN DEELNEMINGEN 1965
TOT EN MET 1989

1965
Deelneming in Kredietbank Luxembourgeoise SA (Luxemburg) door de NMB bank

1967
Uitbreiding deelneming in Banque Jordaan (Frankrijk) van 25 procent tot 75 procent door de
ABN bank
Deelneming in Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (Luxemburg) door de ABN bank
Joint venture Banque Europeenne de Credit a Moyen Terme S.A. (kortweg: 'BEC') door de Amro
bank. De andere partners in deze internationale joint venture waren de Deutsche Bank, De
Midland Bank en de Societe Generale. De joint venture werd te Brussel (Belgia) gevestigd.

1968
Joint ventures van Amro bank met Deutsche Bank, Midland Bank en Societe Generale de Banque
respectievelijk (andermaal in EAC-verband) genaamd European-American Banking Corporation
en European-American Bank&Trust Company te New York (VS)
Kantoor van de ABN bank (via Mercantile Bank of Iran and Holland) te Ahwaz (Iran)
Vertegenwoordiging van de ABN bank te New York (VS)
Vertegenwoordiging van de Amro bank (via EAC) te Johannesburg (Zuid-Afrika)
Vertegenwoordiging van de Amro bank (via EAC) te Jakarta (Indonesia)

1969
Deelneming van 7 procent in Bank van Brussel (Belgia) door de ABN bank
Deelneming in Finanzierungsgesellschaft VIKING (Zwitserland) door de Amro bank
Vestiging te Hamilton (Bermuda) en Nassau (Bahama's) met de drie 'EAC-banken' door de Amro
bank

1970
Deelneming van de NMB bank in Societe Internationale Financiere pour les Investissements et Ie
Development en Afrique
Uitbreiding deelneming in Banco Aymore de Investimento S.A. (Brazilie) tot 100 procent door
deABN bank
Deelneming in Australian European Finance Corporation (Australia) door de ABN bank
Deelneming in Corporacion Financiera del Caribe (Colombia) door de ABN bank
Deelneming van de Amro bank in het netwerk Euro-Pacific Finance Corporation Ltd. (andere
partners zijn: de EBIC-banken. de Commercial Bank of Australia Ltd., Fuji Bank en United
California Bank International).

1971
Vertegenwoordiging van de Amro bank (in EBIC-verband) in Toronto (Canada)
Vestiging van Euro-Pacific Finance Corp. Ltd. in Australia door de Amro bank
Vestiging te Brussel (Belgie) in ABECOR-verband door de ABN bank
Vestiging van de ABN bank te New York (VS) met de Dresdner Bank, Bank van Brussel en de
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank

1972
Vestiging van de Mercantile Bank of Iran and Holland te Isfahan (Iran). De ABN bank neemt in
deze ondememing deel.
In EBIC-verband wordt door de Amro bank geparticipeerd in de European-Asian Bank te
Hamburg (BRD)
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In EBIC-verband wordt in Luxemburg tezamen met een aantal banken uit het Nabije Oosten de
European-Arab Holding S.A. opgericht. Deze holding heeft werkmaatschappijen in Frankfurt
(BRD) en Brussel (Belgie). Deelnemende bank is de Amro bank
De NMB bank gaat via de Inter-Alpha Bankengroep twee vertegenwoordigingen openen: Tokio en
Singapore.
De NMB bank neemt via de Inter-Alpha Bankengroep voor 40 procent dee I in Brown Harriman
International te Londen (VI<)

1973
De Amro bank richt in samenwerking met Sofina, Societe Generale, Societe Alsacienne de
Banque, de Generale Bankmaatschappij en de Schweizerische Kreditanstalt een investment bank
genaamd Sogen-Swiss International Corporation te New York (VS) op.
De Amro bank richt in EBIC-verband de European Banking Company Ltd. te Londen (VK) op.
Via EBIC wordt door de Amro bank deelgenomen in 10 procent van het kapitaal van de Banco
Bradesco de Investimento SA te Sao Paulo (Brazilie)
Met andere banken en multinationale ondernemingen wordt de financieringsmaatschappij Edesa
SA Holding (Luxemburg) door de Amro bank opgericht
De NMB bank richt via de Inter-Alpha Bankengroep een vertegenwoordiging in New York (VS)
op
De NMB bank richt via de Inter-Alpha Bankengroep Leasunion (Luxemburg) op.
Deelneming via EBIC door de Amro bank in Banque Franco-Arabe d'investissements
Internationaux (Frankrijk)
Vestiging van de ABN bank in ABECOR-verband te Teheran (Iran)
Vestiging van de ABN bank te Komashar (Iran) via de Mercantile Bank of Iran and Holland
Door de ABN bank wordt in samenwerking met diverse partners Banque Arabe et Internationale
d'investissement (Frankrijk) opgericht
Deelneming in International Nuclear Finance Holding (Luxemburg) door de ABN bank (In 1973
deelneming in International Nuclear Corporation (Luxemburg). In 1974 deelneming in
International Nuclear Credit Bank (Luxemburg))

