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VOORWOORD

Het voor u liggende boek begint met de constatering dat het nieuws van de
fusie tussen ABN en Amro in de financiele wereld insloeg als een bom. Ik
kan u verzekeren dat dat ook binnen de banken het geval was. Mijn collega's
en ik zullen ons de bewuste maandagochtend nog goed herinneren, toen we
bij elkaar werden geroepen en ons het nieuws werd verteld. In de eerste
plaats is mij de opwinding van het moment bijgebleven. Tevens herinner ik
me dat we ons direct realiseerden dat er iets 'groots' stond te gebeuren voor
ABN, Amro en de financiele wereld. De betrokkenheid van het Directomat
Generaal Planning & Control-waar ik toen drie werkte-bij het fusie- en
integratieproces, ligt aan de basis van mijn initiatief voor deze studie. Daar-
naast was er ook sprake van een sluimerende ambitie om door middel van
een dissertatie een substantiele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
het vakgebied van management en organisatie. Het Directoraat Generaal
Planning & Control vormde de ideale werkplek van waaruit dit kon plaats-
vinden: er is mijns inziens werkelijk sprake geweest van 'synergie' tussen
mijn weik en dit onderzoek. Ik venvacht en hoop van harte dat dit tot uit-
drukking is gekomen in de kwaliteit van het voorliggende boek.

Tijdens het onderzoek heb ik mij steeds zoveel mogelijk proberen te ver-
plaatsen in de rol van de manager die wordt geconfronteerd met de vraag-
stukken die samenhangen met management van fusie en integratie. Vanuit
dat perspectief heb ik geanalyseerd op welke manier kon worden bijgedra-
gen aan de ondememingsprestaties. Op deze wijze heb ik getracht de be-
leidsrelevantie en toepassingsgerichtheid van de dissertatie te bevoIderen.
Gezien deze invalshoek mocht er geen sprake zijn van een at te enge afbake-

1 ning van de probleemstelling Management van fusie en integratie omvat im-
mers een breed complex van vraagstukken ten aanzien van onder andere
concemstrategieen, organisatiestructuren en de beheersing van integratiepro-

 cessen zowel in 'technische' als in 'sociale' zin. Daarbij moet tegelijkertijd
rekening worden gehouden met de posities die diverse stakeholdergroepen
linnemen en met veranderingen die in de bedrijfsomgeving plaatsvinden.
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xvi Voorwoord

De meenvaarde van dit onderzoek ligt met name in de breedte van de ge-
kozen benadering. Door me te concentreren op adn case en nauwgezet de al-
daar te signaleren fusie-effecten en achterliggende processen te analyseren,
heb ik getracht mijn bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling over fu-
stemanagement.

Ik ben grote dank verschuldigd aan de vele personen die mij hebben gehol-
pen bij het tot stand brengen van deze dissertatie. Uiteraard blijf ik als auteur
ten volle verantwoordelijk voor de inhoud van het boek.

Allereerst bedank ik ABN AMRO voor de steun die ik heb mogen onder-
vinden. Niet alleen voor het feit dat de bank mij in de gelegenheid heeft ge-
steld om-deels in werktijd-gedurende enkele jaren dit onderzoek te doen
en daartoe een veelheid van documenten te mogen inzien; vooral ook de be-
reidwilligheid van topmanagers om aan de interviews mee te werken, waar-
deer ik ten zeerste. Zonder toegang tot de feitelijke beslissers en de kerndo-
cumenten zou dit proefschrift niet in deze vorm het licht hebben kunnen
zien. In het bijzonder dank ik Gerhard Zeilmaker voor zijn niet aftatende

steun, zijn persoonlijke inzet en de vele inhoudelijke suggesties die hij mij
tijdens het onderzoek gaf vanuit zijn achtergrond van nauwe betrokkenheid
bij de fusie en integratie. Mijn directe collega's, alsmede de vele andere me-
dewerkers van ABN AMRO die ieder op hun eigen wijze kleine en grotere

bijdragen hebben geleverd in de vorm van specifieke informatie en sugges-
ties vanuit hun vakgebied, wil ik graag bedanken voor hun persoonlijke be-
langstelling en collegiate houding. Tevens dank ik MeesPierson als organisa-
tie en met name de geYnterviewde managers voor hun medewerking.
Daardoor heb ik mijn onderzoek kunnen verrijken met een vergelijkingscase
van een andere bankenfusie.

De wetenschappelijke en persoonlijke inbreng van mijn promotores Jules

van Dijck en Harry Barkema is van grote betekenis geweest voor dit onder-
zoek. De consequente push om meer informatie verzamelen, dieper te analy-
seren, nog meer aandacht te schenken aan ondetbouwingen en, last but not
least, de stimulans om de noodzakelijke afstand te nemen en reflectie be-
trachten ten aanzien van de onderzoeksbevindingen, heeft de kwaliteit van
dit onderzoek en mijn eigen leerproces veel goed gedaan. Hun inbreng-
hoewel onderling zeer verschillend-bleek elkaar uitstekend aan te vullen en
heeft nimmer geleid tot conflicten over de richting waarin het onderzoek
zich zou moeten ontwikkelen. Veel dank hiervoor.

Theo Beekman bedank ik voor zijn steun bij de statistische analyses in
het kader van de event study van de ABN AMRO fusie.
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HOOFDSTUK 1

BANKENFUSIES

Als maandagmorgen 26 maart 1990 het nieuws over de fusie tussen ABN en
Amro bekend wordl slaat het in Nederland in als een bom. Alle kranten wij-
den hoofdartikelen aan deze historische gebeurtenis. Nooit eerder was ergens
ter wereld een fusie van twee zulke grote banken voorgekomen. De eerste re-

acties waren gericht op de vraag waarom ABN en Arnro een dergelijke ver-
rassende stap zetten cn wat de gevolgen zouden zijn voor personeel, klanten
en aandeelhouders van de banken. Het management zelf concentreerde zich

echter op een andere vraag: op welke manier moest de fusie worden be-
stuurd?

Deze twee invalshoeken ziet men terug in het denken over fusies. Aan de
ene kant is er de vraag naar het p dukt van fusies, hetzij in termen van de
beoogde effecten, hetzij in termen van weikelijke fusie-effecten. Anderzijds
kan men zich ook afvragen hoe het proces van fuseren verloopt en gestuurd
kan worden. In deze studie worden bemE-invalshoeken met elkaar in verband

gebracht. Met name wordt ingegaan op de rol van management in de tot-
standkoming en vervolmaking van een bankenfusie en -integratie. Dat vindt
voomamelijk plaats aan de hand van een diepgaande gevalstudie naar het
management van de ABN AMRO fusie en integratie. Deze in schaal, plaats
en achtergronden baanbrekende bankenfusie vormt een unieke bron van in-
zicht in aspecten, problemen en oppormnities die zich gaandeweg het fusie-
proces voor kunnen doen.

In dit hoofdstuk worden de probleemstelling van het onderzoek gepre-
senteerd en enkele kernbegrippen toegelicht. waarna de opbouw van de dis-
sertatie wordt uiteengezet.



2  Hoofdstuk 1

1.1. Probleemstelling

Fusies en overnames doen zich al lange tijd voor. Met name sinds de indus-
triele revolutie zijn dergelijke ondernemingsconcentraties een niet meer weg
te denken fenomeen geworden in het economisch leven. Ook als studie-on-
denverp hebben fusies een lange geschiedenis. De befaamde politiek eco-
noom en filosoof John Stuart Mill, bij voorbeeld, analyseerde in 1848 al de
oorzaken van de toenmalige fusie-intensiteit in Engeland, waarbij hij schaal-
voordelen in diverse bedrijfstakken als de belangrijkste motor zag achter het
proces van concentratie van produktie bij een beperkt aantal ondememingen.

Later is door onderzoekers onderkend dat het concentratieproces de nei-
ging heeft zich in golven voor te doen. Fusies-ook de ABN AMRO fusie-
staan niet op zichzelf; er bestaan bepaalde macro-factoren die maken dat fu-
sies zich in een bepaald tijdsgewricht vaker voordoen. Die contextuele
factoren vormen een belangrijke bron van redenen achter fusies. Zo kunnen
bij voorbeeld technologische doorbraken aanleiding vormen om te fuseren,
omdat nieuwe technologieen, nieuwe schaalvoordelen kunnen creeren waar-
door een fusie opeens aantrekkelijk wordt.

Om het verschunsel 'fusiegolf beter te kunnen plaatsen, is het zinvol een
kort historisch overzicht te geven van fusiegolven in de Westerse econo-
mieen. Historische overzichten laten doorgaans zien dat er sedert het jaar
1880 diverse fusiegolven te onderkennen zijn (De Jong 19884 1988b en
1988c; Weston, Chung & Hoag 1990, 8-11; Moerland 1992, 11-20; Van
Duijn 1992, 22-24). Die literatuur over fusiegolven is hoofdzakelijk geba-
seerd op ontwikkelingen in de VS, maar er bestaat een zekere parallelliteit
met fusiebewegingen in Europa (Moerland 1992,12).

Van Duijn (1992, 22) hanteert de volgende tijdsindeling van fusiegolven
in de VS:
• Eerste fusiegolf: 1897-1903
• Tweede fusiegolf: 1924-1929
• Derde fusiegolf: 1968-1973
• Vierde fusiegolf 1984-1989 en verder.

Tijdens de eerste grote fusiegolf rond het begin van deze eeuw fuseerden on-
dernemingen voomamelijk om in geografische zin te expanderen. Regionale
markten werden samengesmolten tot nationale markten. Daardoor ontston-
den op nationale schaal in diverse bedrijfstakken monopolistische situaties.
In dergelijke situaties kunnen producenten zogenaamd prijszettingsgedrag
vertonen, waarbij zij een extra premie kunnen zetten op hun verkoopprijzen
vanwege de beperkte concurrentiedruk. Deze fusiegolf was in zekere zin
technologiegedreven: de verbreding van de markt tot nationale proporties
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werd in landen in Europa en Noord-Amerika mogelijk doordat er een natio-
nale infrastructuur was ontstaan, het spoorwegnet.

Een tweede fusiegolf heeft zich in de jaren twintig voorgedaan. Deze
keer was ook het bankwezen erbij betrokken. Ook toen was de toegenomen
fusie-intensiteit voornametijk technologiegedreven: de opkomst van de auto
en de radio maakten massadistributie en -promotie mogelijk, waardoor nog
meer bedrijven in staat waren om op nationale schaal hun produkten aan te
bieden.

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werd in de VS weer een toe-
genomen fusie-intensiteit waargenomen. De fusiemotieven betroffen toen
het bereiken van schaalvoordelen en volgens sommige economen ook het re-
aliseren van fiscale voordelen en het omzeilen van prijscontroles (Stigler
1951 en Butters, Lintner & Cary  1951). Deze fusiegolf was van relatief kort-
stondige duur. daarom blijft zij in nogal wat analyses buiten beschouwing,
onder andere bij Van Duijn (1992) en Moerland (1992).

Een nieuw hoogtepunt in fusie-activiteit werd in de jaren zestig bereikt
In de VS had de federale regering door middel van de Celler-Kefauver Act
van 1950 de Clayton Act van 1914 zodanig aangevuld dat zij in staat werd
fusies en overnames tegen te houden die een grote beperking van de concur-
rentie in een bedrijfstak zouden veroorzaken. Horizontale en verticale fusies
namen daarop in omvang en aantal af. Ondememingen gingen zich op ande-
re bedrijfstakken richten, waardoor diversificerende fusies opkwamen. In
Europa hadden de fusies in die periode daarentegen een overwegend hori-
zontaal karakter.

Ten slotte is er de huidige fusiegolf, die het decor vormt waartegen de fu-
sie van ABN en Amro gezien moet worden. Omdat deze golf de achtergrond
vormt voor de ABN AMRO fusie is het zinvol dieper in te gaan op wat di-
verse auteurs als kenmerken van deze fusiegolf aanmerken.

Voor de huidige periode van hogere fusie-activiteit is het nog moeilijk
om een duidelijk begin- en eindpunt aan te wijzen. Van Duijn (1992, 22)
geeft als begin- en eindjaar 1984 en 1989, maar al aan het einde van de jaren
zeventig begon het aantal fusies toe te nemen en die intensiteitsverhoging is
eigenlijk sindsdien niet meer teruggelopen, behalve met een lichte terugval
rond 1982 en in het begin van de jamn negentig. Michael Jensen, President   
van de American  Finance Association,  geeft hiervoor een interessante ver-
klaring, die echter met name voor de VS van toepassing is. De fusie- en
overname-intensiteit brengt hij, naast zijn meer fundamentele verklaringen
ervoor (technologische vernieuwingen, produktiviteitsverhoging en overca-

paciteit), onder andere in verband met het tot wasdom komen van de zoge-
naamde market for corporate control. Op dem marld worden (onderdelen
van) bedrijven verhandeld: grote pakketten aandelen veranderen van eige-
naar en komen in handen van een marktpartij die bij voorbeeld het betreffen-
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de bedrijf wil samenvoegen met de eigen onderneming om een bepaalde
mate van diversificatie te bereiken. Zo is, althans in de VS, een markt ont-
staan waardoor meer overnames mogelijk zijn geworden, zowel vriendelijke
als vijandige. Maar, zo stelt Jensen (1993,852 & 854):

The  era  of the control market  came  to  an end, however,  in  late   1989  and
1990 Intense controversy and opposition from corporate managers, assisted
by charges of fraud, the increase in default and bankruptcy rates, and insider
trading prosecutions, caused the shutdown of the control market through
court decisions, state anti-takeover amendments, and regulatory restrictions
on the availability of financing.    . The demise of the control market as an ef-
fective influence on American corporations has not ended the restructuring,
but it has meant that organizations have typically postponed addressing the
problems they face.
[It] appears that the infrequency with which large corporate organizations
restructure or redirect themselves solely on the basis of the internal control
mechanisms in the absence of crises in the product, factor, or capital markets
or the regulatory sector is strong testimony to the madequacy of these control
mechanisms.

Met andere woorden, de marketfor corporate control heeft een nuttige eco-
nomische functie te vervullen, namelijk die van extern controlmechanisme
op het functioneren van (managers van) ondernemingen. Pogingen van over-
heden om die marktwerking tegen te gaan ziet Jensen als contra-produktief
omdat de noodzaak tot herstructurering van bedrijven blijft en er onvoldoen-
de aan tegemoet wordt gekomen door interne mechanismen in de bedrijven.
Gezien de hernieuwde opleving van fusies in de  VS  in het midden van de ja-
ren negentig, lijkt het erop dat Jensens redenering juist is.

In Europa is de situatie evenwel anders,  hoewel ook  hier in de jaren tach-
tig het aantal fusies en overnames drastisch is toegenomen en nauwelijks
meer gedaald is. In continentaal Europa, waaronder Nederland, is er slechts
in beperkte mate sprake van een marketfbr corporate control. In Nederland
maakt het regime van structuurvennootschappen vijandige overnames name-
lijk vrijwel onmogelijk. Verklaringen voor de fusie-intensiteit in Nederland
moeten mijns inziens dan ook niet gezocht worden in de opkomst van de
market  for  corporate  control.  Uit de case study zal ook blijken dat dem
overweging slechts zeer op de achtergrond een rol heeft gespeeld bij de
ABN AMRO fusie.'

1 De opkomst van de markerfor corporate control heeft in de VS overigens nog een ander in-
teressant aspect aan de huidige fusie-intensiteit meegegeven Naast de toename van het aan-
tal fusies en ovemames zien we tegelijkertijd ook een stijging van het aatital afstotingen van
bedrijfsonderdelen. Dit had in de jaren taclitig onder andere te maken met de leveraged buy
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De Europese en Amerikaanse fusiegolven hebben ook bepaalde gemeen-
schappelijke kenmerken. Meer dan voorheen zijn de fusies geconcentreerd in
de dienstensector eerdere concentratiebewegingen deden zich vooral voor in
de industrie. Tijdens de onderhavige fusiegolf ontwikkelde de dienstverle-
ning zich tot een meer dominante sector in het algemeen en wat betreft fusies
en ovemames in het bijzonder. Die grote fusie- en overname-intensiteit van
de laatste tien jaar was ook in de financiele dienstverlening,  waaronder het
bankwezen, aanwezig. In de VS is deze beweging mede in gang gezet door
de geleidelijke liberalisatie van de wetgeving die de expansie van banken
binnen de diverse staten en vooral intersmte tegenhield. Verdere liberalise-
ring van de beperkingen op intersmte banking wordt venvacht, hetgeen
waarschijnlijk een voortgaande concentratie in de bankensector teweeg zal
brengen (Hannan & Rhoades 1992, 739-741 & 797). Maar ook in Europa
speelt het dereguleringsbeleid in onder andere de financiele sector een rol in
het opheffen van belemmeringen voor het benutten van schaalvoordelen

De huidige fusiegolf heeft voor het eerst een mondiaal karakter gekregen:
transnationale fusies en overnames zijn in belang toegenomen ten opzichte
van vroeger. Ook ten aanzien hien'an is de tendens zichtbaar dat de industrie
de dienstverlening is voorgegaan: in de industrie zijn grensoverschrijdende
fusies reeds langer dan in de dienstensector een bekend verschijnsel. In het
bankwezen vormen transnationale fusies niet een fenomeen dat zich op grote
schaal voordoet. Bij de bespreking van de ABN AMRO fusie zullen belang-
rijke verklaringen naar voren komen voor het uitblijven van dergelijke trans-
nationale fusies. Het is belangrijk om te realiseren dat dit niet betekent dat
transnationalisatie geen rol speelt bij de fusiemotieven; integendeel, 66n van
de belangrijkste overwegingen voor ABN en Amro om samen te gaan was
om in het buitenland te expanderen. Dit geldt ook voor de fusie van NMB
Postbank en Nationale Nederlanden. Deze vorm van internationalisatie heeft
te maken met investeringsmogelijkheden in de internationale markten die
ontstaan en kunnen worden benut vanwege onder andere de voortschrijdende
informatietechnologie, waardoor transacties efficient en snel met een wereld-
wijd bereik kunnen worden uitgevoerd en zodoende een wereldwijde markt
ontstaat (Van Dijck 1992). Ook nu is de fusiegolf in zekere zin technologie-
gedreven.

out (Weston, Chung & Hoag 1990, 23) Daarbij werden grote overnamesommen gefinan-
cierd met obligaties (waaronder ook de hoog-risico/hoog-renderende obligaties genaamdjunk
bonds); de rente en aflossing moesten worden betaald uit de cash flow van de onderneming
6n door het verkopen van onderdelen van het oorsprotikelijke bedrijf op de marketfor corpo-
rate control.  De markt voorjunk bonds is begin jaren negentig weer ingestort.



6  Hoofdstuk 1

Wanneer we ons specifiek op fusies in de bankensector richten is het dui-
delijk dat deze in de VS de laatste tien jaar steeds meer voorkomen. Zo heb-
ben zich in de jaren tachtig in de VS meer dan 1.500 bankenfusies en -over-
names voorgedaan (Center for Banking Issues and Strategies 1990). Hoewel
het grootste deel van deze fusies en ovemames betrekking had op kleine
banken, is er in toenemende mate een tendens zichtbaar dat ook grotere ban-
ken samengaan. Van 1981 tot en met 1989 hebben zich in de VS 114 fusies
tussen en overnames van banken voorgedaan waaibij het balanstotaal van de
partners meer dan $ 1 miljard dollar bedroeg (Berger & Humphrey 1992,
571).2 De laatste jaren hebben enkele zeer grote bankenfusies plaatsgevon-
den in de VS. In New York zijn bij voorbeeld in 1991 Chemical Bank en
Manufacturers Hanover samengegaan (gezamenlijk balanstotaal bij de fusie
$ 135 miljard) en in Californie zijn in 1992 BankAmerica en Security Pacific
gefuseerd (gezamenlijk balanstotaal bij de fusie circa $ 200 miljard).

In het Nederlandse bankwezen is het concentratieproces door fusies en
overnames overigens al heel lang gaande: tussen 1900 en 1985 vonden er 26
fusies en 293 overnames plaats (De Jong 1991). Toch is er ook in Nederland
sinds begin jaren negentig sprake van een verhoogde intensiteit van fusie- en
overname-activiteiten door banken Gezien de reeds hoge concentratiegraad
is dat zoveel te meer opvallend (Dorsman 1992, 167-168). De bankenfusies
die zich recent hebben vborgedaan, betreffen logischerwijs dan ook grote tot
zeer grote marktpartijen: de grootbanken die in het jarenlange concentratie-
proces zijn gevormd. Zeer grote fusies betroffen de vorming van NMB Post-
bank (gezamenlijk balanstotaal bij de fusie circa f 160 miljard) in 1989, die
vervolgens in 1991 met de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden
is samengegaan tot ING,  en ABN AMRO Bank  in 1990 (gezamenlijk balan-
stolaal bij de fusie circa f 390 miljard). Daarnaast vonden er in Nederland
ook minder grootschalige fusies plaats: diverse lokale Rabobanken fuseer-
den,  in de spaarbankensector vond  in  1990 een fusie plaats die leidde  tot  de

vorming van de SNS  Bank en MeesPierson kwam in  1993 tot stand.

In het bovenstaande heb ik een beeld geschetst van het fusieverschijnsel in
historisch perspectief en enkele specifieke kenmerken van de huidige fusie-
golf aangegeven Uit die beschrijving is het duidelijk geworden dat fusiegol-
ven, en dus ook individuele fusies, door ontwikkelingen in de

2  In de Amerikaanse literatuur worden de fusies en overnaines van boven $ 1 miljard aange-
duid met de term megamergers. Gelet op de omvang van de bankenfusies die verderop in
deze paragraaf worden genoemd-waaronder de ABN AMRO fusie-is een balanstotaal-cri-
terium van slechts $ 1 miljard mijns inziens erg lang om van een megamerger te kunnen
spreken.
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bedrijfsomgeving impulsen krijgen Maar contextuele factoren spelen slechts
een achtergrondrol. om tot een fusie te komen vindt een managementbeslis-
sing plaats. En na dat besluit 6m te fuseren, volgen nog een groot aantal in-
terventies door het management. Daarop wil ik me in dit proefschrift
concentreren.

Het wetenschappelijk onderzoek naar effecten van fusies op de onderne-
mingsprestaties heeft zich tot nu toe vooral gericht op het vergelijken van de
financiele performance van gefuseerde ondernemingen ten opzichte van het
verleden en de ontwikkelingen bij hun niet gefuseerde concurrenten Er is
nog weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de fusies zijn bestuurd en
het effect daarvan op de ondernemingsprestaties. Deze dissertatie is met
name daarop gericht. Door een diepgaande case study naar de ABN AMRO
fusie en een vergelijkingscase study van de MeesPierson fusie te verrichten,
worden de fusiemotieven en -effecten geanalyseerd, alsmede de inhoud en
het belang van acties en interventies door het topmanagement.

De doelstelling van het onderzoek is het vergroten van de kennis over
fusie,notieven en -effecten en de rol die het management daarin kan
spelen.

Het is duidelijk dat 4et niet alleen van theoretisch belang is, maar ook van
praktisch belang, om te bepalen of-en hoe-door middel van een fusie
twee banken hun prestaties als ondememing kunnen verbeteren. Met het ver-
vullen van deze doelstelling wordt het bestaande onderzoek aangevuld met
inzichten over de wijze waarop besturing van een fusie kan plaatsvinden. De
beleidsrelevantie van dit onderzoek ligt in deze aanvulling en geldt in eerste
instantie binnen de context van het bankwezen. In tweede instantie is een ge-
neralisatie naar andere ondernemingsfusies mogelijk.

Om aan de doelstelling tegemoet te komen is voor de methode van de
case study gekozen. De beoogde inzichten, inzichten in het effect van con-
crete fusiedecisies, kunnen namelijk mijns inziens gegeven de huidige stand
van de theorie hieromtrent het beste worden gegenereerd door in een con-
creet geval na te gaan welke overwegingen een rol speelden bij de fusiedeci-
sies, hoe het management met contextuele factoren is omgegaan en welke
implicaties de decisies hadden op de prestaties van de onderneming. In
hoofdstuk 3 kom ik nog uitgebreid terug op de voor- en nadelen van deze
methode en wordt het door mij gehanteerde onderzoeksontwerp verant-
woord.

De vraagstelling waar vanuit wordt gegaan is concreet de volgende:

Op welke wijze kan bij een bankenfusie het managentent bijdragen
aan verbetering van de ondernemingsprestaties?
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Het proces van totstandkoming van fusie-effecten, op korte en lange termijn,
al dan niet beoogd of venvacht, wordt in deze studie geanalyseerd. Drie be-
grippen staan daarin centraal: 'fusie', 'fusie- en integratiemanagement' en
'ondernemingsprestaties'. Deze kernbegrippen zal ik nu definieren en toe-
lichten.

1.2 Fusies, fusiemanagement en ondernemingsprestaties

In de angelsaksische literatuur wordt het begrip merger niet altijd in dezelfde
betekenis gebruikt; grosso modo kunnen twee versies van een fusiedefinitie
worden onderscheiden: een ruime en een enge versie. De eerste, ruime defi-
nitie wordt doorgaans in de financieel-economische literatuur gehanteerd,
zoals bij voorbeeld door Weston, Chung & Hoag (1990,740):

Merger: Any transaction that forms one economic unit from two or more
previous units.

De tweede, engere definitie komt vooral voor in de strategie-literatuur, bij
vootbeeld David (1991,68):

A merger occurs when two organizations of about equal size unite to form                 
one enterprise.                                                                                                                i

Duidelijk is dat de enge definitie fusies van overnames onderscheidt, waarbij
fusies ongeveer gelijke partners betreffen en bij overnames de bedrijven in
omvang ongelijk zijn. Welke definitie wordt gehanteerd, wordt mede be-
paald door het studie-object dat men voor ogen heeft. Als men voornamelijk
gernteresseerd is in het produkt of het resulmat van de fusie/overname-dat
twee voorheen zelfstandige ondememingen tot 6611 geheel zijn samenge-
smolten en de betekenis daarvan voor de ondememingsprestaties-dan is het
voldoende om de ruime definitie te hanteren. Maar als men ook aandacht wil
besteden aan het proces van fuseren en de implicaties van beslissingen in dat
proces, dan is het van belang de fusies van overnames te onderscheiden en
heeft de enge definitie voordelen. Uitgangspunt is namelijk dat het samen-
smeltingsproces bij overnames anders verloopt dan bij fusies: er gelden an-
dere machtsverhoudingen en de beslissingen zullen dan ook anders tot stand
komen. Dat proces staat centraal in dit proefschrift. Er zal dan ook van een
'enge' definitie van het fusiebegrip worden uitgegaan.

 
Twee criteria zijn gangbaar om een fusie te onderscheiden van een overna-
me: een consensus-criterium en een gelijkwaardigheidscriterium

Het consensus-criterium: BU een fusie willen beide fuserende bedrijven
samengaan, bij een overname geschiedt dit tegen de wens vanitnvan de be-
drijven. De Jong (1988a, 203) formuleert dit onderscheid als volgt:
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Fusie wil zeggen dat de samenvoeging van de voorheen zelfstandige on-
dernemingen berust op de wilsovereenstemming (na onderhandelingen) van
de leiders van deze ondememingen. Overneming duidt op een ondememings-
concentratie die plaatsvindt tegen de wil van 681 van de partijen en waarbij
zich vaak een strijd om de beheersing van een onderneming voordoet. Men
spre€kt dan wel van hostile  takeovers of contested mergers.

Het onderscheid dat De Jong aanbrengt is mijns inziens onvoldoende bruik-
baar. Hij gaat er in zijn definitie van uit dat overnames zich tegen de wit van
de over te nemen partij voordoen. Dit is niet altijd het geval, ook al zijn de
partners verre van even groot. Overnames kunnen ook vriendelijke overna-
mes betreffen, waarbij het management van de twee ondernemingen geza-
menlijk besluit tot een overname van de dan door de ander. Sterker nog, in
Nederland vinden vijandige overnames nauwelijks plaats, omdat het mecha-
nisme ervoor hoegenaamd ontbreekt (te weten, de reeds eerder besproken
market fbr corporate control). Aandeelhouders zijn niet in staat bij een
structuurvennootschap commissarissen te vervangen die tegen een overname
gekant zijn; commissarissen worden namelijk benoemd door cooptatie.

Er wordt in de literatuur ook een ander criterium gehanteerd voor het on-
derscheid tussen fusies en overnames: een gelijkwaardigheidscriterium.
Moerland (1992,9) is hien'an een voorbeeld:

De  term ' fusie' wordt veelal gebruikt ingeval twee (of meer)  min of meer ge-
lijkwaardige ondememingen in een nieuwe economische eenheid samen-
smelten, terwijl met de term 'overname' veelal wordt gedoeld op het opslor-
pen van een kleinere door een grotere onderneming. Nog afgezien van het
feit dat de scheidslijn niet steeds scherp is te trekken, is het onderscheid ook
niet zo relevant, reden waarom beide termen... naast  en door elkaar...  wor-
den gebruikt.

Moerland heeft gelijk dat de scheidslijn niet altijd scherp is te trekken, maar
zoals hierboven reeds betoogd, is in deze studie het onderscheid tussen fu-
sies en ovemames wdl relevant. Het door Moerland geformuleerde gelijk-
waardigheidscriterium heeft in dit verband de voorkeur boven het
consensus-criterium. Als er namelijk sprake is van gelijkwaardigheid is er
mijns inziens kennelijk ook sprake geweest van consensus. Immers, gelijk-        1
waardigheid impliceert dat er geen sprake kan zijn van het opleggen van de
wil van de 66n aan de ander; met andere woorden, een bepaalde mate van         t
consensus is vereist. 3

3   Afgezien van de mogelijkheid dat een fusie tussen twee partijen door een derde partij wordt
opgelegd.
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Ik hanteer de volgende fusiedefinitie:

Een fusie  is  een  santenvoeging  van  twee  of meer  ondernemingen,  min
of meer  op voet van  gelijkwaardigheid,  tot  eun  gerntegreerde  onder-
neming onder leiding van udn enkele strategische top, waarin de ope-
rationele activiteiten van de fusiepartners in Jun eenheid worden
gerntegreerd 4

Hiermee wordt een belangrijk aspect toegevoegd aan de fusiedefinities die
uitgaan van samenvoeging van twee gelijkwaardige partners. Ik kijk alleen
naar fusies voor zover er sprake is van volledige integratie van de fusiepart-
ners. De rol van management kan namelijk vooral interessant zijn in het type
fusie wambij de operationele activiteiten van de fusiepartners tot 6tn eenheid
worden geYntegreerd. Deze categorie fusies worden ook wel aangeduid als
operationele fusie Bdgham 1985, 966-967), ter onderscheiding van de zo-
genaamde financiele fusie waaibij de partners als losse werkmaatschappijen
naast elkaar blijven functioneren en alleen in vermogensrechtelijke zin wor-
den samengevoegd.

Nu is vastgesteld wat wordt verstaand onder een fusie, is het belangrijk om
aan te geven wat voor typen fusies er zijn. Dit is van belang omdat op grond
van de literatuur verwacht kan worden dat het type van de fusie een rol zal
spelen in het succes et'van. Zo laten Pennings, Barkema & Douma (1994,
608 & 626) bij voorbeeld in een onderzoek naar het succes van bedrijfsex-
pansies een correlatie zien tussen de mate van gerelateerdheid van de kern-
vaardigheden van de betreffende ondernemingen aan de ene kant en het
succes van bedrijfsexpansies aan de andere kant.

In de fusieliteratuur worden veelal drie typen fusies onderscheiden: hori-
zontale, verticale en diversificerende fusies (Chiplin & Wright 1987;
Weston, Chung & Hoag 1990). Hoewel dat onderscheid vrij algemeen wordt
gehanteerd, zijn de onderscheidende criteria niet bij alle auteurs gelijk.
Weston, Chung & Hoag (1990,4) noemen een fusie horizonmal als de fuse-
rende ondernemingen op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Zij
noemen een fusie verticaal als de fusiepartners op verschillende niveaus in

4   Omdat in veel van de literatuur een ruimere betekenis van fusies wordt gehanteerd, wordt bij
de literatuurbespreking in hoofdstuk 2 niet alleen ingegaan op fusies in deze specifieke zin,
maar ook op andere typen van fusies alsmede overnames. Dit wordt in hoofdstuk 2 in voor-
komende gevallen vermeld.

5   Voor een overzicht van de literatuur hieromtrent, zie Ranianujam & Varadarajan (1989).
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dezelfde bedrijfskolom werkzaam zijn. Diversdicerend is een fusie die pro-
dullverbredend er/of (geografische) marktverbredend is.6

In het geval van het bankwezen vormt dit nauwelijks een zinvolle typolo-
gie. Verticale fusies komen in het bankbedrijf de facto niet voor omdat er
nauwelijks niveaus in de bedrijfskolom zijn te onderscheiden. Blijven der-
halve over horizontale fusies en diversificerende fusies.7 Maar ook dat on-
derscheid is meestal moeilijk te maken. Zuiver horizontale of zuiver
diversificerende fusies komen evenmin in de praktijk voor. Er is altijd wel
sprake van een bepaalde mate van overlap en een bepaalde mate van comple-
mentariteit. Het is dan ook zinvoller om geen discreet onderscheid le hante-
ren. De typering horizontaal en diversificerend moet meer worden gezien als
een continuum waarbinnen relatief horizontale en relatief diversificerende
fusies kunnen voorkomen. Een dergelijke continue benadering hanteren ook
Pennings, Barkema en Douma (1994, 611) voor bedrijfsexpansies in het al-
gemeen, waarbij de mate van gerelateerdheid de plaats op het continuum be-
paalt:

Authors have distinguished between horizontal, related, and unrelated
diversification. These distinctions correspond to varying degrees of an ex-
pansion's cognitive distance from a firms's base, with horizontal being more
proximate than related, and related more proximate than unrelated.

Diversificatie wordt in deze studie in vergelijkbare termen als Weston,
Chung & Hoag (1990, 4) geoperationaliseerd, maar er wordt een derde di-
versificatiedimensie aan toegevoegd, te weten clientengroepsvetbreding. Di-
versificatie kan in deze optiek dus produkiverbredend, clientengroepsverbre-
dend en/of (geografisch) marktgebiedveIbredend zijn. Zo is het mogelijk om
bankenfusies te analyseren op hun gerelateerdheid in termen van de produk-
ten die ze aanbieden, de klantengmepen die ze bedienen en de geografische
gebieden waarin ze actief zijn. Op het begrip 'gerelateerdheid' wordt bij de
behandeling van de literatuur, in hoofdstuk 2, nog teruggekomen.

Een ander kernbegrip in deze studie is 'management van fusie en integratie',
dat ook wel kort wordt aangeduid als 'fusiemanagement'. Het begrip fusie-
management omvat in deze studie integratiemanagement; de integratie is als
dan van de belangrijkste fasen in het fusieproces cruciaal in het bepalen van

6  Kim, Hwang & Burgers (1989) hanteren eenzelfde definitie van diversificalie ten aanzien
van wereldwijd opererende ondememingen.

7    Een alternatief is het gebruiken van de termen supplementair en complementair. Bij een hon-
zontale fusie is er sprake van supplementariteit, bij een diversificerende fusie van comple-
mentariteit van de betrokken bedrijven.

.L
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de ondernemingsprestaties, maar de beslissingen aan het begin van het fusie-
proces, zoals de besluitvorming bij de afzonderlijke partners om te komen
tot de fusie, spelen eveneens een belangrijke rol.

Fusiemanagement is het concipieren, overwegen en doen van inter-
venties in het kader van het fusie- en integratieproces om positieve
fusie-elTecten  te realiseren  en negatievefusie-eITecten  te voorkomen.

In dit onderzoek wordt veel aandacht geschonken aan keuzes van managers
en aan achterliggende visies over de wijze waarop zij sturing kunnen geven
aan de ontwikkeling van de organisatie. In termen van organisatieontwikke-
ling hanteer ik een zogenaamde 'strategische keuze benadering' (Miles &
Snow 1978), waarbij de managers bij de fusie organisatie- en omgevingsver-
anderingen kunnen stimuleren en sturen. Het proces van fusiemanagement
speelt zich af in het topmanagement van de ondernemingen: Raden van Be-
stuur, Raden van Commissarissen en executive stuur- en projectgroepen; de
interventies komen tot stand in een besluitvormingsproces dat complex is en
rijk aan belangen (Hickson e.a.  1986).

De besturing van de fusie en integratie hangt nauw samen met strategisch

management. De fusie kan worden gezien als een nuddel om strategische
doelen van de partners te bereiken. Andersom maakt het vaststellen van de
strategie van de nieuwe combinatie ook weer onderdeel uit van het proces
van fusiemanagement.

'Ondernemingsprestatie' is een begrip dat eveneens regelmatig in deze
studie zal terugkomen. Ik hanteer dit begrip in een ruime betekenis, en defi-
nieer het als volgt.

De ondernemingsprestatie is de mate waarin de onderneming in staat
is te voldoen aan de omgevingseisen en zodoende op lange termijn
als organisatie te overleven.

In meer concrete zin concentreer ik me daarbij op twee aspecten van de fu-
sie: de financiele performance-effecten en de organisatieontwikkelingseffec-
ten, beide op korte en lange termijn. Ik ben van mening dat door middel van
het hanteren van een dergelijke ruime invulling van het begrip onderne-

mingsprestatie de waarde van de fusie voor de organisatie het meest tot zijn
recht komt. Sommige aanpassingen naar aanleiding van de fusie zullen na-
melijk eerst na jaren effect sorteren. Door expliciet te zoeken naar zowel
korte als lange termijn effecten wordt voorkomen dat alleen de effecten die
al binnen enkele jaren tot verbeteringen leiden in de evaluatie worden mee-
genomen. Daamaast richten veel studies van ondernemingsfusies zich alleen
financiele effecten, terwijl de fusie een dermate ingrijpende gebeurtenis is
dat het-uiteindelijk cruciale-overlevingspotentieel van de organisatie in
het geding is. Het voorbijgaan aan organisatieontwikkelende aspecten van de

L
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fusie is mijns inziens dan ook niet terecht. ook al zijn deze minder goed
meetbaar. In hoofdstuk 3 wordt het begrip ondernemingsprestatie verder ge-
operationaliseerd. Hier is het van belang op te merken dat het bereik van het
onderzoek voor wat betreft fusie-effecten is begrensd tot effecten die betrek-
king hebben op de prestaties van de fuserende organisaties zelf. Andere ef-
fecten, zoals maatschappelijke effecten van de fusie (bijvoorbeeld
werkgelegenheid, machtsconcentratie) en sociaal-psychologische effecten
(bij voorbeeld invloed op gedrag van betrokken medewerkers) vallen buiten
het bestek van dit onderzoek tenzij deze ook weer doorwerken in de presta-
ties van de onderneming.

1.3  Indeling van het proefschrift

Dit proefschrift is opgebouwd uit acht hoofdstukken Dit eerste hoofdstuk,
waarin de probleemstelling is gepresenteerd, vormt de inleiding van het ge-
heel. In hoofdstuk 2 wordt de bestaande literatuur over bankenfusies bespro-
ken. Op basis daarvan wordt in hoofdstuk 3 het conceptueel model

gepresenteerd dat bij de case studies is gebruikt. Ook ga ik in dat hoofdstuk
in op het onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethode.

De hoofdstukken 4,5 en 6 betreffen de case study van de ABN AMRO
fusie. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste stappen in het fusie- en inte-
gratieproces beschreven, van de strategische veikenning bij de afzonderlijke
banken tot en met de volledige integratie van de organisaties. In hoofdstuk 5
vindt een evaluatie plaats van de financiele performance-effecten van de fu-
sie op korte en lange termijn. Daarna wordt in hoofdstuk 6 geanalyseerd in
hoeverre de geexpliciteerde fusiemotieven van ABN en Amro zijn bereikt en
welke rollen decisies en interventies van het management hierin speelden;

vervolgens wordt nagegaan welke effecten de fusiedecisies en -interventies
zouden kunnen hebben op de (mogelijkheden voor) verdere ontwikkeling
van ABN AMRO als organisatie in een veranderende omgeving.

Hoofdstuk 7 is gewijd aan de vergelijkingscase: de fusie van Bank Mees
& Hope en Pierson, Heldring & Pierson Deze case wordt gebruikt om te
toetsen in hoeverre de bevindingen ten aanzien van de ABN AMRO fusie bij
een andere bankenfusie in de Nederlandse context hedkenbaar zijn. In hoofd-
stuk 8 worden de onderzoeksbevindingen samengevat en bespreek ik de con-
clusies in het licht van theorie en praktijk van management van fusie en
integratie.