1974
Deelneming in European Latin American Bank te Londen (VK) door de ABN bank
Deelneming in Banque Europeenne pour l'Amerique Latine SA te Brussel (Belgie) door de Amro
bank
Vestiging van de Amro bank via de European American Bank&Trust Compo op de Cayman Islands
Vestiging van de Amro bank van een BEAL-kantoor te Campinas (Brazilie)
Vestiging van de Amro bank via de European American Banking Corporation te San Francisco
(VS)
Vestiging van de Amro bank via de European Banking Company te Chicago (VS)
Vestiging van de Amro bank via de European Asian Bank te Kowloon (Hong Kong) en te Manilla
(Philipijnen)
De NMB bank richt via Inter-Alpha Groep Inter-Alpha Asia op. NMB neemt voor 117e deel in
het gestorte kapitaal
De NMB bank richt via Inter-Alpha Bankengroep een vertegenwoordiging te Teheran (Iran) op
De NMB bank richt via Inter-Alpha Bankengroep een vertegenwoordiging te Sao Paulo
(Brazilie) op

1975
Vestiging van de NMB bank via Inter-Alpha Bankengroep te Hong Kong (VI<)
Vestigingen van de ABN bank via de Mercantile Bank of Iran and Holland te Teheran (3 maal)
(Iran), Mashed (Iran) en Bandar (Iran)
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1976
Uitbreiding deelneming in Neuflize. Schlumberger. Mallet S.A. (Frankrijk) van 28 procent tot
40 procent door de ABN bank
Vestiging van de Amro bank via de Euro-Pacific Finance Corporation te Port-Vila (Australie)
Minderheidsdeelneming in Compagnie de Gestion et de Banque Gonet S.A. te Geneve (Zwitserland)
door de Amro bank
Deelneming in Societe Privae de Gestion Financiere (Frankrijk) door de Amro bank
De NMB bank richt met de Kredietbank N.V. (Belgie) een joint venture in Belgie op
De NMB bank neemt via Inter-Alpha Bankengroep deel in Europool Computer Services
Uitbreiding deelneming in Kredietbank Luxembourgeoise S.A. (Luxemburg) door de NMB bank
Uitbreiding deelneming in Credit Commercial de France S.A. (Frankrijk) door de NMB bank
Vestiging van de ABN bank via de Mercantile bank of Iran and Holland te Bandar Shapour (Iran).
Shiraz (Iran). Teheran (Iran). Busher (Iran). Isfahan (Iran) en Dezful (Iran)

1977
Uitbreiding deelneming in Neuflize. Schlumberger. Mallet S.A. (Frankrijk) van 40 tot 60
procent door de ABN bank
Kantoren in Saudi-Arabie werden overgedragen aan een nieuwe organisatie genaamd Albank
Alsaudi Alhollandi waarin de ABN bank voor 40 procent gaat participeren. Op deze manier wordt
het bedrijf van de Saoedische kantoren van de ABN bank voortgezet.
Uitbreiding deelneming in Societe Privee de Gestion Financiere (Frankrijk) door de Amro bank
Wederzijdse deelneming van 3 procent tussen Kredietbank (Belgie) en de NMB bank
Deelneming van 1 procent in Privatbanken AlS (Denemarken) door de NMB bank
Deelneming in EUREX S.A. (Luxemburg) door de NMB bank
Uitbreiding deelneming in Inter-Alpha Asia (Hong Kong) door de NMB bank
De NMB bank richt via Inter-Alpha Bankengroep Inter-Alpha Asia (Singapore) Ltd. te
Singapore op
Vestiging van de Amro bank via de European Arab Bank te Bahrein en Cairo (Egypte)
Vestiging van de ABN bank via de Mercantile bank of Iran and Holland te Rezanveh (Iran).
Abadan (Iran). Rasht (Iran). Bujnourd (Iran). Teheran (3 maal) (Iran). Shirez (Iran). Sri
(Iran). Tabriz (Iran) en Kerman (Iran)