*
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HOOFDSTUK 2

FUSIEMOTIEVEN, FUSE-EFFECTEN EN DE ROL VAN
FUSIEMANAGEMENT:

EEN BESPREKING VAN DE LITERATUUR

In deze bespreking wordt ingegaan op de achterliggende theorie in de litbra-
tuur die gebruikt wordt. Ook wordt vastgesteld waar uitbreiding van de lite-
ratuur gewenst is om tot beantwoording van de vraagstelling te komen. De

vraagstelling geeft aanleiding tot drie deelvragen in het literatuuronderzoek:

• Welke performanceverbeterende fusie-effecten worden volgens de litera-
tuur doorgaans door managers beoogd en zijn deze voor banken relevant?

• Welke effecten treden volgens de literatuur feitelijk bij bankenfusies op?

•   Wat is volgens de literatuur de rol van management in het realiseren van
fusie-effecten?

Deze drie deelvragen worden respectievelijk beantwoord in de nu volgende

paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3. In 2.4 volgt een samenvatting en conclusie.

2.1  Fusiemotieven

In de angelsaksische literatuur treft men diverse fusie- en overnamemotieven

aan, die veelal worden ingedeeld in twee categorieen: winstmaximaliserend
en niet-winstmaximaliserend. In het kader van dit onderzoek zijn we op zoek
naar winstmaximaliserende motieven voor fusies. Dat betekent enerzijds dat
de in de literatuur aangegeven merger motives die niet zijn gericht op winst-
maximalisatie buiten het bestek van dit onderzoek vallen. Anderzijds wordt
evenmin gekeken naar motieven waarbij de ene partij voordeel behaalt ten
koste van de andere panij; uitgegaan wordt van fusie-intenties die per saldo
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een voordeel beogen  voor de genmenlijkheid. 5 Vier vrij gangbare fusie-
en/of overnamemotieven uit de angelsaksische literatuur zijn daardoor ko-
men te vervallen
•  De informatie-asymmetrie hypothese (Chiplin & Wright 1987, 92-94 en
99-100). Daarin wordt verondersteld dat een ondememing een andere over-
neemt omdat de eerste van mening is dat de laatste op de beurs is onderge-
waardeerd; de overnemende managers denken te beschikken over een infor-
matievoorsprong ten opzichte van de markt.
•   De managers-utiho' maximization hypothese (Hawawini & Swary 1990,
25 en 106). Uitgangspunt voor deze hypothese is dat managers fusies en
overnames aangaan om redenen van status, inkomen of andere emolumen-
ten. Daarbij kunnen ook defensieve motieven aande orde zijn, als managers
om redenen van managers-utility op zoek gaan naar een fusie- of overname-
partner om te voorkomen dat het bedrijf waaraan zij zelf leiding geven,
wordt overgenomen door een derde partij.
•      De free cash.flow hypothese (Jensen  1986), die in feite een speciaal geval
is van de»e cash flow hypothese. Verondersteld wordt dat managers fusies
en/of overnames aangaan  als  erfee cash flow  in de onderneming aanwezig
is.  Free  cash flow wil zeggen  dat alle investeringen  met een positieve netto
contante waarde zijn gedaan en er nog steeds cash flow over is. Het kan dan
in het belang van aandeelhouders zijn dat de onderneming de waarde van die
cash flow uitkeert, via dividend of door terugkoop van aandelen. Managers
zullen echter de neiging hebben dat bedrag toch te investeren-hetgeen in
die situatie onrendabel en dus niet-winstmaximaliserend is-in diversifice-
rende overnames. Zij doen dat omdat diversificatie het risico op faillissement
verkleint en dus de kans vergroot dat zij hun toppositie in het bedrijf kunnen
behouden

-   De hubris hypothese (Roll 1986). Managers worden daarin verondersteld
overmoedig te zijn-het Griekse woord 61}PK (hubris) betekent over-
moed--en nemen daardoor bedrijven over tegen een prijs die hoger ligt dan
de werkelijke waarde van een bedrijf. Volgens deze hypothese overschatten
managers in hun overmoed systematisch de voordelen van ovemames en on-
derschatten zij de nadelen, doordat zij zich betere overname- en integratie-
managers achten dan anderen.

1 Haspeslagh & Jemison (1991,22) onderscheiden in dit laatste verband value capture versus
value creation. Bij value capture is er sprake van overdracht van waarde van de ene partij
naar de andere. Bij value creation is er sprake van een waardestijging voor beide fusiepart-
ners gezamenlijk In dit onderzoek gaat het om fusie-effecten waarbij sprake is van value
creation.
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De informatie-asymmetrie hypothese heeft veeleer betrekking op overname-

gedrag dan op fusiegedrag en valt daarom buiten deze studie. De managers-
utility maximization,»e cash jlow en hubris hypothesen, die afkomstig zijn
uit de agencytheory, vallen buiten het bestek van dit onderzoek omdat zij

niet uitgaan van winstmaximalisatie voor de onderneming.
In de paragrafen 2.1.1-2.1.7 worden de fusiemotieven besproken die wel

uitgaan van winstmaximallserende fusie-intenties van managers.

2.1.1  Gezamenlijke externe positionering

Fusiemotieven gericht op het in positieve zin bernvloeden van de gezamen-
lijke externe positionering van de organisaties hebben primair te maken met
de relatie tussen de fuserende ondernemingen enerzijds en met de relatie met

hun omgeving anderzijds. De meeste literatuur over positionering als fusie-
motief heeft hetzij betrekking op de relatie met afnemers en concurrenten,

hetzij op die met overheid en samenteving.

2.1.1.1  Relatie met  afne„ters en concurrenten
Een in de literatuur genoemd fusiemotief is het verbeteren van de positie van
de fusiepartners richting klanten in vergelijking met de concurrentie. Dit fu-
siemotief wordt meestal geoperationaliseerd in een prijszettingsmoti€f ban-
ken kunnen een fusie aangaan om meer invloed op de prijszetting te kunnen
uitoefenen. Amerikanen spreken in dit verband van,nergerfbr ohgopoly of,
in meer extreme situaties van mergerfbr monopoly (weston, Chung & Hoag
1990, 10-11). Een meer algemene term voor dit fusiemotief is inarket-power
hypothesis (Hawawini & Swary 1990,30).

Het prijszettingsmotief is oorspronkelijk afkomstig uit de zogenaamde
structural anti-trust theory, die met name in de jaren vijftig in de VS veel
aandacht kreeg en sindsdien nog altijd tot discussies leidt bij (de)regulerings-
vraagstukken. In die theorie wordt een verband gelegd tussen de concentra-
tiegraad in een bedrijfstak en het (prijs)gedrag van de ondernemingen in die

bedrijfstak (Weston, Chung & Hoag 1990, 594). Stigler (1950), een repre-
sentant van deze stroming, betoogde in de jaren veertig en vijftig dat de fu-
siegolven in de VS mede werden ingegeven door een sueven naar
monopolistische respectievelijk oligopolistische prijszetting.

De idee achter dit fusiemotief is dat monopoliewinsten of oligopoliewin-
sten door middel van een fusie behaald kunnen worden doordat de concur-
rentie in de bedrijfstak afneemt bij een fusie van twee elkaar voorheen
beconcurrerende bedrijven. De concurrentiebeperking stelt de fuserende on-
dernemingen--dn de andere bedrijven in de bedrijfstak-in staat hun prijzen
te verhogen en daarmee hun winstmarge te vergroten (Hawawini & Swary

1990,30)
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Het prijszettingsmotief is van toepassing op horizontale fusies. Immers,
alleen bij een horizontale fusie neemt het aantal concurrenten in een deel-
markt af Bij een niet horizontale fusie nemen de marktaandelen van fuseren-
de partners in hun deelmarkten niet toe (Belgische Vereniging van Banken

-    1993,19-20).
Het prijszettingsmotief kan van toepassing zijn bij bankenfusies. Het

voodcomen van monopolievorming in het bankwezen is lange tijd zelfs zo
belangrijk gevonden dat het tot enkele jaren geleden 66n van de pijlers vorm-
de van het toezichtbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB), het zoge-
naamde Structuurtoezicht.2

2.1.1.2 Relatie met overheid en samenleving
Een fusiemotief, voor zowel horizontale als diversificerende fusies, kan gele-    1
gen zijn in het feit dat de twee banken gezamentijk hunonderhandelingspo-   4
sitie willen versterken ten opzichte van de overheid of andere
maatschappelijke organisaties (bij vooIbeeld de vakbeweging). Ook in meer
algemene zin kan een groter absoluut belang en een intensievere verstrenge-
ling van de onderneming in de samenleving tot een gunstiger behandeling
van overheidswege leiden (Goedegebuure   1992, 225). Zulks zou positief
kunnen zijn voor de ondernemingsprestatie, bij voorbeeld omdat overheids-   C
subsidies verkregen kunnen worden of vakbonden minder harde eisen zullen     i
stellen in arbeidsvoorwaardenoverleg.3

Wat betreft toepassing in het bankwezen kan worden opgemerkt dat het
overheidstoezicht op banken relatief stringent is vergeleken met het toezicht
op andere bedrijven. De maatschappelijke consequenties van een eventueel
faillissement van een bank kunnen immers zeer groot zijn. Dit werd bij voor-
beeld duidelijk zichtbaar in de grootscheepse reddingsoperatie die de Franse
overheid in 1995 voor Cradit Lyonnais ondernam: het voorkomen van fail-
lissement van deze bank werd gezien als een actie van nationaal belang, ge-
zien de omvang en intense verstrengeling van Crddit Lyonnais met het

2  In het kader van de liberalisatie van de Nederlandse financiele markten is het Structuurtoe-
zicht van DNB in 1990 opgeheven.

3 Andersom kunnen restricties die de nationale overheid oplegt aan bedrijven ook leiden tot fu-
siegedrag. Dit heeft zich bij voorbeeld in het Amerikaanse bankwezen voorgedaan: Citibank
onderneemt buiten de VS activiteiten die binnen de VS niet mochten worden uitgevoerd in
combinatie met commercial banking, zoals bepaalde investment banking activititeiten en het
participeren in het eigen vennogen van industriele bedrijven (Weston, Chung & Hoag 1990,
630). Een dergelijk fusiemotief is alleen op transnationale fusies van toepassing. Aangezien
transnationale fusies in dit proefschrift niet worden onderzocht, wordt dit fusiemotief niet
verder uitgewerkt.
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Franse bedrijfsleven. Ook in de VS zijn maatregelen getroffen om faillisse-
menten van banken met nationale economische consequenties van over-
heidswege te verhelpen. In zulke gevallen verklaart de Amerikaanse
overheid een dergelijke bank too big to fail. Het overheidsbeleid om grote
banken te beschermen wordt volgens sommige Amerikaanse onderzoekers
gezien als een prikkel om groot te worden en dus ook als een fusiemotief
(Boyd & Graham 1991,11).  e

Het moge duidelijk zijn dat in Nederland, gegeven de grote concentratie-

graad van het bankwezen, een faillissement van dEn van de grote banken
enorme maatschappelijke consequenties zou hebben. In lijn met het hierbo-
ven besproken fusiemotief zou dat er op kunnen duiden dat de prikkel om
een zeer grote marktpartij te worden door middel van een fusie ook in Ne-
derland zou kunnen gelden. Hoe groter de bank, des te meer kans er is dat
DNB een eventueel faillissement van die bank zal afwenden. Dit groei-argu-
ment gaat in de praktijk overigens voor Nederland minder op dan voor de
VS: vanwege het geringe aantal banken in Nederland mag bescherming door
DNB in hoge mate zeker worden geacht, met name voor de grotere mamt-
partijen. Een fusie van twee banken als ABN en Amro heeft slechts de reeds
bestaande noodzaak tot het voorkomen van faillissement verder versterkt.
Dit is een geheel andere situatie dan in de VS waar duizenden banken actief
zijn waarvan faillissement geen nationale economische consequenties  zal
hebben. Hoe dan ook, de rol van de overheid in de bankensector is zodanig
belangrijk dat dit fusiemotief (het trachten de positie ten opzichte van de
overheid te versterken) in Nederland een rol zou kunnen spelen.

Een ander in de literatuur genoemd fusiemotief is het imagomotief een   1
verbetering van het imago van twee fuserende banken doordat zij gezamen-
lijk een grotere marktpartij zullen vormen. De perceptie van de samenleving
en daarmee van potentiele klanten is hieibij van belang. Hannan & Rhoades

(1987, 70) karakteriseren dit treffend met de voor veel klanten herkenbare

slogan:

If it's one ofthe biggest, it must be good

Het imagomotief kan ook betrekking hebben op het imago van de bestuur-
ders. Het besluit om te fuseren kan in de samenleving, bij voorbeeld bij be-
leggers, een beeld van de managers vestigen als oplettende en actieve
bestuurders 'who recognize a good thing when they see it' (Steiner 1975, 30-
31). Dit kan het vertrouwen van klanten en beleggers in de betrokken bedrij-   
ven versterken, met alle positieve consequenties van dien.4

4   Hoewel dat niet als zodanig in de literatuur wordt aangegeven, zou dit argument ook binnen
de betrokken bedrijven positieve effecten teweeg kunnen brengen.
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Imagoverbetering kan zowel bij diversificerende als horizontale fusies
een rol spelen  In de bancaire sector heeft het imago-argument veel kracht.
Edn van de kernfuncties van commercial banking is het aantrekken van toe-
vertrouwde gelden. Een goed imago geeft vertrouwen bu de buitenwereld.
Vertrouwen in de bank en in het management ervan wordt dan ook als cru-
ciaal voor de strategische positie van een bank beschouwd. Dat blijkt onder
andere ook uit het belang dat de toezichthouders hechten aan het bevorderen
van vertrouwen. Om redenen van vertrouwen, vertaald in het voorkomen van
paniekreacties bij het publiek wanneer banken stroppen leiden, staat DNB
toe dat Nederlandse banken stille reserves aanhouden waarmee grote schom-
melingen in voorzieningen voor kredietrisico's aan het zicht van de markt
worden onttrokken In de VS wordt het vertrouwen in de banken gestimu-
leerd door een garantie die de overheid aan spaarders verstrekt in het kader
van de FDIC. Nederland kent eveneens een dergelijke garantieregeling.

2.1.2 Schaalvoordelen versus scopevoordelen

Het bereiken van schaalvoordelen is denk ik het meest bekende en meest ge-
noemde fusiemotief. Vaak worden schaalvoordelen echter onvoldoende on-
derscheiden van zogenaamde econo,nies Ofscope (scopevoordelen). Het kan
voor deze studie belangrijk zijn dit onderscheid te maken; daarom zullen
eerst deze twee bronnen van fusiemotieven worden gedefinieerd. Daartoe
wordt deels aangesloten bij de formuleringen van Daerns & Douma (1989,
101& 105).

Schaalvoordelen  ontstaan  als  bij een stijgend produktie- of distribu-
tievolume  de  kosten  per eenheid produkt dalen.  Economies  of scope
zijn kostenvoordelen die berusten op het gezamenlijk gebruik van
inensen en middelen voor meerdere produkt/markt-combinaties

Deze definities zijn aangepast aan de bedrijfsactiviteiten van banken. Daems
& Douma (1989, 105) spreken bij scopevoordelen over gezamenlijk gebruik
van  'faciliteiten' voor meerdere 'produkten'. Die definitie is mijns inziens  te
eng voor een zinvolle toepassing op de bankensector. De kostenvoordelen
die banken kunnen behalen liggen vooral op het vlak van personeel en perso-
neelsgerelateerde kosten-bij ABN en bij Amro werd ongeveer 70% van de
kosten bepaald door personeelskosten-en een inzet van dezelfde perso-
neelsleden op meer dan 66n produkt/markt-combinatie kan gezien worden
als een vorm van scopevoordeel.

Het onderscheid tussen schaalvoordelen en scopevoordelen laat zich het
beste duidelijk maken door te beseffen dat scopevoordelen bufusies zich al-

9
teen kunnen voordoen bij diversijicerende fusies en schaatvoordelen bij ho-

i rizontale fusies. Fusiepartners bewerkstelligen een scopevoordeel  als zij  in
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staat zijn verschiUende produkten of diensten gezamenlijk goedkoper te ver-
kopenof le verwerken.  In het geval van een fusie is dat alleen van toepassing
als er sprake is van een bepaalde mate van complementariteit in de pro-
dukt/markt-combinaties van de twee banken. Schaatvoordelen zijn alleen te
behalen bij horizontale fusies omdat de schaal van de produktie of distributie
van een dienst alleen toeneemt als er spmke is van supplementariteit van die
produktie of distributie. Als er helemaal geen supplementariteit is, dan be-
hoort de produktie en distributie tot een andere produkt/markt-combinatie en
zijn er geen schaalvoordelen in het spel. Het is ter nuancering van dit
zwart/wit gepresenteerde onderscheid van belang in herinnering te roepen
dat in dit onderzoek geen discreet onderscheid wordt gemaakt tussen hori-
zontale en diversificerende fusies omdat deze worden beschouwd als op een
continuorn in elkaar overlopende typen fusies. Zodoende kan er vooral in re-
latieve zin worden gesproken van scope- en schaalvoordelen.

In diverse ondernemingsfuncties kunnen zich schaal- en scopevoordelen
voordoen, bij voorbeeld in de distributie of in de produktie. De schaal- en
scopevoordelen kunnen worden geordend aan de hand van de bekende
'synergiebegrippen' die Igor Ansoff in de jaren zestig reeds in de strategie-
literatuur heeft gentroduceerd (Ansoff 1965). Ansoff onderscheidt vier soor-
ten synergie: sales fynergy (distributiegerelateende synergie), operating
synergy (operationele synergie), investment svnergy (investeringsgerelateer-
de synergie) en management Fierg (managementgerelateerde synergie). In
de latere literatuur, met name vanuit financieel economische hoek, is er een
synergiesoort bijgekomen: financial syner  (financiele synergie) (Weston,
Chung & Hoag 1990, 96-99). Deze soorten synergie worden soms synergie-
begrippen genoemd (bij vooibeeld door Van Londen 1992, 58). Mijns in-
 ziens is de benaming synergiedimensies beter omdat het steeds om hetzelfde
principe gaat-dat het geheel meer is dan de som van de samenstellende de-
len--en het dus verwarrend is om te spreken van verschillende begrippen. 5
De aanduiding 'dimensies' is meer op zijn plaats omdat de diverse soorten
synergie hetzelfde principe vertegenwoordigen, doch betrekking hebben op
verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. De bespreking van het be-
reiken van schaal- en scopevoordelen als fusie-intentie vindt hieronder aan
de hand van deze vijf synergiedimensies plaats.6

5   Het is bovendien nog maar de vraag of men terecht kan spreken van een synergiebegnp. Zo
stelt Porter (1987, 54) in zon beroemd geworden artikel in Harvard Business Review getiteld
From competitive advantage to corporate strategy het volgende: 'In articulating the interrela-
tionships between businesses one comes face to face with the often ill-defined concept of
synergy.  [...] Even synergy that is clearly defined often fails to materialize.'.

6  Van Londen betoogl terecht dat synergie meer is dan cost shanng. Hij ziet synergie als het
benutten van de onderlinge samenhang van bedrijfsonderdelen en dat moet leiden  '6f tot  la-
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2.1.3  Distributiegerelateerde fusievoordelen

  Door te fuseren kunnen banken schaalvoordelen bereiken in de distributie
  van hun diensten, voordelen door het laten samenwerken of zelfs helemaal

samenvoegen van elkaars verkooporganisaties en coordinatie van de promo-
t tie- en reclame-activiteiten (Van Londen 1992, 58). Deze voordelen kunnen

zowel leiden tot kostenbesparingen als opbrengstverhogingen. In het bank-
wezen kunnen dergelijke schaalvoordelen relatief belangrijk zijn omdat een
groot deel van de kosten van commercial banks gemaakt worden voor de
distributie van de diensten. Mogelijke voordelen op dat gebied kunnen van
grote betekenis zijn voor de ondernemingsprestaties.