1978
Uitbreiding deelneming in Neuflize. Schlumberger. Mallet S.A. (Frankrijk) van 60 procent tot
63.6 procent door de ABN bank
Uitbreiding deelneming in Credit Commercial de France (Frankrijk) door de NMB bank
BEAL-kantoor te Brasilia (Brazilie) door de Amro bank
Vertegenwoordiging van de Amro bank (via European Arab Bank) te Tokio (Japan)
Vestiging van de Amro bank (via European Asian Bank) te Seoul (Zuid-Korea)
Vestiging van de Amro bank (via European Asian Finance Ltd.) te Hong Kong
Oprichting Euro-Pacific Finance Corporation (Hong Kong) en de Frab Bank Middle East E.C.
(Bahrein) door de Amro bank
Vestiging van de ABN bank via Mercantile Bank of Iran and Holland te Babol (Iran). Kermanshah
(Iran). Ghazvin (Iran). Teheran (3 maal) (Iran). Yazd (Iran). Ardebil (Iran). Gorgan (Iran).
Gonbad Quabous (Iran) en Shahinshar (Iran)
Deelneming in S.F.E. Banking Corp. Limited (Bahama's) door de ABN bank

1979
Deelneming van ongeveer 15 procent in Banque de l'Union Europeenns (Frankrijk) door de NMB
bank
Deelneming van 45 procent in Interunion-Banque (Frankrijk) door de NMB bank
Vertegenwoordiging van de NMB bank te Caracas (Venezuela) met de Kredietbank (Belgie) en de
Credit Commercial de France (Frankrijk)
Vertegenwoordiging van de NMB bank te Mexico City (Mexico) met de Kredietbank (Belgie)
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Vestiging van de Amro bank via de European Arab bank te Jersey (VK) en Geneve (Zwitserland)

1980
Uitbreiding deelneming in Bank- und Finanz-Institut A.G. (Zwitserland) van 40 procent tot 68
procent door de Amro bank
Vertegenwoordiging van BEAL in Mexico City (Mexico) door de Amro bank
Vestigingen van de Amro bank via de European Asian Bank te Bombay (India), New Delhi (India)
en Calcutta (Pakistan)

1981
De NMB bank neemt van Kredietbank (Belgia) het aandeel van 45 procent in de Interunion-
Banque (Frankrijk) over. Deelneming wordt dan op 90 procent gebracht. De naam van deze
meerderheidsdeelneming werd veranderd in Banque NMB-Interunion
Vestiging van de Amro bank via de European Asian Bank te Taipeh (Taiwan)
Uitbreiding deelneming in ABN Schweiz A.G. (Zwitserland) van 82,6 procent tot 92,6 procent
door de ABN bank
Vestiging van de Amro bank via de European American Bank International te Miami (VS) en Los
Angeles (VS)
Vestiging van de Amro bank via de Euro Pacific Finance Corp. te Brisbane (Australia)
Uitbreiding deelneming in Bank und Finanz-Institut AG (Zwitserland) tot 100 procent door de
Amro bank
Deelneming van 45 procent in Handels- und Privatbank (BAD) door de Amro bank
Deelneming van 42,6 procent in Amro Australia Ltd. (Australia) door de Amro bank

1982
Uitbreiding deelneming in Handels- und Privatbank (BAD) van 45 procent tot 98 procent door
de Amrobank
Deelneming van 14,3 procent in European Banking Company S.A. (Belgia) door de Amro bank
Uitbreiding deelneming in Banque NMB-Interunion (Frankrijk) van 90 procent tot 97 procent
door de NMB bank
Vertegenwoordiging van de Amro bank via de European Asian Bank te Tokio (Japan)

1983
Vestiging van de Amro bank via de European Asian Bank te Lahore (Pakistan), Macau en Pusan
(Zuid-Korea)
Uitbreiding deelneming in Handels- und Privatbank (BAD) tot 99,2 procent door de Amro bank
Internationale joint venture ABN Australia Ltd. (Australia). Deelnemende partijen zijn de ABN
bank (50 %) en Consolidated Press Holdings Limited (50 %) (Australia)
Minderheidsdeelneming in Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. (ook wei BLADEX
genoemd) (Panama) door de NMB bank

1984
Uitbreiding deelneming in Amro Australia Ltd. (Australia) tot 100 procent door de Amro bank
Joint venture van de Amro bank in Indonesia met PT Bank Duta Economi.
Joint venture via de European Asian Bank in Indonesia door de Amro bank
Deelneming van 50 procent in Fidesa S.A. (Brazilia) door de NMB bank

1986
Deelneming van 50 procent in joint venture Sterling Development door de NMB bank
Vestiging van de Amro bank via BEAL te Santiago (Chili)
In samenwerking met AMEV werd door de NMB bank AMEV Venture Associates (VS) opgericht
In Boston (VS) werd door de NMB bank in samenwerking met het Bedrijfspensioenfonds voor de
Bouwnijverheid het venturefonds Van Gogh opgericht
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1987
Vestiging van de Amro bank via BEAL te Caracas (Venezuela)
Deelneming in Colugefl SA (Luxemburg) door de Amro bank.
Deelneming van 70 procent van de ABN bank in een joint venture in Indonesia
Uitbreiding deelneming in BEAL met 20 procent door de Amro bank
Minderheidsdeelneming in Greficomex (International) (Frankrijk) door de NMB bank
Deelneming van 40 procent door de ABN bank in Facturinsa, Facturas Internacionales SA
(Ecuador)

1988
Deelneming van 16 procent in J.F. Dufour. J.L. Kervern S.A. te Parijs (Frankrijk) door de ABN
bank
Deelneming van 50 procent in Alicon Borsemaeglerselskab AlS te Kopenhagen (Denemarken)
door de ABN bank
[Samenwerkingsovereenkomst met de Generale Bank (Belgie) door de Amro bank]
Deelneming van 30 procent in China-Bitic International Management Consultants (China) te
Peking door de NMB bank
Uitbreiding deelneming door de ABN in Aigemene Bank Gibraltar Ltd. (Gibraltar) van 68.9
procent tot 73.7 procent

1989
Uitbreiding deelneming in Alicon AlS (Denemarken) aangekondigd door de ABN bank (effectief
per 2 januari 1990)
Minderheidsdeelneming van 25 procent in de Turkse merchantbank Euro Turk Merchant Bank
door de Amro bank
Deelneming van de Amro bank van 60 procent in de joint venture Le Card opgericht met het
Franse Cetelem
Uitbreiding deelneming in joint venture Euro-Bitic (China) door de NMB bank
Vestiging van de Amro bank via BEAL te Blumenau (Brazille), Curitiba (Brazilre), Joinville
(Brazilie). Ribeirao Preto (Brazilie) en Sao Jose Pinhais (Brazilie)

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX 6-V. GEDESINVESTEERDE INTERNATIONALE VENTURES 1965 TOT EN
MET 1989

1966
Vestiging te Chittagong (Oost-Pakistan) door de ABN bank

1967
Vestigingen te Dar es Salaam en Tanga (Tanzania) door de ABN bank [als gevolg van
nationalisatiej

1968
Belangen te Haifa en Tel Aviv van de HBU (Israel) door de ABN bank
Deelneming van 50 procent in Banco Tornquist (Argentinia) door de ABN bank

1969
Minderheidsdeelneming in Banco de Montevideo (Uruguay) door de ABN bank

1970
Vestiging te Kampala (Uganda) door de ABN bank [als gevolg van nationalisatiej

1977
Deelneming in Brown Harriman&Internationai Banks Ltd. (VK) door de NMB bank
Vestiging van de NMB bank te Athene (Griekenland)

1978
Vestiging te Beirut (Libanon) door de NMB bank

1979
Deelneming van 33,S procent van de ABN bank in Mercantile Bank of Iran and Holland (Iran)
[als gevolg van nationalisatiej
Deelneming van 20 procent in Banco Continental S.A. (Venezuela) door de ABN bank

1980
Meerderheidsdeelneming in Corporacion Finenciera Internacional (Colombia) door de ABN bank
Adela Investment Company S.A.( Luxemburg) door de Amro bank

1981
Deelneming in Credit Commercial de France S.A. (Frankrijk) door de NMB bank
Deelneming in EUREX (Luxemburg) door de NMB bank