Ook scopevoordelen kunnen zich in de distributie van produkten en dien-
sten voordoen, door verschillende produkten via een gemeenschappelijk dis-
tributie-apparaat af te zetten. Kostenbesparingen zijn mogelijk als er
efficienter gebruik gemaakt wordt van de distributiekanalen, maar scope-
voordelen kunnen ook leiden tot hogere opbrengsten. Men kan de bestaande
relaties met klanten die een bepaald produkt afnemen, benutten voor de ver-
koop van een ander produkt (cross-selling). Ook kan het gebruikmaken van
een merknaambekendheid van het ene produkt bij de verkoop van een ander
produkt als een scopevoordeel worden aangemerkt (Haspeslagh & Jemison
1991, 29-30). Daems & Douma (1989, 120) merken mijns inziens terecht op

  dat er op dit termin ook sprake kan zijn van diseconomies ofscope: als de re-

  putatie van dan van de produkten zich negatief ontwikkelt, kan dat zich re-
I flecteren in een verslechtering van de merknaamreputatie van de andere

   produkten van het bedrijf
In het bankwezen zijn ook distributiegerelateerde scopevoordelen aan-

wijsbaar. Het concept van de universele bank is crop gebaseerd dat er scope-
voordelen behaald kunnen worden tussen de diverse activiteitengebieden die
in de universele bank verenigd zijn. Ook het Al#inanz-concept gaat uit van
scopevoordelen in de distributiesfeer tussen bankbedrijf en verzekeringsbe-
ddjf

2.1.4 Operationelefusievoordelen
/ In het produktieproces van bedrijven kunnen bij fusies operationele schaal-

en scopevoordelen worden bewelkstelligd. Sclmalvoordelen ontstaan als het
gezamenlijk vervaardigen van vergelijkbare produkten van de fusiepartners
leidt tot hogere bezellingsgraden en spreiding van overhead waardoor de

gere  kosten 6f tot liogere ornzet 6f tot betere bruto winstmarges dan wanneer de onderdelen
als afzonderlijke ondernemingen zouden opereren' (Van Londen 1992, 202).



Bespreking van de literatuur   23

produktiekosten per eenheid produkt dalen. Scopevoordelen ontstaan als dit-
zelfde principe toegepast kan worden bij de vervaardiging van verschillende
produkten die de fusiepartners in de nieuwe organisatie inbrengen

Operationele voordelen kunnen vooral groot zijn in bedrijfsactiviteiten
waar de totale kosten voor een belangrijk decl bepaald worden door de kos-
ten van de vervaardiging van de produkten. In een dienstverlenende sector
als het bankwezen is dat ten opzichte van de industrie slechts in beperkte
mate het geval. Toch moeten dergelijke kosten, en ook de mogelijke kosten-
voordelen uit hoofde van operationele schaalvoordelen niet worden onder-
schat. Tot deze kosten kunnen in het bankbedrijf onder andere worden
gerekend de - aanzienlijke - kosten van verwerking van het betalingsverkeer,
van venverking van effectentransacties en van kredietbeheer. Operationele
schaalvoordelen worden dart ook in het bankwezen vaak tot de beoogde fu-
sie-effecten gerekend (Belgische Vereniging van Banken 1993, 16).

Het principe van de leercurve gaat uit van operationele scopevoordelen w

(Van Londen 1992, 58): diversificatie levert een bedrijf produktie-ervaring
op in andere sectoren waarmee het een concurrentievoordeel kan opbouwen.
Door een cumulatie van kennis over produktiewijzen door de fusie, kan men
op diverse terreinen efficinter te produceren. Produktietechnieken en -werk-
wijzen kunnen van elkaar geleerd worden en toegepast op activiteiten. Ad-
ministratie- en beheerssystemen kunnen wellicht over en weer toegepast
worden (Daems & Douma 1989, 105). Ook kunnen hogere bezettingsgmden '
worden bereikt door het gezamenlijk venverken van verschillende produk-
ten. In theorie kunnen operationele scopevoordelen zich ook in het bankwe-
zen voordoen; bij voorbeeld, de administratieve afhandeling van
verzekeringsprodukten zou via eenzelfde venverkingscentrale als die voor
bankprodukten kunnen plaatsvinden.

2.1.5  Investeringsgerelateerde fusievoordeten

Investeringsgerelateerde voordelen ontstaan door gemeenschappelijk ge-
bruik van min of meer vaste activa (zoals onroerend goed en geautomatiseer-
de systemen), de vaste kern van de vlottende activa (zoals grondstoffen en
voorraden) en immateriele activa (zoals bu vooibeeld kennis op het gebied
van automatisering). De voordelen van samenwerking op deze terreinen kun-
nen bij bankenfusies tot aanzienlijke bedragen oplopen, met name ten aan-
zien van automatisering. De kosten van banken worden in toenemende mate
bepaald door automatiseringstechnologie. De toepassing van dergelijke tech-
nologie vergt grote investeringen Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de
steeds verder groeiende investeringen in dealingrooms en de kosten van sys-
teemontwikkeling. Ook op het gebied van onroerend goed kunnen besparin-
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gen worden gerealiseerd als er sprake is van sluiting van elkaar overlappende
bankkantoren en door samenvoeging van de hoofdkantoren.

Investeringsgerelateerde voordelen kunnen zowel scope- als schaalvoor-
delen betreffen. Vanuit het oogpunt van de investering maakt het Iliet Uit of
het investeringsbedrag wordt gebruikt voor supplementaire of complemen-
taire activiteiten. Zo kunnen multi-inzetbaarheid van onroerend goed, sys-
teemontwikkeling en dealingroom faciliteiten leiden tot scopevoordelen. Om
de lezer enig idee te geven van de mogelijkheden, is een specifiek voorbeeld
van een investeringsgerelateerd scopevoordeel illustratief: een stafactiviteit
zoals het macro-economisch onderzoek dat bij banken plaatsvindt, kan zo-
wel worden gebruikt in het effectenbedrijf als in het kredietbedrijf.

2.1.6 Managementgerelateerde fusievoordelen

Managementgerelateerde voordelen treden op wanneer een onderneming,
doordat zij gefuseerd is met een andere onderneming, in staat is om het ma-
nagement effectiever of efficienter in te zetten  Als de activiteitengebieden
van de twee fusieparmers in hoge mate overlappen is een bepaalde mate van
managementgerelateerd fusievoordeel in potentie onmiskenbaar aanwezig.
Bedrijfsbeslissingen die voorheen plaatsvonden in beide ondernemingen vin-
den na de fusie nog maar 6tn keer plaats. Het aantal managers kan afnemen
omdat het aantal medewerkers door operationele schaalvoordelen ook af-
neemt.

Vooral op het terrein van managementgetelateerde schaaleffecten is een
kanttekening op zijn plaats. Door samenvoeging van bedrijven wordt het to-
tale bedrijf waaraan kiding wordt gegeven niet alleen groter, maar ook com-
plexer en dus moeilijker bestuurbaar. Er treden effecten op die in de
literatuur worden aangeduid als disecono,nies of scale, negatieve schaalef-
fecten. De belangrijkste uitingen van negatieve schaaleffecten zijn het toene-
men van de administratieve structuren en het afnemen van het
aanpassingsvermogen van de organisatie (Belgische Vereniging van Banken
1993, 21). In het bankwezen is het belang van een adequaat risicobeheer
voor het overleven van de ondemenling crucialer dan in andere economische
sectoren. Daarom hebben banken in het algemeen relatief uitgebreide admi-
nistratieve structuren geYmplementeerd om het bedrijfsproces te besturen en
te controleren. Die behoefte aan control maakt dat er ook een relatief grote
managementcapaciteit voor wordt ingezet. Het realiseren van management-
gerelateerde schaaleffecten kan dan ook tot een aanzienlijke prestatieverbete-
ring leiden. Het risico van negatieve schaaleffecten is echter ook aanwezig,
gezien de genoemde grote behoefte aan control en risicobeheersing die het
bankwezen karakteriseert.
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Belangrijke scopevoordelen kunnen zich voordoen op managementge-
bied. Zogenaamde skill transfers, of capability transfers, kunnen tussen de
fusiepartners teweeg worden gebracht. Door het over en weer gebruik maken
van elkaars vaardigheden kunnen vmagstukken die bij de 6dn succesvol zijn
opgelost (wellicht) ook bij de ander worden toegepast.7 Auteurs als
Haspeslagh & Jemison (1991, 23) wijzen deze vaardighedenoverdrachten
zelfs aan als dan van de belangrijkste bronnen van waardecreatie bij fusies en
overnames. De ondernemingsprestatie kan worden verbeterd door een ver-
groting van de mogelijkheden voor opbouw, versterking en vernieuwing van
kernbekwaamheden door de fusie.8 Haspeslagh & Jemison (1991,30-32) on-
derscheiden functionele en generieke vaardigheidsoverdrachten. Functionele
overdrachten treden op wanneer een bepaalde expertise in specifieke onder-
nemingsfuncties die de fusiepartners ieder hebben opgebouwd over en weer
worden toegepast. Generieke vaardigheden worden overgedragen als de al-
gemene managementcapaciteit van beide partners wordt gedeeld, bij voor-
beeld voor concemplanning & -control of human resource management.

Weston, Chung & Hoag (1990, 191-192) doelen op hetzelfde mechanis-
me als 87 de zogenaamde dilferential inanagerial efficiency hypothesis be-
spreken. Als een bedrijf efficienter wordt bestuurd dan een ander en deze
twee bedrijven met elkaar fuseren, dan veronderstelt de  differential  manage-                1
rial €Oiciency hvpothesis dat het minst efficient bestuurde bedrijf tenminste
net zo efficient bestuurd kan worden als de efficientste van de twee. Daar-
door kunnen de gezamenlijke prestaties van de ondememingen worden ver-
beterd. In zijn meest zuivere vorm gaat de dgerential managerial eficiency             i
hypothesis ervan uit dat er geen belemmeringen zijn bij het toepassen van de
efficinte werkwijze van de ene partij bij de andere partij. In feite kan dit al-
ken als de fusie ook een volledige bedrijfsmatige integratie inhoudt. Voorts
gaat men ervan uit dat er geen negatieve scope-effecten zijn waardoor het
gecombineerde bedrijf niet net zo efficient bestuurd kan worden als de effi-
cintste van de twee samenstellende bedrijven. Dit laatste lijkt een te optimis-
tische gedachte. Immers, in extremo doorgeredeneerd, impliceert de
hypothese dat er uiteindelijk slechts 6dn onderneming op de wereld zou
overblijven, namelijk degene die beschikt over de meest efficiente werkwij-
ze (Weston Chung & Hoag 1990, 191). Gegeven deze kanttekeningen, kan
de hypothese ook verfijnder worden gedacht, waaibij ieder van de twee fu-
siepartners zowel beschikt over efficiente als inefficiente bedrijfsonderdelen
alsmede bepaalde generieke en functionele managementvaardigheden. Als

7   Dit kan worden gezien als een variant op het leercurve-effect.
8   Het aldus denken in termen van kernbekwaamheden is ininiddels een zeer bekend thema ge-

worden in de managementliteratuur. Zie Hamel & Pralialad (1990).
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de twee bedrijven fuseren, kan per bedrijjsonderdeel de meest efficinte be-
sturingswijze worden gekozen en kunnen over en weer de goed ontwikkelde
aspecten van elkaars managementvaardigheden worden toegepast. Zo kun-
nen managementgerelateerde schaal- en scopevoordelen ontstaan.

2.1.7  Financiele fusievoordelen

Door een fusie aan te gaan kunnen bedrijven ook financiele voordelen reali-
seren, doordat zij gezamenlijk lagere financieringskosten (cost Of capital)
kunnen realiseren dan ieder apart. In de literatuur worden drie mogelijke
bronnen van financiele schaalvoordelen genoemd (Weston, Chung & Hoag
1990, 96-98; Hawawini & Swary   1990,  32). Ten eerste, een fusie  kan  het
faillissementsrisico van de betrokken bedrijven verkleinen, waardoor zij te-
gen gunstiger voorwaarden vermogen kunnen aantrekken. Het faillisse-
mentsrisico kan worden vedcleind doordat zij een dusdanige schaal bereiken
dat zij too big to fail worden (zie paragraaf 2.1.1.2) of omdat zij vanwege
een diversdicerende werking van de fusie een grotere spreiding in bedrijfsac-
tiviteiten krijgen (Shaffer & David 1991, 284). Met andere woorden, het fail-
lissementsrisico kan worden verkleind door financiele schaalvoordelen en
door financiele scopevoordelen. Een tweede bron van financiele voordelen 1  I
bij een fusie is gelegen in het feit dat de kapitaalsbasis van de bedrijven in
absolute zin groter wordt, waardoor meer en grotere investeringen dan voor- 1
heen intern gefinancierd kunnen worden. Interne financiering kan goedkoper
zijn dan externe financiering doordat er geen transactiekosten mee gemoeid
zijn. Een derde aspect dat in de literatuur bij financiele voordelen wordt ge-
noemd, is het bereiken van belastingvoordelen door te fuseren, de tar hypo-
thesis. Belastingvoordelen kunnen worden gerealiseerd door een fusie met of

overname van een bedrijf met compensabele verliezen. Ook is het mogelijk
dat bedrijven gezamenlijk een fiscaal gunstiger financieringsstructuur kun-     
nen opbouwen dan ieder apart.9

De bovengenoemde financiele voordelen kunnen ook bij een bankenfusie
een rol spelen. In het bankwezen speelt de credit rating een rol van beteke-
nis. In directe zin heeft een credit rating invloed op het aantrekken van
vreemd vermogen (Schaper & Van der Zee 1992) in de vorm van een lagere
risicopremie. Indirect kan een hogere credit rating ook klanten er toe bewe-
gen zaken te doen met de bank, omdat een hogere credit rating het vertrou-

9  Een andere mogelijklieid voor belastingvoordeel die in de literatuur wordt genoemd, betreft
de  wijze van financieren  van  een overname (Weston, Chung &  Hoag  1990,209). Dit heeft
echter alleen betrekking op overnames, niet op fusies, en valt dan ook buiten het bestek van
deze studie.
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wen in de instelling vergroot. Ten slotte is het mogelijk dat fiscale overwe-
gingen bij een bankenfusie een rol spelen; deze tax hypothesis is echter,
voorzover ik weet, voor de bankensector nog niet empirisch getoetst (Hawa-
wini &  Swary 1990,32), hetgeen deels te maken kan hebben met liet feit dat
dergelijke belastinggedreven fusiemotieven doorgaans niet expliciet naar
buiten zullen worden gebracht.

In het bankwezen is de tendens tot risicobeperking in het algemeen groter
dan in andere bedrijfstakken. Zo zijn solvabiliteitsrichtlijnen in het bankwe-
zen belangrijker dan in andere sectoren. Er geldt dan ook een zogenaamde
saBO'-first constraint bij de waardering van het risico op faillissement. Dat
betekent dat er extra waarde wordt toegekend aan risicomijdend gedrag; met
andere woorden er wordt een premie gezet op risicoreductie. Het fusiemotief
van risicobeperking door middel van diversificatie kan in het bankwezen in
theorie dan ook erg belangrijk zijn. Dit spoort eveneens met de empirische
bevindingen, bij voorbeeld van Hawawini & Swary (1990, 35 & 107).

10

2.2 Fusie-ejJecten

De literatuur over effecten van fusies op de ondernemingsprestaties richt
zich vrijwel uitsluitend op direct waar te nemen financiele effecten. De be-
spreking  zal  zich daar  nu  dan ook op richten." Gezien de aanzientijke  hoe-
veelheid studies die betrekking hebben op financiele effecten van fusies en
overnames in de bankensector, is het mogelijk de bespreking van de resulta-
ten op deze bedrijfstak te concentreren. Overigens betreffen de meeste van
deze studies de Amerikaanse bankensector.

10 Overigens is diversificatic ook voor risicomijdende banken uiteraard niet altijd gunstig. Men
kan ook te ver gaan in het diversificatiegedrag, bij voorbeeld als diversificerende bedrijfsacti-
viteiten worden ontwikkeld ondanks een te lage rentabiliteit of als er sprake is van een te ge-
ringe synergie met andere bedrijfsonderdelen. Vanuit de agency theory wordt er op gewezen
dat managers tot een grotere diversificatie kunnen overgaan dan in het belang is van aandeel-
houders. De verklaring hiervoor wordt de zogenaamde employment nsk hypothese genoemd
(Amihud & I.Ev 1981). Daarbu gaat men ervan uit dat het menselijk kapitaal van managers
veelal ondernemingsspecifiek is en dat de managers er daarom extra belang bij hebben te
voorkomen dat hun ondernemingsspecifieke menselijk kapitaal wordt vernietigd door een
faillissement van het bedrijf. Dit kan ertoe leiden dat zij meer gericht zijn op diversificatie
dan in het belang is van aandeelhouders. Zie Saunders, Strock & Travlos (1987) voor een
toepassing van deze hypothese op de bankensector. De employment risk hypothese gaat niet
uit van niet-winstmaximaliserend gedrag van managers en valt dus buiten het bestek van
deze studie.

11 Zoals reeds in hoofdstuk l aangegeven, wordt mijns inziens onvoldoende aandacht geschon-
ken aan organisatieontwikkelende effecten die op termijn ook de ondernemingsprestatie
beinvioeden. In paragraaf2.3 wordt op dit punt teruggekomen.
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Er zijn twee soonen literatuur te onderscheiden over financiele effecten van
fusies: 12

•    Studies die op grond van de ontwikkeling van financiele kengetallen (bij
voorbeeld ten aanzien van efficiency en rentabiliteit) uitspraken doen over
het financiele effect van fusies. Deze studies hebben een korte ternlijn per-

00 spectief: uitspraken betreffen alleen de jaren waarop de financiele kengetal-
len direct betrekking hebben, bij voorbeeld drie jaar v66r en drie jaar na de
fusie. De uitkomsten van deze studies voor banken komen aan de orde in pa-
ragraaf 2.2.1.
• Event studies. Fusie-effecten worden gemeten in termen van waardecrea-
tie voor aandeelhouders. Deze methode heeft een lange termijn perspectief,
omdat verondersteld wordt dat verwachtingen van beleggers ten aanzien van
de lange termijn financiale effecten van de fusie in de aandelenkoers gere-
flecteerd worden.

De resultaten van deze twee groepen onderzoeken geven vaak niet dezelfde
conclusies over de financiele effecten van bankenfusies. Een verklaring hier-
voor kan worden gevonden in het verschil in tijdshorizon tussen de twee me-
thoden. Het is dan ook zinvol om, waar mogelijk, van beide methoden
gebruik te maken bij een evaluatie van de financiele performance-effecten
van fusies. Dit vindt in deze studie dan ook plaats (in hoofdstuk 5).

2.2.1  Fusie-ejfecten op grond van jinanciele kengetallen

In dit veelvoorkomende type onderzoek naar effecten van bankenfusies se-
lecteert men eerst enkele financiele kengetallen die de rentabiliteit, solvabili-
teit en efficiency van de banken indiceren en vergelijkt men deze gegevens
voor een groot aantal banken over een aantal jaren. Zo wordt cerst in de pre-
fusie situatie bekeken hoe fusiepartners presteerden ten opzichte van andere
banken en vervolgens in de twee of drie jaren na de fusie. Op basis daarvan
worden conclusies getrokken over de relatieve prestaties van overnemende,
overgenomen en samengevoegde banken voor en na de fusie of overname.
De resultaten van de onderzoeken naar het effect van bankenfusies en -over-
names op rentabiliteit, solvabiliteit en efficiency, worden hieronder bespro-
ken. Deze studies zijn allemaal van Amerikaanse origine en hebben
betrekking op Amerikaanse banken. Zoals leeds in hoofdstuk 1 is aangege-

12 Hierbij kan worden opgemerkt dat den categorie studies naar fusie-effecten buiten beschou-

wing is gelaten, namelijk simulatiestudies. Deze studies zijn niet gericht op het in kaart bren-

gen van werkelijke fusie-effecten maar van gesimuleerde fusie-effecten Voorts worden de
effecten niet op bedrijfsniveau maar op bedrijfstakniveau gemeten. Zie bij voorbeeld Savage

(1991) en Shaffer (1991.1993)
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veil, wordt in de Amerikaanse financiele vakliteratuur geen onderscheid ge-

maakt tussen fusies en ovemames; de resultaten hebben dan ook betrekking
op beide vormen van samenvoegingen, al wordt omwille van de leesbaarheid

gesproken van bankenfusies. De in deze paragraaf gebruikte studies (met bij-
behorende datasets) zijn:
•    Berger & Humphrey (1992): alle 114 bankenfusies in de VS tussen 1981
en 1989 waarbij elk van de partners een balanstotaal had groter dan $ 1 mil-
jaId.

•   Cornett & Tehranian (1992): 30 bankenfusies tussen 1982 en 1987 waar-
bij de overnameprijs hoger was dan $ 100 miljoen.

•  Linder & Crane (1993): alle 47 bankenfusies tussen 1982 en 1987 in
New England (in het Noordoosten van de VS).

•  Rhoades (1986): een steekproef van 413 bankenfusies die in de VS
plaatsvonden tussen 1968 en 1978.

•    Rhoades (1990): 68 bankenfusies tussen 1981 en 1987 waarbij elk van de

partners een balanstotaal had groter dan $  1  miljard.