1982
Deelneming in Banque de l'Union Europeenne S.A. (Frankrijk) door de NMB bank
Deelneming van 15 procent in Compagnie de Gestion et de Banque Gonet S.A. (Zwitserland) door
de Amrobank

1984
Vestiging te Cork (Ierland) door de ABN bank
Deelneming in Australian European Finance Corporation (AEFC) (Australia) door de ABN bank

1985
Vestiging te Pforzheim (BRD) door de ABN bank
Deelneming [via EBICj in Euro-Pacific Finance Corporation Ltd. (Australia) door de Amro bank
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1986
Terugtrekking van de Amro bank uit de volgende in het kader van EBIC opgestarte joint ventures
aangekondigd:

- European Asian Bank A.G. (effectief in 1986)
- European Arab Holding SA (effectief in 1988)
- Banque Europeenne de Credit S.A. (BEC) (effectief in 1991)

Amro bank voor Belgie (Belgia) door de Amro bank
Vestiging te Bristol (VK) door de ABN bank

1987
Banque Prlvse de Gestion Financiere (Frankrijk) door de Amro bank
Genecredit (Frankrijk) door de ABN bank
Deelneming van 18 procent in Banque Privee de Gestion Financiere (Frankrijk) door de Amro
bank
Vestiging te San Francisco (VS) door de Amro bank
Vestiging te Monchengladbach (BRD) door de Amro bank

1988
Amro Australia Ltd. te Melbourne (Australia) door de Amro bank

1989
Vestiging te Brasilia (Brazilia) door de Amro bank

Bron: Jaarverslagen en bedrijfsdocumenten
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APPENDIX S-VI. DE ONTWIKKELING VAN DE CONCERNSTRUCTUUR VAN DE
BANKEN ABN, AMRO EN NMB: 19S6 TOT EN MET 1989

ABN bank

1965 Geografischestructuur
1966 Geografischestructuur
1967 Geografischestructuur
1968 Geografischestructuur
196 9 Geograflschestructuur
1970 Geograflschestructuur
1971 Geografischestructuur
1972 Geografischestructuur
1973 Geografischestructuur
1974 Geografischestructuur
1975 Geografischestructuur
1976 Geografischestructuur
1977 Geografischestructuur
1978 Geografischestructuur
1979 Geografischestructuur
1980 Geografischestructuur
1981 Internationale divislestructuur
1982 Internationale divisiestructuur
1983 Internationale divisiestructuur
1984 Internationale dlvisiestructuur
1985 Internationale divisiestructuur
1986 Internatlonale divislestructuur
1987 Internationale divisiestructuur
1988 Internationale divisiestructuur
1989 Internationale divisiestructuur
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AMRO bank

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
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NMB bank

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Produktdivisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
Internationale divisiestructuur
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SA MEN VA TTING

AANLEIDINGIDOEL
In de aanhef van dit proefschrift hebben we ons kritisch uitgelaten over de 'state of the art'
binnen het probleemveld International Management. De kritiek concentreerde zich in het
bijzonder op het gebrek aan empirisch onderzoek naar het gedrag van Nederlandse
multinationa/e ondernemingen in het algemeen en Nederlandse multinationale
dienstenondernemingen in het bijzonder. Voorts stelden we dat -in het verlengde van het
voorgaande- de theorievorming inzake multinationa/e dienstenondernemingen -in de woorden
van Kuhn (1972)- nog maar in het 'pre-paradigmatische stadium' van wetenschappelijke
ontwikkeling verkeerde.

Dit proefschrift wilde een voorzet in de goede richting geven, door de probleemstelling te tieren
aan de praktijk van het multinationaliseren van de scope van een aantal grote Nederlandse
multinationale dienstenondernemingen. Dit onderzoek probeerde te beschrijven en te verklaren
waarom en hoe dienstenondernemingen hun scope multinationaliseren.

Door Nederlandse onderzoekers werd -bij de aanvang van het onderzoek- weinig aandacht
besteed aan het waarom en hoe van het multinationaliseren van de scope van
dienstenondememingen. Deze studie beoogde de discussie omtrent het waarom en hoe van het
multinationaliseren van de scope van Nederlandse dienstenondernemingen aan te zwengelen.

OPZETIVERTREKPUNT
0PZEr
De volgende probleemstel/ing stond centraal in dit onderzoek: waarom en hoe
multinationaliseren Nederlandse dienstenondernemingen hun scope. Negen ondernemingen -drie
uitgevers, drie verzekeraars en drie banken- fungeerden als ervaringsobject: VNU, Elsevier,
Kluwer, Nationale-Nederlanden, AEGON, AMEV, de ABN bank, de Amro bank en de NMB bank. Het
waarom en hoe van het multinationaliseren van de scope van aeze negen dienstenondernemingen
werd gedurende de periode 1965 tot en met 1989 bestudeerd.

De probleemstelling werd middels een onderzoeksmodel geoperationaliseerd. Het
onderzoeksmodel bestond uit drie parameters: stuwende krachten, strategie en structuur. Deze
drie parameters lagen in het verlengde van de probleemstelling: 'stuwende krachten' hadden
betrekking op het waarom van het multinationaliseren van de scope en 'strategie' en 'structuur'
hadden betrekking op het hoe van het multinationaliseren van de scope.

Het onderzoeksmodel stelde ons in staat bepaalde veranderingen in de modelparameters en
bepaalde veranderingen in de relaties tussen de parameters -van tundamenteel belang voor het
beantwoorden van de probleemstelling- te isoleren en nader te bestuderen.

Het onderzoeksmodel was dynamisch: een verandering in een van de parameters zou tot een
verandering in een van de andere parameters leiden en daardoor de onderlinge verhouding tussen
de parameters wijzigen. Het onderzoeksmodel fungeerde als vertrekpunt en rode draad voor het
empirische onderzoek.
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VERTREKPUNT
In dit onderzoek is -gezien het stadium van ontwikkeling van het probleemveld International
Management- uitvoerig aandacht besteed aan de 'construct validiteit' van de terminologie.
Daarbij werden de begrippen zodanig gedefinieerd, dat ze zingeving boden in de context van de
theorievorming en de bedrijfspraktijk. In dit onderzoek zijn we uitgegaan van het in het
'strategie-structuur'-debat gehanteerde begrippenapparaat. Dit 'debat' is -voor wat betrett de
relatie tussen de strategie en structuur van expanderende ondernemingen- op gang gebracht
door Chandler (1961) en -voor wat betrett de relatie tussen de strategie en structuur van
multinationaliserende ondernemingen- Sfopford en Wells (1972).

De in dit proefschrift onderzochte ondernemingen waren actief in verschillende
dienstensectoren. De concentratie op 'dienstenondernemingen' verschafte niettemin een zekere
mate van homogeniteit en daarmee vergelijkbaarheid. De voor dit onderzoek geselecteerde
Nederlandse multinationale dienstenondernemingen behoorden aan het einde van 1989 (i.e. het
einde van de onderzoeksperiode) tot de grootste ondernemingen in hun bedrijfstak en kenden een
mU/tinationalisatiegeschiedenis die terugging tot voor 1965 (i.e. het begin van de
onderzoeksperiode) .

METHODOLOGIE
Dit onderzoek benadrukte het belang van de historische context waarin het multinationaliseren
van de scope plaatsheett. Het verleden geett niet zelden impliciete richtlijnen hoe morgen en
overmorgen te handelen (hier: multinationaliseren). Een complicerende factor is dat de in het
verleden plaatsgevonden gebeurtenissen de -welhaast natuurlijke- neiging hebben zich niet op
exact dezelfde wijze te manifesteren.

ledere multinationaliserende onderneming beschikt over een historische baggage (Bartlett en
Goshal (1990b) spreken over 'administrative heritage 1. Elders hebben we daarvoor het
'habitus'-begrip in de bedrijfseconomische literatuur geTntroduceerd en gewezen op het belang
van het 'hysteresis'-effect: de historische erfenis (t = 0) determineert voor een belangrijk deel
de op t = 1 tot en met t = n genomen beslissingen -sls het multinationaliseren van de scope
(Kamann en Jagersma, 1992). De historische baggage van een onderneming conditioneert het
vermogen om nieuwe wegen -als het multinationaliseren van de scope- in te slaan.

Gevalstudies maken het mogelijk het multinationaliseren van de scope van een beperkt aantal
ervaringsobjecten gedurende een lange tijd te volgen en tijdgerelateercie effecten 'mee te nemen'
tijdens de uiteindelijke analyse van het resultaat. In dit onderzoek werd om deze reden voor de
gevalstudiemethodologie gekozen.