•   Rhoades (1993): 898 horizontale bankenfusies tussen 1981 en 1986, dat
wil zeggen waarbij de partners ieder tenminste 66n vestiging hadden in het-
zelfde marktgebied (waaibij als marktgebied is gedefinieerd een county).

•   Rose (1992): 279 interstate bankenfusies tussen 1980 en 1989.

•    Spindt & Tarhan (1991): 394 bankenfusies die plaatsvonden in 1986.

•    Srinivasan & Wall (1992): 240 bankenfusies tussen 1982 en 1986 waar-

bij elk van de partners een balanstotaal had groter dan $ 100 miljoen.
Uit het bovenstaande overzicht blijkt allereerst dat het aantal bankenfusies in

de VS aanzienlijk is. Voorts blijkt dat in sommige onderzoeken een zeer bre-
de groep bankenfusies is geanalyseerd en dat in andere onderzoeken men
zich heeft geconcentreerd op bepaalde categorieen bankenfusies: interstate

fusies, horizontale fusies of fusies van banken vanaf een bepaalde minimum-
omvang. De resultaten van de vermelde studies laten zich als volgt beschrij-
ven.

1                   In het algemeen werd de rentabiliteit van banken na fusies niet veil)eterd of
verslechterd. Rhoades (1986; 1990) trekt deze conclusie zowel op grond van
een brede, zij het vrij oude dataset van bankenfusies, als op grond van een
meer recente dataset waarin hij zich heeft gericht op banken met een balan-
stotaal groter dan $  1 miljard. Rose (1992, 614-616) geeft voor een groep di-
versificerende (namelijk interstate) bankensamenvoegingen aan. dat de
rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) van de overgenomen banken in
de jaren v66r de acquisitie gemiddeld zakte van circa  11% tot -3%, om na de
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fusie binnen enkele jaren weer te stijgen tot zo'n 88,4 een niveau wat verge-
lijkbaar was met de REV van eenpeer group,

Twee studies laten een positiever beeld zien: die van Cornett & Tehrani-
an (1992, 223-225) en van Spindt & Tarhan (1991). De bevindingen van
Cornett & Tehmnian zijn voor een vergelijking met ABN AMRO van iets
meer belang omdat zij zich hebben geconcentreerd op de wat grotere overna-
mes (een overnameprijs groter dan $ 100 mln., hetgeen aangeeft dat de om-
vang van de onderzochte banken zelfs in de dataset van Cornett & Tehranian
vele malen kleiner is dan ABN en Amro waren). Zij zien de REV stijgen van
gemiddeld 10,2% vadr de fusie/overname, tot 12,7% erna, wat een signifi-
cante verbetering impliceerde van een benedengemiddelde prestatie naar een
bovengemiddelde prestatie. Bij deze bevinding van Cornett & Tehranian zet-
ten Berger & Humphrey (1992, 556) echter kanttekeningen: de ommezwaai
zou volgens hen ook verband kunnen houden met de meetmethode in plaats
van een werkelijke veibetering van de ondernemingsprestatie. Vanwege be-
zwaren tegen de meetmethode plaatsen zij eveneens vraagtekens bij de stu-

13die van Spindt & Tarhan.
De solvabiliteitsonhvikkehng krijgt in de Amerikaanse literatuur minder

aandacht dan de overige performance-indicatoren. In twee studies wordt ze
weI als indicator meegenomen. Rose (1992,614 & 617) merkt op dat, ge-
middeld gesproken, in de jaren voor een fusie de solvabiliteit van de banken
een dalende tendens vermont, deze na de fusie kortstondig verbetert en ver-
volgens binnen enkele jaren weer verslechtert. Cornett & Tehranian (1992,
224-228) zien in hun dataset ook een verbetering van de solvabiliteit van
0,60 procentpunt onder het gemiddelde van de bankensector, tot 0,12 pro-
centpunt onder het gemiddelde. Dat is weliswaar een verbetering, maar deze
is volgens Cornett & Tellmnian statistisch niet significant en de fuserende
banken blijven underperformers. Ten aanzienvan de solvabiliteit kan op ba-
sis van beide studies worden gesteld dat er weliswaar verbeteringen werden
waargenomen, maar dat deze zeer klein waren. De fuserende banken blijken
in de jaren v66r de fusie overigens een lagere solvabiliteit te hebben dan ge-
middeld in de markt.

Net als ten aanzien van de rentabiliteit, geven de Amerikaanse studies ten
aanzien van de ejjiciency-efecten van bankenfusies aan dat er gemiddeld ge-
sproken geen positieve of negatieve veranderingen waren na fusies. Rhoades
(1986, 12-14; 1990; 1993) neemt in zijn drie studies geen efficiencyverbete-
ring waar bij gefuseerde banken. Met name voor zijn studie uit 1993 is dit
een belangwekkend resultaat, omdat hij toen werkte met een dataset van

13 Voor meer infonnatie over dergelijke meetproblemm verwijs ik naar het artikel van Berger
& Humphrey (1992,554-562).
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bankenfusies waarbij juist wel efficiencyverbeteringen venvacht kunnen
worden, namelijk horizontale bankenfusies. Ook Berger & Humphrey (1992,
582) nemen geen gemiddelde efficiencyverbetering waar in hun onderzoek
gericht op fusies van de wat grotere banken (balanstotaal groter dan $ 1 mil-
jard). Bij diversificerende bankenfusies (namelijk interstate) wordt evenmin
nauwelijks een verbetering in efficiency gemeten, waarbij als efficiency-in-
dicator is gehanteerd de baten/bedrijfslasten-verhouding (Rose 1992, 614-
620). In de bredere datasets ten slotte, wordt ook geen verbetering van de
baten/bedrijfslasten-verhoudingen waargenomen na bankenfusies (Linder &
Crane 1993; Srinivasan & Wall 1992). Cornett & Tehranian (1992, 224 &
228-229) geven nog het meest gunstige beeld te zien: weliswaar een ver-
s/echtering van de baten/bedrijfslasten-verhouding van 1,19 naar 1,17, maar
omdat de rest van de bankensector het in hun dataset nog slechter deed, sprg-
ken zij van een relatieve verbetering voor fuserende banken. Deze relatieve
verbetering was echter statistisch niet significant.

14

Een andere indicator voor efficiency die wordt geanalyseerd, is het bruto-
resultaat per medewerker. In deze indicator signaleren Cornett & Tehranian
(1992, 224 & 229) een grote vooruitgang bij bankenfusies: een significante
stijging van de winst per medewerker, waarbij voor de fusie de betreffende
banken slechter en na de fusie beter dan de markt presteerden. Rose (1992,
614-620) ziet ook een velbetering, zij het beperkt in omvang en duur.

Al met al geven de empirische resultaten van de Amerikaanse studies naar
het effect van bankenfusies op rentabiliteit, solvabiliteit en efficiency aanlei-
ding tot de conclusie dat overgenomen banken zowel voor als na de fusie
normaal presteren, dat wil zeggen niet boven- en ook niet benedengemid-
deld. Opgemerkt kan worden dat de empirie volledig is gebaseerd op Amen-
kaanse bankensamenvoegingen en dat er geen onderscheid gemaakt is tussen
fusies en overnames. De datasets bestonden voor een groot deel uit banken
die qua internationaal karakter en omvang weinig vergelijkbaar waren met
de ABN AMRO fusie. Zo spreken Berger & Humphrey (1992) al van een
megamerger als de betreffende banken een balanstotaal hadden groter dan
$ 1 miljard. Ter vergelijking: ABN AMRO had na de fusie cen gezamenlijk
balanstotaal van circa $ 200 miljard.

In deze cross-sectionele studies worden banken behandeld als homogene
organisaties en fusies als homogene gebeurtenissen--behoudens de weinig

14 Berger & Humphrey (1993,555) merken op dat de meeste studies onterecht de rentekosten
buiten beschouwing laten bij het berekenen van de baten/bedrijfslasten-verhouding. Dit te-
rechte bezwaar doet zich bij de door mij gehanteerde cijfers voor Nederlandse banken, in
hoofdstuk 5, niet voor.
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discriminerend gehanteerde selectiecriteria op het gebied van balanstotaal en
marla-overlap. Contextuele verschillen alsmede verschillen in wijze van ma-
nagement van de fusie en integratie, komen in deze onderzoeken niet als va-
riabelen voor. Dat vormt mijns inziens een belangrijke tekortkoming. In deze
studie wordt dan ook getracht inzicht te krijgen in de processen achter het al
dan niet realiseren van financiele fusie-effecten.

2.2.2 Event studies

Event studies zijn vooral in de Verenigde Staten een veelgebruikte methode
om de reactie van de markt op gebeurtenissen te meten.15 Men gaat bij event
studies van fusies na of de fusie voor aandeelhouders waarde heeft gecreerd.
Daartoe wordt onderzocht of de aandeelhouders van de fuserende banken
een buitengewoon rendement behalen ten gevolge van de fusie, waarbij
wordt verondersteld dat venvachtingen van beleggers ten aanzien van de lan-
ge termijn waarde-effecten van de fusie in de aandelenkoers worden gere-
flecteerd. 16

Hetboek Mergers  and  acquisitions  iii  the  U.S.  banking  industry vanlia-
wawini & Sway (1990) bevat de meest uitgebreide verzameling event stu-
dies over fusies en overnames-waartussen zij geen onderscheid
maken-van banken tot nu toe. Daarin wordt onderzocht of fusie- en overna-
memotieven met behulp van de event study methode empirisch kunnen wor-
den ondersteund. Veel van de door hen onderzochte motieven zijn alleen van
toepassing op overnames of hebben betrekking op niet-winstmaximaliserend
gedrag van managers en vallen zodoende buiten het bestek van dit proef-
schrift. Het winstmaximaliserende fusiemotief dat voor deze studie vooral
relevant is, noemen zij de 'synergie-hypothese' (Hawawini & Swary 1990,
31).

Per saldo meten Hawawini & Swary (1990, 88) in de door hen onder-
zochte bankenfusies een lichte waardecreatie voor aandeelhouders van de
betrokken banken rond de bekendmaking van de fusievoomemens. Voor de
case van de ABN en Amro fusie is het voorts van belang op te merken dat de
waardecreatie die Hawawini & Swan, in de weken rond fusieaankondigin-
gen cumulatief meten gemiddeld:

15 Zie Jarrell, Brickley & Netter (1988) voor een overzicht van de event study literatuur over
fusie-effecten.

16 Op de techniek van deze methode wordt hier niet verder ingegaan; dat vindt plaats in para-
graaf 5.2.
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•   wel aanwezig is bij horizontale en niet bij diversificerende samenvoegin-
gen, dat wil zeggen wel bij intrastate  ennietbij interstate bankenfusies (Ha-
wawini & Swary 1990,129);
•   meer aanwezig is als de overnemende bank klein is dan als deze groot is
(Hawawini & Swary 1990, 132-133);
•  meer wordt waargenomen wanneer er sprake is van een relatief grDot
verschil in omvang tussen de twee partijen (Hawawini & Swary 1990, 132-
135).

Bij ABN en Amro was voor een belangrijk deel sprake van een horizontale
fusie, met name in Nederland. Uit hoofde daarvan mag dus op grond van de
studie van Hawawini & Swary een bepaalde mate van waardecreatie worden
verwacht. Maar op grond van de andere twee bovengenoemde kenmerken
zullen de verwachtingen ten aanzien van de waarde-effecten van de ABN en
Amro fusie lager moeten worden ingeschat. Immers, ABN en Amro waren
beide groot en zeer vergelijkbaar in omvang. In paragraaf 5.2.5 worden de
event study resultaten bij de ABN AMRO fusie in het licht van deze ver-
wachtingen geplaatst.

17

Hawawini & Swary proberen door middel van de event study methode
ook ondersteuning te vinden voor het fusiemotief van het verbeteren van de
prijszetting. Zij stellen dat een fusie het aantal matktpartijen zal doen afne-
men en daarom gunstig is voor de prijszettingsmogelijkheden van alle
marktpartijen-niet alleen de fusiepartners zelf. Dat betekent dat een fusie-
aankondiging of -goedkeuring ook een positieve invloed zou moeten hebben
op de aandelenkoers van andere banken dan de fusiepartners. Zij vinden eni-
ge, zij het zwakke, empirische ondersteuning van deze market power hypo-
these (Hawawini & Swary  1990,  170).

De event study methode vormt een goede mogelijkheid om voor de ABN
AMRO case de lange termijn financiele effecten te analyseren. Dambij kun-
nen in beperkte mate vergelijkingen worden gemaakt met de empirische be-
vindingen van Hawawini & Swary. Hun onderzoek is gebaseerd op de
Amerikaanse bankensector en beslaat een lang tijdsbestek van fusies (1971-
1987). Het is dan ook de vraag of hun bevindingen ook actueel zijn in de ja-
ren negentig, in de Nederlandse context, bij een fusie (dus niet een

17 Voor andere event studies met betrekking tot Amerikaanse bankenovernaines, zie Hannan &
Wolken (1989) en het meer recente artikel van Houston & Ryngaert (1994); bij dit laatste ar-
tikel moet overigens opgemerkt wordeti dat de onderzoekers sanienvoegingen van batiken
van gelijke omvang juist wt hun dataset hebben gehaald, omdat anders geen onderscheid tus-
sen bidding banks en forget banks kon worden gemaakt. De vergelijkbaarheid van hun resul-
taten niet de ABN AMRO fusie is dan ook zeer beperkt
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overname) van twee mer grote banken. De Nederlandse en Amerikaanse
context waarin bankenfusies plaatsvinden, verschillen danig van elkaar. Een
belangrijk verschil ligt bij voorbeeld in de nadruk die in de VS wordt gelegd
op het maximaliseren van shareholders value, in tegenstelling tot in conti-
nentaal Europa waar dit minder nadrukkelijk door interne en externe stake-
holders als 'kompas' voor beslissingen wordt gehanteerd, hetgeen onder
andere te maken heeft met de beperkte invloed van aandeelhouders in Neder-
landse structuurvennootschappen. Ook bestaan er ook andere verwachtingen
met betrekking tot de termijn waarop potentiele voordelen (bij voorbeeld
door personeelreducties) door de fusie kunnen worden behaald in Nederland
en de VS, door verschillen in sociale wetgeving. Weer een ander verschil
tussen Nederland en de VS is gelegen in de bankenmarkt zelf Nederland be-
staat uit een beperkt aantal marktpartijen die qua afzetkanalen elkaar zeer
veel overlappen; verwachte kostenbesparingen ten gevolge kantoorsluitingen
door de fusie kunnen dan ook flink hoog zijn. Ook zou de kleinere omvang
van de Nederlandse beurs kunnen betekenen dat de koersvorming minder
perfect is dan in de VS. Het zal dan ook niet verbazen dat event studies naar
Nederlandse fusies andere resultaten te zien hebben gegeven, zoals de event
study naar de fusie van Nationale Nederlanden en NMB Postbank van Bar-

b kema, Douma & Steins Bisschop (1992) waarin geen waardecreatie bij de
fusie werd gemeten.

18

2.3  De rol van fusiemanagement

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt aan de hand van de literatuur
ingegaan op de rol van fusiemanagement bij het realiseren van fusie-effec-
ten. Het zal blijken dat de literatuur op deze deelvraag geen bevredigend ant-
woord kan geven omdat zij op dit gebied nog volop in ontwikkeling is. Wel
kunnen diverse belangrijke theoretische elementen worden aangegeven die
als basis dienen voor de verdere modellering van het vraagstuk van manage-
ment van fusie en integratie in dit proefschrift. Daar waar in de literatuur
over de invloed van fusiemanagement op de realisatie van fusie-effecten
wordt gesproken, gaat het doorgaans over overnames. Toch blijken veel be-
gripsmatige aspecten van overnamemanagement bruikbaar voor de case van
de ABN AMRO fusie.

18 In een onderzoek naar dezelfde fusie concludeerden Cremers & Tourani Rad (1991) dat er
wel van waardecreatie sprake was. Een verklaring voor deze verschillende uitkomsten wordt
door Barkema e.a. (1992,98) gelegd in verschillende benchmark
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2.3.1  Een  procesbenadering van fusiemanagement

Dat de literatuur over fusie- en integratiemanagement nog erg in ontwikke-
ling is, heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het weten-

schappelijk onderzoek relatief recent de weg is ingeslagen om de effecten
van fusies vanuit een procesbenadering te onderzoeken. Daarin worden ef-
fecten van fusies in 986aild gebracliFmet de wijze waarop die

fusies be-   
stuurd zijn, dus met fusiemanagement. In het verleden werden fusies veelal   ,   3
benaderd als een vraagstuk die door middel van gedegen stap-voor-stap     '
planning aangepakt moesten worden (Salter & Weinhold 1979). Daarin werd
ervan uitgegaan dat de te bereiken effecten reeds van tevoren, dat wil zeggen
in de pre-fusie fase, waren vastgesteld. De omvang van de te bereiken bespa-

ringen werd zo voor een belangrijk decl geschat alvorens de fusie werd be-
klonken. Nadat de fusiebeslissing genomen was, kon het management zich
dan ook richten op het in elkaar schuiven van de bedrijven, hetgeen volgens
een relatief vast stramien en strak gepland kon plaatsvinden. Immers alle
doelstellingen waren in dat stadium al geformuleerd en getoetst op haalbaar-
heid. Het blijkt dat een dergelijke aanpak van fusiemanagement als een ge-
pland proces nauwelijks praktisch toepasbaar was en ook niet overeen kwam
met de constatering dat vele fusies en overnames niet leidden tot de perfor-
manceverbetering die ermee werd beoogd. Er kwamen onderzoeken op gang           '
die deze 'statische' planningaanpak verlieten en meer aandacht gingen rich-
ten op de dynamiek van het fusieproces zelf, dat wil zeggen het verloop, de
fasering en de veranderingsprocessen naar aanleiding van de fusiedecisie. In
deze procesbenadering van fusies zijn het juist de acties en activiteiten van
managers tijdens de diverse fasen van het fusieproces die het succes van de
fusie bepalen (Shanley 1987).

Deze omschakeling kan ook worden geplaatst in het licht van een para-
digmaverandering in de management- en organisatiewetenschap in breder
verband. De traditionele strategische planningsaanpak heeft plaatsgemaakt
voor een meer procesgeorienteerde kijk op strategievorming waarbij niet
meer uitgegaan wordt van geplande verandering maar meer van gestuurde
verandering, door te reageren op initiatieven in de organisatie en onvoorzie-
ne vemnderingen in de omgeving, daaruit lering te trekken en tegelijkertijd
ruimte te laten voor persoonlijke visies van managers. Henry Mintzberg
(1994), misschien wel de bekendste pleitbezorger van deze paradigma-shift
vat de procesgeorienteerde benadering van strategievorming onder de term
'strategische programmering', zulks ter onderscheiding van het traditionele
concept 'strategische planning'.

Een ander paradigmatisch uitgangspunt van de procesbenadering vormt
de strategische keuze benadering, die al in het begin van de jaren zeventig
door Child (1972) in de strategieliteratuur werd gerntroduceerd en later door
diverse auteurs verder is uitgewerkt  (zie bij voorbeeld Miles &  Snow  1978).
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Organisaties worden niet beschouwd als entiteiten die mechanisch en deter-
ministisch reageren op veranderingen in de omgeving, maar als organisaties
die hun eigen omgeving scheppen door hun keuzes aangaande maIkten, pro-
dukten, technologieen, schaal, etcetera. In de procesbenadering van fusies
kunnen zich in alle fasen van het fusieproces belemmeringen voordoen
waarop door het management gereageerd moet worden, van de fase van pre-
fusie ideenvorming tot die van post-fusie integratiemanagement (Jemison &
Sitkin 1986). Gaandeweg, in een adaptief proces, wordt toegewerkt naar ge-
wenste fusie-effecten. De procesbenadering impliceert een meer lange ter-
mijn perspectief dan dat voorheen in de literatuur over fusie- en
integratiemanagement werd gedaan. De doelen worden deels in de pre-fusie
fase vastgesteld en ontwikkelen zich deels ook gaandeweg. Interventies kun-
nen een korte termijn 'hier en nu' karakter hebben,de zogenaamde reorgani-
satorische interventies, die bij voorbeeld gericht kunnen zijn op het zo snel
mogelijk integreren van bedrijfsonderdelen van de twee fusiepartners die op
elkaars terrein werkzaam zijn; ook kan het management de fusie aangrijpen
om zogenaamde organisatieontwikkelende interventies te plegen, gericht op
het verstedken van de 'competenties' van de organisatie op de lange termijn,
bij voorbeeld door het vernieuwen van organisatiestructuren om een groter
aanpassingsvermogen van bedrijfsonderdelen aan externe veranderingen mo-
gelijk te maken (Van Dijck 1976). Onder 'competenties' kan in dit kader
worden verstaan het bereik van vaardigheden van een organisatie en de mo-
gelijkheden tot inzet daarvan in het strategisch gedrag (Ansoff 1979, 76-79).