UITKOMST
Het probleemveld International Management is de atgelopen decennia aan een aantal fundamentele
veranderingen onderhevig geweest. De onderzoeksfocus is in een relatief kort tijdsbestek
verschoven van respectievelijk het land (i.e. het analytische niveau van de theorie van het
absolute voordeel, de theorie van het comparatieve voordeel en de 'Heckscher-Ohlin(-
Samuelson)'-theorie) via de bedrijfstak (i.e. het analytische niveau van de 'product-cycle'-
theorie van Vernon, het HymerlKindleberger-paradigma en de oligopolistische competitie-
theorie van Knickerbocker) naar de 'transactie' (i.e. het analytische niveau van de
internalisatietheorie van Buckley en Casson en -deels- de eclectische theorie van Dunning). In
dit onderzoek hebben we met behulp van de studies van Chandler (1961) en Stopford en Wells
(1972) alsmede een omvangrijk empirisch onderzoek geprobeerd de kloof tussen de twee laatste
analytische niveaus van onderzoek (enigszins) te dichten.

Die inspanningen hebben geleid tot het beschrijven en het analyseren van het
multinationalisatieproces van negen Nederlandse dienstenondernemingen.
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Dienstenondernemingen worden op verschillende momenten door verschillende stuwende
krachten aangezet om de scope op verschillende manieren -i.e. in termen van strategieen en
structuren- te multinationaliseren. Verschillende strategieen zijn het gevolg van verschillende
stu wende krachten. Nieuwe strategieen leiden tot nieuwe structuren. Achterliggende rationale
van deze veranderingen: veranderingen in de stand van de technologie en de markt (in het
bijzonder veeleisender afnemers).

Het hier ontvouwde multinationalisatieproces heeft implicaties voor de strategische
beleidsvorming van multinationaliserende dienstenondernemingen. Multinationaliserende
dienstenondernemingen kunnen namelijk aan de hand van de kwintessens van het bier in kaart
gebrachte multinationalisatieproces van negen dienstenondernemingen (i.e. de descriptieve
meerwaarde van de studie) inzicht verwerven in hoe ondernemingen -in termen van de
gehanteerde strategie en structuur- dienen te multinationaliseren (i.e. de prescriptieve
meerwaarde van dit onderzoek), teneinde een 'fit' tussen de strategie en structuur tot stand te
brengen (danweI een 'fit' tussen de strategie en structuur te bestendigen).

TER AFSLUITING
Multinationalisatie van de scope dient ondernemingen beter in te stellen op veranderingen in de
bestaansvoorwaarden. De in dit onderzoek bestudeerde dienstenondernemingen waren al in een
vroeg stadium doordrongen van de impact van de gedurende de jaren '60 plaatshebbende
veranderingen in de bestaansvoorwaarden (in het bijzonder het gevolg van veranderingen in de
stand van de technologie en de markt -i.e. de mondigerlkritischer afnemer). Deze veranderingen
manifesteerden zich in de vorm van 'ontwikkelingslijnen'. Deze ontwikkelingslijnen
manifesteerden zich op hun beurt in een steeds fellere concurrentiestrijd om het (produkt-
}marktleiderschap. De concurrentiepositie van een onderneming werd vanaf het midden van de
jaren '60 in toenemende mate bevestigd dan weI gewijzigd door interacties die zich steeds vaker
op het internationale -in plaats van het nationale- toneel afspeelden.

De negen Nederlandse dienstenondernemingen waren aan het einde van de jaren '80 door hun
internationale orienta tie, de sterke posities op de thuismarkt (vaak in diverse produkt-
markten) en de solide tinenciete structuur adequaat geequipeerd voor de steeds fellere en
'multinationalere' concurrentiestrijd. Multinationalisatie vergt vooraleerst een internationale
orlentetie -de zin 'van' multinationalisatie is nauw verbonden met de zin 'in' multinationalisatie
en een sterke positie op de thuismarkt in tenminste een produkt-msrkt (waarin men meer
ervaring heeft dan de concurrentie. Deze ervaring kan men op een buitenlandse produkt-markt
te gelde maken). Een solide financii}/e positie is noodzakelijk om het multinationaliseren van de
scope te kunnen bekostigen. Voorts kan middels een solide financiele structuur eenvoudiger
vreemd vermogen via lokale en internationale geld- en kapitaalmarkten worden aangetrokken.