Het gaat er dus niet alleen om het op korte termij n afsluiten van een goe-    )
de 'deal' en zo snel mogelijk integreren; fusies worden gezien als een bij-     
zondere fase in het ontwikkelingsproces van twee organisaties, en   
vervolgens 66n 'nieuwe' organisatie, waarin zich strategische vernieuwing     kan voordoen Hoewel de pre-fusie fase ook van belang is voor de waarde-
creatie die men met een fusie wil bewerkstelligen, wordt in de procesbenade-
ring benadrukt dat de strategische vernieuwing die de waardecreatie
mogelijk maakt in de periode nA het fusiemoment moet worden bereikt: een
goede pre-fusie selectie leidt weliswaar tot potentiale waardecreatie, de wer-
kelOke waardecreatie ligt in de acties van managers tijdens de integratieperi-
ode (Haspeslagh & Jemison 1991,5).

2.3.2 Een contingentietheoretische invalshoek

De contingentietheorie wordt in de hedendaagse theorievorming over fusie-
management veelal gezien als de meest vruchtbare aanpak om tot een toe-
pasbare theorie over fusies en ovemames te komen (Bastien & Van der Ven
1986). Hunt (1990) heeft hiertoe een aanzet gegeven in een model waarin hij
het succes van een overname afhankelijk stelt van aan de ene kant een com-
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binatie van contextvariabelen en aan de andere kant procesvariabelen die
contingenties kunnen vormen voor het succesvol implementeren van de fusie
en integratie. Strategische keuzes in de diverse fasen van het fusieproces zijn      <
in zijn model van invloed op de uiteindelijke effecten, gegeven een bepaalde
context. Hij beperkt zich evenwel tot het doen van voorstellen voor een na-
dere invulling van de relevante context- en procesvariabelen. Een bedrijf-
stakspecifieke invulling hiervan zou de theorie wellicht een stap verder
kunnen brengen. Zo acht Revell (1987, 99) technologische ontwikkelingen
van ovenvegend groot belang als een contextvariabele die stimulerend zou
werken op het totstandkomen van bankenfusies.

Een thema dat vaak in het kader van contingentietheorie aan de orde
wordt gesteld is het belang van gerelateerdheid van de fusiepartners, wil een
fusie tot waardecreatie kunnen leiden (Salter & Weinhold 1979; Porter
1987). Porter (1987) spreekt van gerelateerdheid als er een vermogen bestaat
tot wezenlijke vaardigheidsoverdrachten eWof het gezamenlijk uitvoeren van
belangrijke onderdelen van het produktieproces. Het aanwezig zijn van een
bepaalde mate van gerelateerdheid heeft een positief effect op de waardecre-
atie bij de fusie. Het belang van gerelateerdheid bij bedrijfsexpansies is al
langer in de literatuur onderkend, bij voorbeeld al door Williamson (1975)
en door Porter (1985). Zo stelt Porter dat een goed geselecteerde diversifice-
rende fusie of overname de greep van een onderneming op de waardeketen
van haar produkten versterkt, dat wil zeggen de diverse waardecreerende ac-
tiviteiten in de voortbrenging en distributie van haar produkten. Daartoe
moet een fusie een bepaalde mate van gerelateerdheid hebben, ook al is zij
diversificerend (Porter 1985, 320-323).-Haspeslagh & Jemison (1991, 339)
wijzen er echter op dat met het concentreren op gerelateerdheid in termen
van strategic jit, dat wil zeggen dat de fusie past bij de ondernemingsstrate-
gieen van de afzonderlijke partners (bij voorbeeld voor de waardeketen),
men veeleer op zoek is naar verklaringen van potentiele waardecreatie dan
van werkelijke waardecreatie, waarvoor, zoals reeds gezegd, meer aandacht
moet worden geschonken aan de strategische acties van managers tijdens het
fusieproces. Seth (1990), alsook Cannella & Hambrick (1993) trekken deze
strategicfit-verklaring voor waardecreatie bij fusies/overnames daarnaast op
empirische gronden in twijfel. Culturalfit als relevante interne contextfactor,
dat wil zeggen dat de bedrijfsculturen van de fusiepartners geen belemme-
ring vormen c.q. stimulerend werken op de gezamenlijke organisatieontwik-
keling, ondervindt in het algemeen meer steun Volgens Revell (1987,
101-102) spelen culturele factoren ook specifiek in het geval van bankenfu-
sies een belangrijke rol bij het bepalen van de mate van succes, zij het op de
korte termijn. En Datta (1991) concludeert dat stijlverschillen tussen topma-
nagers, vaak ook in verband gebracht met cultural fit, een significante nega-
tieve invloed hebben op bedrijfsperformance bij acquisities. Chattedee e.a
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(1992) concluderen hetzelfde naar aanleiding van hun onderzoek naar het
verband tussen performance en culturele verschillen tussen fuserende partij-
en zoals die worden gepercipieerd door de betrokken topmanagers.

De contingentiebenadering van fusies is momenteel volop in ontwikke-
ling. Teneinde inzicht te krijgen in succesbenvloedende factoren is aandacht
nodig voor de invulling van enerzijds de relevante omgevingsvariabelen en
anderzijds de wijze van fusiemanagement.

2.3.3  Fasering van  en rolverdeling  in  het fusie- en  integratieproces

Een direct gevolg van de opkornst van de procesbenadering van fusies en
overnames is de grotere aandacht die in de literatuur uitgaat naar het fusie-
management. Immers, het is in de procesbenadering juist de implementatie
van de fusie, dat wil zeggen de interventies van het management gericht op
integratie van de twee ondernemingen, waar potentiele waardecreatie omge-
zet wordt in werkelijke waardecreatie. Twee aspecten aan het management
van fusie en integratie komen hieronder aan de orde: de fasering en de rol-
verdeling in het fusie- en integratieproces.

Vooral in de wat oudere strategieliteratuur legde men, zoals reeds aange-
geven, met betrekking tot de implementatie van strategie een grote nadruk
op planning. De fasering van een fusieproces werd met name vanuit een 10-
gisch-analytische invalshoek bekeken Fasering is 6dn van manieren om vat
te krijgen op het fusieproces (Bakker, Fonderie & van Kampen 1984, 3).
Ook in de literatuur waarin een procesbenadering van fusiemanagement
wordt betoogd, speelt de fasering van het proces een belangrijke rol. De fu-
siemanager wordt geacht er rekening mee te houden dat het fusieproces niet
strak te plannen is maar er desalniettemin in te slagen het proces op het ge-                    1
wenste tempo te behouden, of zelfs van tijd als 'drukfactor' gebruik te ma-
ken. Dat betekent niet alleen het stimuleren van de gewenste ontwikkelingen
en het wegnemen van belemmeringen, ook moet men waar nodig het mo-
mentum van de veranderingen versterken en benutten. Haspeslagh & Je-
mison (1991, 58) merken zelfs op dat in de praktijk vaak blijkt dat het
'managen van momentum' juist 66n van de belangrijkste uitdagingen vormt
bij fusies. Met name in de pre-fusie fase, komt het nogal eens voor dat onder
druk van toenemend momentum beslissingen worden geforceerd of over-
haast een volgende stap wordt genomen op weg naar de fusie die veel aspec-
ten bevat die later toch nog uitonderhandeld moeten worden. Het managen
van momentum kan in dergelijke gevallen inhouden dat men het integratie-
tempo moet vertragen, hetgeen niet gemakkelijk blijkt te zijn: participanten
hebben hun commitment al gegeven. externe adviseurs hebben belang bij het
afronden van de zaak of het wordt in toenemende mate moeilijk om de ge-
wenste geheimhouding van onderhandelingen te verzekeren (Haspeslagh &
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Jernison 1991, 58). Het onderkennen van fasen van verdichting van gebeur-
tenissen maakt het mogelijk het proces te begrijpen en te beinvloeden (Zuy-
derhoudt 1985).

Vanuit analytisch perspectief onderkende men in de conventionele strate-
gische planningsliteratuur in een fusie- of overnameproces vrijwel altijd een
fasenpatroon als het volgende: strategische doelformulering, verkenning van
potentiele partners, strategische evaluatie, financiele evaluatie, onderhande-
ling, overeenkomst en integratie (Haspeslagh & Jemison 1991, 13). Een an-
der, hierop gelijkend voorbeeld is: orientatiefase, onderzoeksfase,
vooIbereidingsfase en uitvoeringsfase (Bakker, Fonderie & van Kampen
1984, 3). De fasering in een procesbenadering is moeilijker aan te brengen,
enerzij(is vanwege het grotere belang dat men hecht aan de integratiefase
(die daardoor meer ingevuld moet worden) en anderzijds vanwege het adap-
tieve karakter van het fusieproces: men volgt geen voorgeschreven route
maar intervenieert al naar gelang de relevante invulling van de context. Hunt
(1990,74) spreekt zelfs van een nieuw paradigma waarbij

the process relevant to success in one context is not relevant to success in
another. More discrimination in selecting processes related to different con-
texts should increase the success rate

Een ander element dat cruciaal is voor het management van de fusie en inte-
gratie is het aannemen van een rol- en taakverdeling door de diverse betrok-
ken managers. Een belangrijk doel van de rol- en taakverdeling is het greep
krijgen en houden op het fusieproces. Helaas is hierover weinig echte theorie
voorhanden. Bij overnames wordt succes deels bepaald door het vinden van
een balans tussen de vereiste interdependentie van de bedrijven, nodig om
strategische capaciteiten van de ene naar de andere over te hevelen, en de
vereiste autonomie, nodig voor het behoud van de eigen strategische capaci-
teiten (Haspeslagh & Jemison 1991, 15). Die balans leidt tot een bepaalde
benadering van een overname ('absorptie'. 'preservatie' of 'symbiose'). Bu
elk van die benaderingen zijn andere taken weggelegd voor de betrokken
managers (de concernmanagers, de overgenomen managers en de zogenaam-
de interfacemanagers) (Haspeslagh & Jemison 1991, 235). Helaas komen
Haspeslagh & Jemison hierin niet verder dan het noemen van vookeelden
van rol- en taakverdelingen in succesvolle overnames. Echter, net als bij een
overname, kunnen bij fusies bepaalde rollen onderkend worden, zij het wel-
licht andere. Kitching (1967) heeft bij voorbeeld al lang geleden betoogd dat
het aanstellen van een speciale fusiemanager belangrijk is.

Rolverdeling heeft niet alleen te maken met het greep krijgen op het pro-
1.

ces van fuseren, het verhoogt ook de betrokkenheid van de organisaties bij
de fusie. Naarmate het fusieproces voortschrijdt, worden de onderhandelen-
de managers steeds meer stakeholder in het doen slagen van de fusie (Alarik
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1982). Hun persoonlijk commiunent neemt daaibij toe. Door rollen en taken
te delegeren kan het commitment verder in de organisatie worden inge-
bracht. Het kan motivatie- en loyaliteitsverhogend werken (Revell 1987,
100). Men kan er daarmee ook aan bijdragen dat sleutelfiguren de organisa-
tie niet verlaten. Cannella & Hambrick (1993) benadrukken het belang van
behoud van sleutelfiguren in overgenomen bedrijven. Zij leggen op basis
van empirisch onderzoek een duidelijk invers verband tussen de uitstroom
van leidinggevenden van een overgenomen bedrijf en de post-acquisitie fi-
nanciele performance.

2.4 Conclusies

In de literatuur worden diverse fusiemotieven onderkend. Uitgangspunt voor
deze studie vormen de fusiemotieven die gericht zijn op een gezamenlijke
prestatieverbetering voor beide fusiepartners. Motieven van managers die

gericht zijn op persoonlijke doelstellingen--dergelijke motieven krijgen in
de literatuur ook de nodige aandacht-worden buiten beschouwing gelaten.
Fusiemotieven kunnen zijn gelegen in het versterken van de gezamenlijke
positie ten opzichte van afnemers en concurrenten, waardoor de fuserende
partijen in staat zijn tot het vergroten van hun winstmarge. Ook kan de fusie
een middel zijn om de onderhandelingspositie ten opzichte van overheidsin-
stanties of maatschappelijke groeperingen te versterken. Een laatste 'positio-
nerende' fusiemotief betreft het verbeteren van het imago van (het
management van) de onderneming door een fusie.

Schaal- en scopevoordelen kunnen daarnaast zeer belangrijke fusiemotie-
ven vormen. Van schaalvoordelen is sprake bij horizontale fusies en van
scopevoordelen bij diversificerende fusies. Schaal- en scopevoordelen kun-
nen liggen in de distributie, de interne produktieprocessen, in gezamenlijke
investeringen, in combinatie van de managementcapacititeiten van de onder-
nemingen en in de financiele combinatie van de parmers. In de case studies
van ABN AMRO en MeesPierson wordt nagegaan in hoeverre van deze fu-
siemotieven sprake was, hoe het management gepoogd heeft ze waar te ma-
ken en wat ervan gerealiseerd is.

De literatuur geeft ook inzicht in effecten van bankenfusies op de onderne-
mingsprestaties, maar is vrijwel uitsluitend gericht op effecten in financiele
zin. Organisatieontwikkelende effecten van fusie-interventies, die de compe-
tenties van de organisatie op lange termijn bernvloeden en daarmee de on-
dernemingsprestaties medebepalen, krijgen nauwelijks aandacht.

Financiele fusie-effecten worden in hoofdlijnen op twee manieren geme-
ten: op basis van financiele kengetallen (ten aanzien van rentabiliteit, solva-
biliteit en efficiency) en door de ontwikkeling van de aandelenkoers te
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analyseren rond fusiegebeurtenissen (event studies). Uit de meeste analyses
van financile kengetallen blijkt er gemiddeld gesproken nauwelijks perfor-
manceverbetering op te treden na de fusie of overname. Event studies laten
bij bankensamenvoegingen in het algemeen een lichte waardecreatie zien. dit
geldt vooral voor horizontale samenvoegingen, bij samenvoegingen van
kleine banken en bij overnames waarbij er een groot verschil bestaat in om-
vang van de overnemende en over te nemen partij.

Analyses van financiele kengetallen hebben alleen betrekking op de jaren
waarop de kengetallen betrekking hebben, tenvijl event studies rekening
houden met de lange termijn venvachtingen van beleggers ten aanzien van
de waarde-effecten van de fusie. Het is dan ook zinvol om beide methoden
toe te passen bij een financile evaluatie van de fusie-effecten. De combinatie
van event studies en langere termijn analyse van financiele kengetallen lijkt
de meest vruchtbare werkwijze om financiele fusie-effecten in kaart te bren-
gen.

Er is een opmerkelijk verschil tussen de literatuur over fusiemotieven en de
werkelijke fusie-effecten. De literatuur over fusie-effecten is veel globaler:
totale banken(combinaties) worden met elkaar vergeleken om te evalueren of
de fusie/overname in zijn totaliteit positief is geweest. De literatuur over fu-
siemotieven daarentegen geeft een veelheid aan beoogde effecten die niet op
een individuele basis kunnen worden getoetst wat betreft realisatie. Het pro-
ces van fusiemanagement oftewel hoe men tot implementatie komt van be-
oogde fusie-effecten blijft een black box. In toenemende mate wordt dan ook
duidelijk dat onderzoek gewenst is naar de rol van beslissingen en interven-
ties van de betrokken managers op de realisatie van fusie-effecten. De litera-
tuur is op dit gebied nog sterk in ontwikkeling. In deze literatuur wordt
stee(Is meer de nadmk gelegd op processen van fuseren en integreren. Daar-
naast wordt de contingentietheoretische aanpak van het vraagstuk van fusie-
management gepropageerd. daarin bepalen combinaties van context- en
procesvariabelen het succes van een fusie. Aandacht is nodig voor de speci-
fieke invulling van die variabelen. Twee belangrijke aspecten die bij fusie-
management voorts aan de orde zijn, zijn het aanbrengen van faseringen in
het fusie- en integratieproces en de invulling van taak- en rolverdelingen. In
de case studies wordt hierop aangesloten door grote aandacht te schenken
aan de rol van fusiemanagement in de realisatie van fusie-effecten. Deze dis-
sertatie is erop gericht terzake theorieontwikkelend te zijn
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HOOFDSTUK 3

CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKSONTWERP

In dit hoofdstuk worden het conceptueel model, onderzoeksontwerp en de
databronnen gepresenteerd aan de hand waarvan de case study is verricht.
Het conceptueel model is toegespitst op de hoofdcase, de ABN AMRO fu-
sie, maar in grote lunen zal het ook worden toegepast op de vergelijkingsca-
se, de MeesPierson fusie. In de paragraaf over het onderzoeksontwerp licht
ik de onderzoeksmethode toe, waarna de databronnen en data-analysemetho-
de aan de orde komen. Vervolgens worden methoden, onderzoeksobjecten
en data verantwoord.

3.1 Het conceptueel model

Figuur 3.1 is een grafische weergave van het conceptueel model dat in deze
studie centraal staat. Twee soorten variabelen zijn weergegeven: procesvari-
abelen (de rechthoeken) en contextvariabelen (de ellipsen). Daartussen zijn
op diverse plaaisen pijlen getrokken die de te onderzoeken relaties aangeven.
Het geheel geeft het fusie- en integratieproces weer. de jaartallen venvijzen
naar de ABN AMRO case en de tijdstippen waarop metingen zijn verricht.
Management van fusie en integratie kan worden gezien als het beheersen van
het proces zoals dat in het conceptueel model gevisualiseerd is en behelst in
deze optiek:
•   Het al dan niet expliciet folmuleren van fusiemotieven en -verwachtin-
gen die de ondernemingsprestaties kunnen beinvloeden. Deze zijn gestoeld
op percepties en venvachtingen van het topmanagement van de afzonderlijke
banken over ontwikkelingen in de omgeving en de plaats van de eigen orga-
nisatie daarin (op grond van organisatorische kenmerken van de bank).
•   Het concipieren en ten uitvoer brengen van fusiedecisies en -interventies
uit hoofde van de fusieverwachtingen.
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•   Het monitoren van de fusie-effecten en daarop inspelen met decisies en
interventies. Op grond van 'ontdekte' fusie-effecten kunnen gaandeweg an-
dere fusieverwachtingen worden ontwikkeld of bestaande venvachtingen ge-
herdefinieerd. Tevens kunnen 'onbedoelde' fusie-effecten optreden.
•   Het anticiperen en reageren op contextuele stimuli en belemmeringen in

het fusieproces uit hoofde van gedrag van (groepen van) stakeholders en ont-

wikkelingen in de omgeving en in de contigenties van de (nieuwe) organisa-
tie.

Het conceptueel model sluit aan bij de conclusie van hoofdstuk 2 dat het ge-
wenst is om aandacht te geven aan de beslissingen en interventies van mana-
gers gedurende het gehele fusieproces, dat wil zeggen vanaf het ontwikkelen
van het besluit tot fusie-bij de fusiepartners afzonderlijk-tot en met de fei-
telijke operationele integratie van de organisaties. Ook kan in het conceptu-
eel model de voorgestane contingentietheoretische aanpak worden herkend,
waarbij tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan proces- en contextvari-
abelen bij het tot stand komen van fusie-effecten. Aan de hand van de litera-
tuur over fusiemotieven en fusie-effecten enerzijds en de concrete gang van
zaken bij de ABN AMRO case study anderzuds, worden de variabelen in het

conceptueel model hieronder gedefinieerd en nader toegelicht.

Fusiemotieven en -verwachtingen
Order fusieverwachtingen worden verstaan de op enig moment door het ma-
nagement van de fuserende bedrijven venvachte fusie-effecten. Managers
kunnen zowel voor, als tijdens of na de fusie en integratie venvachtingen
aangaande fusie-effecten koesteren. Deze fusieverwachtingen kunnen in de
loop der tijd wijzigen. Zij kunnen worden 'ontdekt', dat wil zeggen pas in la-
tere instantie door het management worden onderkend; of 'herzien', omdat

de managers na verloop van tijd tot andere inzichten komen; of 'geherdefini-
eerd', waarbij managers aan oorspronkelijk geformuleerde   fusiemotieven
een andere interpretatie geven. Door het verrichten van twee metingen naar
fusievenvachtingen kunnen dergelijke ontdekkingen, herzieningen en herde-
finities worden gesignaleerd.

Fusieverwachtingen kunnen positief en negatief zijn. Dat wil zeggen dat
het management verwachtingen kan hebben over bepaalde fusiegebeurtenis-
sen waaraan zij op korte termijn of op lange termijn een positieve dan wel
negatieve invloed toekennen op de ondernemingsprestaties. Het is overigens
mogelijk dat van een fusie-interventie een op korte termijn negatief maar op

lange termijn positief effect wordt venvacht (of andersom). De positieve fu-
sievenvachtingen van de managers bij aanvang van de fusie, oftewel de initi-
eel door hen beoogde fusie-effecten. noem ikfitsie,notieven.



Figuur 3.1  Conceptueel model van het fusieproces, toegespitst op de ABN AMRO fusie
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Uit de literatuur zijn fusiemotieven afgeleid die ook voor de ABN
AMRO fusie van betekenis kunnen zijn. In de case study worden de
fusie-intenties van ABN en Amro gerelateerd aan de fusiemotieven uit de li-
teratuur. Daarmee wordt inzicht verkregen in:
•   de mate van gerelateerdheid van ABN en Amro, in diverse activiteitenge-
bieden;
•   in hoeverre positioneringsmotieven een rol speelden ten aanzien van af-
nemers, concurrenten, toezichthouders/overheid of belangengroepen zoals
vakbonden en consumentenorganisaties;
•    in welke bedrijfsfuncties het management schaaivoordelen of scopevoor-
delen beoogde;
•   fusiemotieven die bij ABN AMRO te ontwaren zijn en niet als zodanig
dimct aan een reeds in de literatuur genoemd fusiemotief kunnen worden ge-
koppeld;
• eventuele negatieve verwachtingen die het management had ten aanzien
van fusie-effecten.

Fusiedecisies en -interventies
- Fusiedecisies zijn de besluiten door het management over fusie-interventies.

dat kunnen formele besluiten zijn die in officiele stukken zijn bekrachtigd, of
informeel genomen besluiten die door managers worden aangegeven als te
zijn genomen in het kader van de fusie. Fusie-interventies definieer ik als de
concrete ingrepen in de organisaties door managers gedaan in het kader van
het fusie- en integratieproces. Zowel fusiedecisies als fusie-interventies vor-
men waarneembare elementen in het proces van fusiemanagement en kunnen
derhalve inzicht verschaffen in dat proces. Het onderscheid ertussen kan van
belang zijn om een aantal redenen:

•  decisies en interventies vinden vaak niet op hetzelfde hierarchische ni-
veau in de organisatie plaats;
•    er zal veelal sprake zijn van een time /ag tussen de decisie en interventie;
• doorgaans zullen fusie-interventies   zijn  afgeleid uit fusiedecisies, echter
niet altijd: zij kunnen ook door managers lager in de organisatie op eigen ini-
tiatief worden genomen. Dit is afhankelijk van de mate waarin die vrijhei(is-
graden worden toegestaan dan wel zelf ingenomen.
Fusie-interventies worden enerzijds direct in kaart gebracht door documen-
tenanalyse en interviews met topmanagers in de organisatie waarin zij aan-
geven welke zij als cruciale organisatorische ingrepen beschouwen die in het
kader van de fusie zijn gedaan. Anderzijds worden fusie-interventies indirect
afgeleid uit door managers aangeduide fusiedecisies. Dit laatste vindt plaats
omdat fusiedecisies voor managers waarschijnlijk meer als gebeurtenissen
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herkenbaar zijn dan fusie-interventies. De kans is dan ook groot dat het aan-
tal door hen genoemde cruciale fusiedecisies veel groter is dan het aantal in-
ten'enties. Om toch tot inzicht in de feitelijke interventies te komen, wordt
ook nagegaan wat er in de organisatie is geschied nadat een bepaalde fusie-
decisie is genomen. Een decisie of interventie wordt als een onderdeel van
fusiemanagement beschouwd als de betrokken managers zelf aangeven dat
de betreffende decisie of interventie verband houdt de fusie.

In de case study wordt nagegaan welke de cruciale fusiedecisies en -in-
terventies waren bij ABN AMRO. Dit leidt tot inzicht in:
•  de fusiemotieven waar de grootste aandacht van het management naar
uitging;
•    faseringen die het management in het fusieproces aanbracht;
•    de hierarchische lagen of anderszins te onderscheiden onderdelen van de
organisaties waar de diverse beslissingen werden genomen en interventies
werden gepleegd;
•   in welke mate en op welke momenten het fusiemanagement werd geken-
merkt door een top-down gerichte besturing en in hoeverre er sprake was

van planning dan wel globale sturing van fusie- en integratieprocessen;

Fusie-effecten en ondernemingsprestaties
Fusie-effecten worden gedefinieerd als de feitelijke ontwikkelingen in de fu-
serende en gefuseerde organisaties die kunnen worden toegeschreven aan fu-
siedecisies of -interventies en die van invloed kunnen zijn op de
ondernemingsprestaties. Deze fusie-effecten worden op drie manieren vast-

gesteld:
•   door het topmanagement van de banken aan te laten geven welke fusie-
effecten zij zelf waamemen.
•   door te analyseren wat er terecht is gekomen van de eerder door mana-
gers aangegeven fusieverwachtingen, en
•   door in documenten te zoeken naar ontwikkelingen in de organisaties die
met de fusie samenhangen.
De fusie-effecten kunnen zowel korte termijn als lange termijn effecten be-
treffen. Als korte termijn effecten worden beschouwd de fusie-effecten die
v66r het einde van de integratieperiode ten volle zijn gerealiseerd. Daamaast
kunnen zich lange termijn effecten voordoen, die weliswaar in gang worden
gezet tijdens de fusie- en integratieperiode, maar die in die periode nog niet
hun volle uitwerking hebben kunnen doen gelden. In de case study wordt na-
gegaan:

• welke fusiemotieven daadwerkelijk gerealiseerd zijn en welke niet;
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•    in hoeverre negatieve fusievenvachtingen zun uitgekomen en of het ma-
nagement hiertoe interventies heeft gepleegd;
•     op welke terminen 'ontdekte' of onbedoelde fusie-effecten aanleiding ga-
ven tot herzieningen of herdefinities van eerder geformuleerde fusiever-
wachtingen.

Ondernemingsprestaties werden in hoofdstuk 1 gedefinieerd als de mate
waarin de onderneming in staat is te voldoen aan de omgevingseisen en zo-
doende op lange termijn als organisatie te overleven. De ondernemings-
prestaties ten gevolge van de fusie worden op drie manieren geanalyseerd:
•     door de financiele performance van de banken enkele jaren voor en na de
fusie in kaart te brengen op grond van indicatoren voor de groei van de be-
drijfsomvang, de rentabiliteit, de solvabiliteit en de efficiency. De ontwikke-
lingen worden-voor zover vergelijkbaar-afgezet tegen de gang van zaken
bij andere Nederlandse banken:
•    door venvachtingen van beleggers ten aanzien van de lange termijn waar-
de-effecten van de fusie in het algemeen en enkele cruciale fusiegebeurtenis-
sen in het bijzonder in te schatten. Dit vindt voor ABN AMRO plaats vol-
gens de event study methode. Deze methode kan niet worden toegepast op
MeesPierson vanwege het feit dat deze bank niet beursgenoteerd is;
•  door de fusie-effecten te duiden in termen van organisatieontwikkeling
bij ABN AMRO en MeesPierson. Daartoe vindt een kwalitatieve analyse
plaats van de effecten die de fusie-inteiventies (kunnen) hebben op de nieu-
we organisatie als 'systeem'. Dat wil zeggen dat wordt nagegaan in welke
organisatorische competenties veranderingen zijn opgetreden c.q. in gang
zijn gezet en op welke impulsen uit de omgeving het management met deze
veranderingen reageerde of anticipeerde.

Contextuele stimuli en belemi,zeringen
De contextvariabelen in dit onderzoek betreffen de omgeving, kenmerken
van de organisaties en stakeholders. Factoren uit de context kunnen een sti-
mulerende of vertragende invloed hebben op het tot stand komen van fusie-
effecten. 1

1 Tweede orde effecten', die iii het conceptueel model op het eerste gezicht niet tot uitdruk-
king komen, betreffen de invloeden die fusie-effecten kiltinen hebben op de context en daar-
niee ook weer op de organisatie. Dergelijke tweede orde effecten krijgen weI indirect aan-
dacht omdat stimuli of belenimeringen vanuit de contextuele variabelen die gaandeweg het
fusieproces hun invioed doen gelden, ook in het onderzoek zijn betrokken. In dergelijke sti-
muli en belemnieringen kunnen reacties op eerdere fusie-effecten zijn vervat.
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Omgevingsfactoren zijn situaties en ontwikkelingen buiten de fuserende or-
ganisaties die van invloed (verwacht worden te) zijn op het totstandkomen
van fusie-effecten. De omgevingsfactoren die concreet in de case study wor-
den geanalyseerd, zijn gebaseerd op omgevingscategorieen die bij strategie-
onderzoek in het algemeen vaak worden onderscheiden (zie David 1991);
deze zijn toegespitst op factoren die in het kader van bankenfusies in de lite-
ratuur worden genoemd (zie Rose 1987):
•  macro-economische factoren, zoals ontwikkelingen in de Nederlandse
economie of internationale economische ontwikkelingen, zowel wat betreft
economische groei als relevante ontwikkelingen op de arbeidsmatkt;

•     politieke en juridische factoren, onder andere het bankentoezicht, de (Eu-
ropese)
•    technologie, met name de voor banken belangrijke ontwikkelingen op het

gebied van informatievoorziening en transactievenverking;

•  concurrentie, in hoeverre Nederlandse en internationale concurrentiever-

houdingen een rol speelden bij fusiedecisies en in fusie-effecten.

Als organisatorische contingenties worden beschouwd de kenmerken van de   i
fuserende organisaties die van invloed (venvacht worden te) zijn op het tot-
standkomen van fusie-effecten. Om de organisatiekenmerken van de fuse-
rende banken in kaart te brengen is gekozen voor een voor managers zo
herkenbaar mogelijke indeling. Een systeembenadering, ontleend aan het be-
kende,Md<ulfty 7-S frameto_rk glaterman. Peters & Phillips 1988), is als
basis gebruikt. Daarin zijn de volgende subsystemen relevant, dat wil zeggen
toegespitst op de situatie en terminologie die voor banken in het algemeen en

Nederlandse banken in het bijzonder herkenbaar zun:

•  concern- en ondernemingsstrategieen. zowel in termen van financiele
doelstellingen als in commerciele zin (produkt/matkt-combinaties. groeige-

bieden);

•   organisatiestructuren en structurerende principes die op concernniveau en
binnen divisies   zij n gehanteerd (clientengroepsgerichtheid, produktgericht-
heid, functionele en geografische indelingen);

•   systemen, in de bankpraktijk veelal met nadruk op geautomatiseerde sys-
temen voor bedrijfsprocessen (bij voorbeeld kredietverlening en betalings-
verkeer), besturings- en controlinformatie, effecten- en valutahandel en ver-
koopondersteuning;
• bedrijfscultuur, waarden, opvattingen, stijlen en visies van bestuurders,
onder andere ten aanzien van bankieren, leidinggeven en arbeidsverhoudin-

gen;

•   kwaliteit en kwantiteit van management en personeel (personeelscapaci-
teit en -allocaties, kwalitatieve sterkten en zwakten).



50  Hoofdstuk 3

In de case studies wordt voornamelijk door middel van interviews nagegaan
welke organisatiekenmerken bij de ABN AMRO en MeesPierson fusies sti-
mulerend of belemmerend werkten op de realisatie van de door het manage-
ment beoogde fusie-effecten.

De stakeholders wier rol in het fusieproces wordt geanalyseerd, zijn gedefi-
nieerd als (groepen van) personen binnen of verbonden met de organisatie
wiens belangen in het spel zijn bij de realisatie van fusie-effecten  Ook hier
is de indeling in stakeholdercategorieen in eerste instantie gebaseerd op bij
strategie-onderzoek gangbare indelingen  (zie  Mueller  1990)  en  vervolgens
toegespitst op de situatie bij ABN AMRO en MeesPierson. De volgende
groepen zijn onderscheiden:
• voorzitters Raden van Bestuur c.q directievoolzitters;
• overige bestuursleden;
• overig topmanagement.
• aandeelhouders;
•    Raden van Commissarissen;
• groepen personeelsleden (staven, hoger kader. middenkader, operatio-
neel);

•   organen die medewerkers vertegenwoordigen (met name de Centrale On-
dememingsraden):

•       clientengroepen  (professionele  marktpartijen, 'globals', zakelijke relaties
en particuliere klanten);
• belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversvereniging, consumenten-
organisaties).
•   toezichthouders (DNB, het Ministerie van Financien, buitenlandse bank-
autoriteiten en de Europese Commissie).
In de case studies wordt met name ingegaan op de rollen die stakeholder-
groepen speelden in de fusiedecisie en bij de latere decisies en -interventies
in het kader van de fusie en integratie.

3.2 Onderzoeksontwerp

Het onderzoeksontwerp is de structuur waarbinnen het empirische onderzoek
is uitgevoerd. In paragraaf 3.2.1 wordt deze structuur-en evaluatieonder-
zoeksstructuur-beschreven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de opzet
van de case study, waarbij een ontwerp wordt gehanteerd met enerzij(is 66n
hoofdcase van de ABN AMRO fusie waarbinnen onderscheid wordt ge-
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maakt naar drie geledingen (3.2.2) en anderzijds een vergelijkingscase van
de MeesPierson fusie (3.2.3).

3.2.1 Evaluatieonderzoeksstructuur

In de case studies wordt een evaluatieonderzoeksstructuur gevolgd. Dat wil
zeggen dat de analyse in hoofdzaak bestaat uit het steeds vergelijken eenfei-
teli/ke situatie met een gewenste situatie (Verschuren 1994). In termen van
het conceptueel model bestaat de gewenste situatie uit 'fusiemotieven en -
verwachtingen'  en de feitelijke situatie uit 'fusie-effecten'.  In  de case studies
worden de processen achter het al dan niet bereiken van de beoogde
fusie-effecten geanalyseerd. Het gaat er dan om het belang van de fusiedeci-
sies en -interventies in kaart te brengen en tevens de invloed te bepalen van
contextuele stimuli en belemmeringen.2

Het nastreven van inzicht in het proces van totstandkomen van

fusie-effecten betekent dat ruime aandacht nodig is voor het volgen van de
ontwikkelingen in de tijd. Met name de hoofdcase van de ABN AMRO fusie
en de drie deelintegraties die daarbinnen worden onderzocht, hebben dan
ook een longitudinaal karakter. Dat longitudinale aspect wordt op drie ma-
nieren in de evaluatie ingebracht:

•  Reconstructie van fusiemotieven, -decisies en -interventies vindt plaats
op basis van interviews met de betrokken topmanagers en door het bestude-
ren van destijds verschenen documenten.

•    Voor een aantal belangrijke aspecten van fusiemanagement zijn twee me-
tingen verricht in de vorm van twee interviewrondes (1993 en in 1995).
Daarmee worden de volgende onderzoeksdoelen nagestreefd:

- Het robuuster kunnen bepalen van de opvattingen van managers over
fusieverwachtingen, cruciale fusiedecisies en werkelijke fusie-effecten
- Het kunnen vaststellen van eventuele ontdekte of onbedoelde
fusie-effecten, herzieningen en herdefinities van fusievenvachtingen.
- Het beter kunnen inschatten van veranderingen in de competenties van
de organisatie, waarvoor al de basis is gelegd maar die eerst na jaren tot
effecten op de ondernemingsprestaties leiden.
- Het kunnen vaststellen of er veranderingen zijn opgetreden in de omge-
vingsfactoren en organisatiekenmeiken van ABN AMRO die niet met de

2  Niet alleen gewenste fusie-effecten worden vergeleken met feitelijke fusie-effecten, ook niet
gewenste maar evenzeer door de managers verwachte fusie-effecten, alsmede 'ontdekte'
en/of onbedoelde effecten worden bij de evaluatie betrokken.  In het onderzoek is de vergelij-
king dus ruimer dan in een traditioneel evaluatieonderzoek
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fusie te maken hebben, maar die wel effect hebben op de ondernemings-
prestaties.

•   Ook de financiele evaluaties hebben een longitudinaal perspectief: de fi-
nanciele kengetallen worden over een reeks van jaren bestudeerd (te weten
1986 tot en met 1994) en door middel van de event study methode worden
de lange termijn waarde-effecten gemeten die beleggers aan de fusie toeken-
nen.

3.2.2  De gelede case study van  de ABN AMRO fusie

Het verkrijgen van inzicht in de processen waarin fusie-effecten tot stand
komen, vereist een intensieve bestudering van een rijk geschakerde hoeveel-
heid empirie. Dit maakt de case study tot het meest geschikte onderzoeksont-
welp; bij een case study kan de rijkheid van empirie optimaal tot zijn recht
komen. Om dit daadwerkelijk te realiseren is toegang lot de cruciale infor-
matie in de case study een noodzakelijke voorwaarde. Aan die voorwaarde
kon, uiteraard met de nodige afspraken ten aanzien van vertrouwelijkheid,
worden voldaan bij de bestudering van de ABN AMRO fusie De reden
daarvoor is dat ik tijdens het onderzoek werkzaam was bij het Directoraat
Generaal Planning & Control van ABN AMRO waar het fusieproces voor
een belangrijk deel werd gecontrolled en waar de meest cruciale documenten
aanwezig zijn. De keerzijde van dit voordeel is een potentiele bias in het

vaststellen van de bevindingen  Om dat nadeel zoveel mogelijk te verhelpen,
worden bevindingen zoveel mogelijk gebaseerd op verschillende databron-
nen, waardoor met meer stelligheid conclusies getrokken kunnen worden
(zogenaamde 'triangulatie', zie Yin 1989,97).

De hoofdcase, de ABN AMRO fusie, kan worden gekarakteriseerd als
een 'gelede gevalstudie'  (Van der Zwaan  1992,  74-75). Dat betekent dat de
fusie niet alleen op totaalniveau wordt onderzocht, maar dat er ook lagere ni-
veaus worden onderscheiden die als eenheid van analyse dienen. Het hoogste
niveau betreft ABN AMRO als concern, de lagere niveaus de drie commer-
ciele activiteitengebieden die tegelijk ook organisatorisch drie verschillende
divisies vormen: het binnenlands bankbedrijf, het buitenlands bankbedrijf en
de wereldwijde investment banking activiteiten. In de case study spits ik
waar mogelijk fusievenvachtingen, -decisies, -interventies en -effecten ener-
zijds en contextuele variabelen anderzijds toe op deze drie activiteitengebie-
den/divisies. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de feitelijke fusie- en
integratieprocessen met elkaar te vergelijken en zodoende een beter inzicht
te ontwikkelen in patronen van fusiemanagement en de consequenties die
verschillen in omgeving en organisatiekenmerken tussen de drie divisies met
zich mee kunnen brengen. Sommige organisatiekenmerken en omgevings-
factoren kunnen van toepassing zijn op het gehele concern (bij voorbeeld de
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omvang van het bedrijfsvermogen), andere hebben specifiek betrekking op
een bepaalde divisie (bu voorbeeld, de Nederlandse atbeidsverhoudingen
spelen geen contextuele rol van betekenis in het buitenlands bankbedrijf).

3.2.3 De vergelijkingscase van de MeesPierson fusie

Naast de gelede gevalstudie van ABN AMRO wordt een andere bankenfusie
onderzocht: de vorming van MeesPierson uit de fusie van Bank Mees &
Hope (BMH) en Pierson, Heldring & Pierson (PHP). Deze bankenfusie dient
als vergelijkingscase en is na de ABN AMRO case study verricht om de be-
vindingen naar aanleiding van de hoofdcase te toetsen bij een andere ban-
kenfusie.

De hoofdcase en de vergelukingscase dienen ieder een eigen doel. De
gelede ABN AMRO case heeft tot doel het genereren van een breed inzicht
in de wijzen waarop management bij een fusie en integratie kan bijdragen
aan het verbeteren van de ondernemingsprestaties. De case study van Mees-
Pierson heeft een subsidiair karakter: zij dient om een empirische verbreding
van dat inzicht te bewerkstelligen, het geven van de eerste aanzet tot genera-
lisatie van de bevindingen van de ABN AMRO case study. Die eerste aanzet
heeft vanwege verschillen tussen hoofd- en vergelijkingscase noodzakelij-
kenvijs een min of meer indicatief karakter. Hieronder wordt nader ingegaan
op deze verschillen, maar eerst is het van belang vast te stellen dat er belang-
rijke onderdelen zijn waaibij zich interessante vergelijkingsmogelijkheden
voordoen:
•    De wijze waarop werd omgegaan met de min of meer gelijke Nederland-
se context (maatschappelijk, juridisch, macro-economisch) waarin ABN
AMRO en MeesPierson verkeerden.