Het buitenlandbedrijf is blijkens dit onderzoek in toenemende mate de kurk waar een geheel
dienstenconcern op drijft. 'Multinationalisatie van de ondernemingsscope' lijkt ook voor
Nederlandse dienstenondernemingen het wachtwoord voor de toekomst te zijn.
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SUMMARY

OBJECTIVE
In the beginning of this study, we criticize the state of the art in the economic discipline of
'International Management'. First of all, there is a serious lack of empirically driven research
into the strategic momentum of Dutch multinational firms. Studying Dutch multinational
service firms is above all a rare activity. Secondly, the theoretical scope of 'International
Management' -especially in the Netherlands- is not at all impressive. This second point is of
course closely interrelated with the first remark.

The perspective was clear as a cristal bowl. 'International Management' needed a study which
was not only heavily loaded with facts, but which would also have to be organised in a certain
way. Every scientist tries to combine and generalize his or her results in theoretical
constructions. This study had the same goal: to develop an economic and theoretical model that
simplifies the (business)world and thus increases our understanding of the activities of
competing, growing and shrinking firms. We relate the strategic activities (i.e. expansion and
contraction strategies) of Dutch multinational service firms to each other. We describe and
explain why and how Dutch service firms expanded and contracted their scope internationally.

ORGANIZATION OF THE STUDY
The central question of this study is: what are the reasons of Dutch service firms for
internationalization and what form does it take? We investigated the expansion and contraction
strategies of nine Dutch service firms: three publishers, three insurance firms and three
banks. In particular: VNU, Elsevier, Kluwer, Nationale-Nederlanden, AEGON, AMEV, ABN, Amro
bank and the NMB. The period of fundamental research extended from 1965 to 1989.

We operationalized the basic question in a research model. The model had three parameters: so-
called 'stuwende krachten' ('propelling forces' -motives for internationalization), strategy and
structure. The three parameters operationalized the two basic questions.

In this study considerable attention is paid to the so-called 'construct validity' of the
terminology. We used definitions which fitted with the theoretical basis as well as the practice
of internationalization. We borrowed some basic insights from the widely researched 'strategy-
structure'-debate. In a sense Chandler (1961) and Stopford and Wells (1972) are the
'founding fathers' of this important business topic.

The firms in this study were 'multinational service firms'. They were very big firms with a
large number of employes and they implemented aggressive strategies of internationalization.
This made them interesting objects of study.

METHODOLOGY
This study emphasizes the historical importance of management decisions (such as
internationalization). The study is predominantly longitudinal in character. A great number of
decisions made by the Board of Directors or CEO's of multinational service firms can only be
understood if they are set in some kind of historical background. In a way the administrative or
historical heritage determines the management decisions (like internationalization) of today and
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tomorrow. A case-study is the most important and the best methodological tool to describe and
explain certain strategic business moves like internationalization.

RESULTS
'International Management' is not a static economic discipline. 'International Management'
evolved over the years. Its focus has changed many times: from the factor 'land' (i.e. the
classical theories of internationalization of Adam Smith, David Ricardo and Heckscner-ohtin-
(Samuelson)) to the factor 'industry' (the insights of Vernon, Hymer-Kindleberger and
Knickerbocker) to the factor 'transaction' (i.e. the theories of Buckley and Casson as well as
Dunning). In this study we tried to bridge the gap between the last two analytical levels of
research in the field of 'International Management'.

We described and explained the internationalization process of the selected Dutch service firms.
Different motives make for a different strategic momentum, as a result of which we find
different strategies and structures. The most important rationale for this strategic momentum:
impressive changes in the general level of technology and the stability of the markets (look for
example at the phenomenon of 'consumensm').

This study traces a pattern of internationalization typical of nine large Dutch service firms, no
more, no less. The internal validity was therefore high; the external validity is still unknown.
This has important implications for the strategic decisionmaking process in firms which want
to internationalize their scope of business-activities. Firms engaged in this process are
learning how to realize a fit between their strategy and their structure. Service firms which
use the results of this study can learn from the experiences of the firms studied in this
dissertation. This enhances their efficiency and thus their performance. For industrial firms,
the results are useful too, because they can give them a sense of direction. But it is as yet
uncertain if this will also increase their efficiency and thus their performance too. A lot of
research still has to be done.
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