•   De wijze waarop fusievenvachtingen werden omgezet in decisies en in-
terventies.

•   De verwezenlijking van de eerste fusie-effecten en de invioed van pro-
ces- en contextvariabelen daarop.
De hoofdcase en de vergelijkingscase verschillen qua diepgang. Dit heeft
een tweetal achtergronden. Ten eerste was in het geval van MeesPierson de
toegang tot informatie veel beperkter dan bij ABN AMRO. Ten tweede was
het vanuit onderzoeksecononusch perspectief aanbevelenswaardig de studie

3  Bij dit onderdeel van de case study is een mogelijke valkuil gelegen in het zogenaamde iii-
veauprobleem, waarbij bevindingen op het ene niveau niet zomaar gegeneraliseerd mogen
worden naar het hogere niveau (Van der Zwaan  1992, 74-75). Tegen deze fallacies of the
wrong level' dient in de case study gewaakt te worden
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zoveel mogelijk te concentreren op 66n object om een zo rijk mogelijk in-
zicht te krijgen in mogelijke wijzen waarop het management kan bijdragen
aan een verbetering van de ondememingsprestaties.

Aangezien de MeesPierson fusie ten opzichte van de ABN AMRO fusie
relatief recent is ingezet (1990 versus 1992) en de schriftelijke informatie be-
perkter aanwezig, kan op voorhand venvacht worden dat minder inzicht in
de longitudinale aspecten van de MeesPierson fusie zal worden verkregen
dan bij ABN AMRO. Veel fusie-effecten zullen hun beslag nog moeten krij-
gen en wijzigingen in fusievenvachtingen kunnen mogelijkerwijs nog in de
toekomst optreden. Daarom zullen ook minder duidelijke uitspraken gedaan
kunnen worden over de (potentiele) effecten van de fusie op de onderne-

mingsprestaties dan bij de ABN AMRO case.

3.3 Databronnen en data-analysemethode

Fusiemotieven en -venvachtingen van de managers zijn gebaseerd op in-
houdsanalyse van documenten en interviews, zowel voor ABN AMRO als
voor MeesPierson. Deze inhoudsanalyse vond plaats door uit alle relevante
documenten en intelviews te inventariseren welke fusiemotieven en -ver-
wachtingen worden genoemd, deze te dateren en-indien van toepassing-
bij een eenheid van analyse (concern of divisie) onder te brengen.
Vervolgens werd voor de onderscheiden eenheden van analyse nagegaan
welke fusiemotieven en -verwachtingen bij het management leefden, in wel-
ke fase van het fusieproces dat het geval was, op welk hierarchisch niveau en
in welk bedrijfsonderdeel de uitspraak werd gedaan en hoe breed de uit-
spraak werd gedragen.

Fusiedecisies en -interventies zijn eveneens vastgesteld via een inhouds-
analyse van documenten en interviews, voor ABN AMRO en MeesPierson.
De methode van data-analyse is dezelfde als hierboven beschreven. Bu deci-
sies en -interventies is het meer dan bij motieven en -verwachtingen gewenst
om de genoemde zaken met elkaar in verband te brengen. De manier waarop
fusiedecisies en -interventies op diverse plaatsen in het onderzochte bedrijf
op elkaar ingrijpen geeft namelijk het verlangde inzicht in het proces van fu-
stemanagement.

Fusie-efecten  en  ondernemingsprestaties   ijn  inkaart  g€bracht met be-
hulp van inhoudsanalyse van documenten, financiele gegevens en inter-
views. Voor ABN AMRO wordt daarnaast gebruik gemaakt van de event
study methode om fusie-effecten te meten. Deze methode is weliswaar alleen
van toepassing op het niveau van het concern (omdat de aandelenkoers voor
het concern als geheel geldt), maar sommige events en financiele ontwikke-
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lingen kunnen wellicht aan 66n van de divisies worden toegerekend.4
In het onderstaande wordt voor ABN AMRO en MeesPierson ingegaan

op de methode van dataverzameling, de databronnen en de verzamelde data
wat betreft kwantiteit, inhoud en vertrouwelijkheid.

3.3.1  Databronnen voor de ABN AMRO case

Veel van de databronnen leverden vertrouwelijke informatie op. Die infor-
matie is in het onderzoek gebruikt, maar in overeenstemming met de afspra-
ken die ik met ABN AMRO en MeesPierson heb gemaakt over inzage ervan,
wordt in dit proefschrift niet letterlijk geciteerd uit vertrouwelijke stukken.
Ook worden personen niet met naam genoemd wanneer interview-uitspraken
worden geciteerd. Voorts heb ik ABN AMRO en MeesPierson vooraf ak-
koord gevraagd voor publikatie van de tekst die over deze banken gaat. Deze
afspraken zouden tot biases kunnen leiden: om dat tegen te gaan worden, zo-
als reeds aangegeven, de bevindingen zoveel mogelijk gebaseerd op ver-
schillende databronnen ('triangulatie').

De databronnen voor de case study over de ABN AMRO fusie zijn, min
of meer in volgorde van afnemende vertrouwelijkheid: interviews, interne
notities, beleidsnota's, adviesaanvragen aan het Vertegenwoordigend Over-
leg, bedrijfspublikaties, perspublikaties en openbare financiele gegevens.

Interviews
Interviews zijn gevoerd met topmanagers en enkele specialisten van ABN
AMRO die zich intensief met (aspecten van) de fusie hebben beziggehou-
den. De interviews met specialisten waren toegespitst op het deelaspect van
de fusie waar zij voor verantwoordelijk waren. De interviews met topmana-
gers, voorzitter en leden Raad van Bestuur en Directeuren Generaal, respec-
tievelijk eind 1993 en begin 1995, zijn gevoerd aan de hand van een vragen-
lijst ter ondersteuning van het gesprek. Zie bijlage I voor een overzicht van
de gernterviewde personen en bijlage II voor de gehanteerde vragenlijsten.
De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter, dat wil zeggen dat
ze weliswaar aan de hand van de checklist zijn gevoerd, maar dat er veel
ruimte werd gelaten aan de Iespondent om zaken die hij of zij belangrijk
vond extra te benadrukken. De duur van de circa twintig gesprekken in de
eerste ronde varieerde tussen de 66n uur en vier uur, in de tweede ronde (cir-
ca tien gesprekken) duurden de interviews ongeveer 6dn uur, Van elk inter-
view is een schriftelijk verslag gemaakt waarin het gesprek werd geor-

4    Achteraf is gebleken dat een dergelijke toewyzing niet mogelijk was. Zie paragraaf 5.2.
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dend aan de hand van de vragenlijst. Dit verslag werd vervolgens ter correc-

tie voorgelegd aan de respondent. In vrijwel alle gevallen leidde dat tot enke-

le kleine bijstellingeWverduidelijkingen; in geen van de gevallen leidden de
aangebrachte correcties tot een aanpassing van de hoofdlijnen van het ver-
slag. Deze interviewverslagen zijn vertrouwelijk. Zij geven een diepgaand
inzicht in fusiemotieven en -venvachtingen, de belangrijkste decisies, inter-
venties en fusie-effecten, alsmede de invloed van diverse contextuele varia-
belen; dit alles vanuit de percepties van topmanagers.

Interne notities
Met name in de beginfase van de fusie werden belangrijke strategische en
organisatorische voorstellen in interne notities vastgelegd. Deze zijn even-
eens vertrouwelijk. De interne notities geven vooral inzicht in fusiemotieven
en -verwachtingen, fusiedecisies en -interventies en in de stimulerende/be-
lemmerende rollen van diverse stakeholders. In bijlage III zijn de titels van
de gebruikte interne notities weergegeven

Beleidsnota's
Diverse beleidsnota's van ABN AMRO die met de fusie te maken hebben
zijn in de jaren 1990 tot 1994 verschenen (zie bijlage III). Deze zijn allen
vertrouwelijk. De belangrijkste documenten hebben betrekking op strategie-
en beleidsvraagstukken van ABN AMRO en fusie-implementatieplannen,
zowel op concernniveau als op divisieniveau. De beleidsnota's geven voor-
namelijk inzicht in fusievenvachtingen en -motieven, aanpassingen en her-
zieningen daarin en in fusie-effecten.

Adviesaanvragen aan het Vertegenwoordigend Overleg
Aan het Vertegenwoordigend Overleg van ABN, Amro en ABN AMRO
werden in het kader van de fusie en integratie een groot aantal adviesaanvra-

gen voorgelegd. Deze adviesaanvragen geven inzicht in de organisatie van
de desbetreffende bedrijfsonderdelen bij de ABN, de Amrobank en ABN
AMRO, alsmede ovenvegingen, verwachte knelpunten en maatregelen ter
implementatie van de nieuwe organisalie. Deze adviesaanvragen, waarvan de

belangrijkste staan vermeld in bijlage III, zijn vertrouwelijk behandeld. De
adviesaanvragen geven inzicht in fusiedecisies en -interventies alsmede in
kenmerken (onder andere structuren) van de fuserende banken.

Bedrijfspublikaties
Vlak v66r de eerste interviewronde, in 1993, zijn de externe documenten en
interne documenten over de fusie verzameld en aan een eerste analyse onder-
worpen. Deze eerste analyse vormde mede de basis voor het voeren van in-
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terviews. Vervolgens werd tijdens de interviews een aantal documenten aan-
gedragen door de respondenten. Belangrijke bedrijfspublikaties zijn de fi-
nanciele en sociale jaarverslagen van ABN AMRO, inteme media als
'Fusienieuws' en 'Goeiemorgen', eenmalige externe publikaties als de Fu-
sieprospectus, het Sociaal Plan en diverse persberichten, alsmede eenmalige
interne publikaties zoals het 'Stappenplan Fusie' en 'Ik en de fusie'. Sommi-
ge bedrijfspublikaties zijn openbaar, andere zijn vertrouwelijk. De bedrijf-
spublikaties geven voornamelijk inzicht in fusiemotieven en -verwachtingen,
fusiedecisies en -interventies  en  in  fusie-effecten.   In  bij lage III staan  de  ge-
bruikte bedrijfspublikaties vermeld.

Perspublikaties
Met name het Financieele Dagblad heeft veel aandacht aan de ABN AMRO
fusie besteed. Er zijn in de jaren 1990 tot en met 1993 circa 200 artikelen
over de fusie verschenen; vooral  in  1990 en  1991  werd veel over de fusie ge-
schreven. Ook zijn er berichten in andere Nederlandse dag- en weekbladen
verschenen waarin op de fusie-ontwikkelingen werd ingegaan. De perspubli-
katies geven voornamelijk inzicht in fusie-effecten en in de omgevingsfacto-
ren. Zie bijlage IV voor een overzicht van gebruikte perspublikaties.

Financiele gegevens
De aandelenkoersen en gebruikte beursindices zijn verkregen met behulp
van DATASTREAM. Overige financiele data zijn afkomstig uit de jaarver-
slagen van de banken. Zie bijlage V voor een overzicht daarvan, ook voor de
gebruikte financiele kengetallen van Bank Mees & Hope, Pierson, Heldring
& Pierson en MeesPierson. in bulage VI zijn belangrijke cijfermatige uit-
komsten van de event study vermeld. De financiele gegevens geven inzicht
in fusie-effecten en de financiele performance van ABN AMRO.

3.3.2 Databronnen voor de MeesPierson case

Zoals reeds gezegd was de beschikbare informatie over de MeesPierson fu-
sie veel beperkter dan over de ABN AMRO fusie. In bijlage VII zijn de
data(bronnen) voor de MeesPierson case opgenomen, met uitzondering van
de gebruikle financiele kengetallen die zijn weergegeven in bijlage V. Ten
aanzien van de overige databronnen kan over de dataverzamelingsmethode
nog het volgende worden opgemerkt.

Interviews
Met vier sleutelpersonen  zij n semi-gestructureerde interviews gevoerd  over
de MeesPierson fusie: de directievoorzitters van BMH en PHP, de directiese-
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cretaris en tan van de twee directeuren Personeel & Organisatie. Deze inter-
views volgden min of meer hetzelfde stramien als de interviews bij ABN
AMRO. Zie bijlage VII voor de vragenlijst en de het overzicht van gemter-
viewden. Mede als gevolg van het geringer aantal interviews kwamen ge-
middeld per interview meer onderwerpen aan de orde dan bij de ABN
AMRO gesprekken. De tijdsduur van de interviews varieerde van anderhalf
uur tot tweeenhalf uur.

Bij MeesPierson heeft tan ronde van interviews plaatsgevonden. Alle in-
terviews zijn vertrouwelijk. De interviews geven inzicht in de fusiemotieven
en -verwachtingen, de belangrijkste decisies en interventies en strategische
fusie-effecten en-vanuit het perspectief van het management-de invloed
van contextuele variabelen.

Perspublikaties
In de (financiele) pers zijn in de periode van eind 1992 tot medio 1994 circa
30 artikelen verschenen over de MeesPierson fusie (zie bijlage VII). Deze
perspublikaties geven voornamelijk inzicht in fusie-effecten en omgevings-
factoren.

Bedrijfspublikaties
De belangrijkste bedrijfspublikaties betreffen jaarverslagen. de organisatie-
structuur, enkele persberichten-waaronder het zeer informatieve fusieme-
morandum--en enkele inteme publikaties die onder het personeel zijn
verspreid. Deze bedrijfspublikaties (zie bijlage VII) geven inzicht in fusie-
motieven en -venvachtingen, fusiedecisies en -interventies en in fusie-effec-
ten.

3.4 Verantwoording

In deze paragraaf wordt een korte verantwoording gegeven voor de keuzes
ten aanzien van het onderzoeksontwerp, de onderzoeksobjecten en methoden

van data-analyse.

3.4.1 Ontwerpverantwoording

Het belangrijkste kenmetk van het onderzoeksontwerp is het feit dat het een
case study betreft. Deze case study betreft tan hoofdcase van de ABN
AMRO fusie, waarbinnen drie divisies met elkaar worden vergelijken, en
dan vergelijkingscase van de MeesPierson fusie.

De vraagstelling van deze studie vraagt naar inzicht in de manier waarop
management kan bijdragen aan een veibetering van de ondernemingspresta-
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ties bij een bankenfusie. Uit de literatuurbespreking van hoofdstuk 2 blijkt
dat dat inzicht onvoldoende uit de bestaande literatuur gehaald kan worden.
Er is weliswaar kennis omtrent veel voorkomende fusiemotieven enerzijds
en fusie-effecten anderzijds, maar over het verband tussen deze twee catego-
rieen is weinig bekend. Er blijkt een opmerkelijk verschil te bestaan tussen
de literatuur over fusiemotieven en de werkelijke fusie-effecten. De litera-
tuur over fusie-effecten is veel algemener: totale banken(combinaties) wor-
den met elkaar vergeleken om te evalueren of de fusie qua resultaat in zijn
totaliteit als positief kan worden gekwalificeerd. De literatuur over fusiemo-
tieven daanukegen geeft een veelheid aan beoogde effecten die meestal niet
op een individuele basis worden getoetst wat betreft realisatie. Management
van fusie en integratie, oftewel hoe men komt van beoogde fusie-effecten tot
werkelijke fusie-effecten, blijft een black box. Door middel van een diep-
gaande fusie-evaluatie waatbij een brede aandacht uitgaat naar mogelijke
processen en factoren die een rol kunnen spelen bij management van fusies
en integraties, kan nieuw licht worden geworpen op de inhoud van die black
box. De case study vormt mijns inziens het meest geeigende onderzoeksont-
werp voor een dergelijk onderzoek.

De behoefte aan casestudies in het algemeen en gevalsevaluatie van fu-
sies in het bijzonder wordt in de vakliteratuur steeds meer onderkend. Zo be-
veelt Srinivasan  ( 1992) een case-bv-case benadering van bankenfusies  aan,
gezien de grote verschillen tussen diverse fusiegevallen. Ten aanzien van be-
drijvenfusies meer in het algemeen stellen Hay & Werden (1993, 174) en
Weston, Chung & Hoag (1990, 631) hetzelfde vast en Ramanujam &  Vara-
darajan (1989) betogen zulks in nog breder verband, namelijk ten aanzien
van allerlei vormen van bedrijfsexpansies. Vanuit gelijksoortige overwegin-
gen heeft voorts het internationaal toonaangevende tudschrift Journal  of Fi-
nancial Economics een nadrukkelijk oproep gedaan om gevalstudies uit te
voeren naar belangrijke bedrijfsgebeurtenissen (Jensen e.a. 1989). Sindsdien
verschijnen deze steeds vaker in dat tijdschrift in de zogenaamde chnical
papers.

Bij case studies is de externe geldigheid beperkter dan bij onderzoeksont-
werpen waarin grote aantallen gevallen worden onderzochi zoals surveys,
waarin op basis van statistische generalisatie een hoog niveau van externe
geldigheid kan worden bereikt. Het uitvoeren van een case study van Mees-
Pierson als vergelijkingscase vormt een eerste bijdrage aan het inzicht in de
generaliseerbaarheid, dat wil zeggen de externe geldigheid, van het gevonde-
ne bij de hoofdcase ABN AMRO. De generalisatie van de case study bevin-
dingen betreft desainiettemin hoofdzakelijk analytische generalisatie.
Analytische generalisatie houdt in dat op basis van de empirische bevindin-
gen wordt nagegaan welke meer algemene implicaties deze zouden kunnen
hebben (Yin 1989, 38-40). Zodoende worden voorlopige conclusies gefor-
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muleerd ten aanzien van de externe geldigheid van de uitspraken. Tevens

kunnen op die manier suggesties gedaan worden voor verder onderzoek. Om
de kern van analytische generalisatie te begrijpen is het zinvol de heldere uit-

leg van Yin (1989, 21) te citeren:

'How can you generalize from a single case?' is a frequently heard question.
Tlie answer is not a simple one     . The sliort answer is that case studies, like
experiments, are generalizable to theoretical propositions and not to popula-
tions or universes. In this sense, the case study, like the experiment, does not
represent a 'sample', and the investigator's goal is to expand and generalize
theories (analytic generalization) and not to enumerate frequencies (statistical
generalizations)

Bij vootbeeld, een belangrijk uitgangspunt bij de ABN AMRO fusie was het

vrijwillig samengaan op voet van gelijkheid. In de case study wordt onder-
zocht welke implicaties dat uitgangspunt had voor inhoud en tempo van
fusie-interventies. Een vraag die vervolgens in het kader van analytische ge-
neralisatie aan de orde wordt gesteld, is in hoeverre dergelijke implicaties te
maken hebben met organisatiekenmerken die specifiek zijn voor ABN
AMRO of dat ze meer algemeen geldige waarde hebben.

3.4.2 Objectenverantwoording

Aangezien analytische generalisatie van de case study bevindingen een be-
langrijk element van deze studie vormt, is het van het grootste belang dat het
case-object voor de theorie belangrijk elementen bevat. De case moet 'exem-
plarisch' zijn, dat wil zeggen als empirisch geval uitzonderlijke karakteristie-
ken hebben en van maatschappelijk, theoretisch of qua beleidsrelevantie
groot belang zijn (Yin 1989). Mijns inziens voldoet de ABN AMRO fusie
ruimschoots aan deze criteria. De fusie was uniek, met name vanwege de
combinatie van:

•    de omvang van de twee fuserende banken;

•  het type samensmelting waarvoor is gekozen (fusie op voet van gelijk-
heid en een volledige integratie); en

•     de tijd en plaats waarop de fusie plaatsvond (in Nederland anno  1990).

Omvangrijke (banken)fusies zoals die van ABN AMRO doen zich steeds va-
ker voor. De literatuur geeft nog weinig houvast voor de processen die bij
fusies van gelijkwaardige partners aan de orde zijn Bankenfusies vormen
een actueel en maatschappelijk zeer relevant verschijnsel, dat wellicht in an-
dere sectoren nog navolging zal krijgen (zie hoofdstukken 1 en 2). Vanuit
theoretisch oogpunt biedt de ABN AMRO fusie, en de case study zoals die
in deze studie is opgezet, zeer grote mogelijkheden. De fusie is rijk gedocu-
menteerd, beslaat meerdere lines of business die met elkaar vergeleken kun-
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nen worden en er is toegang verkregen tot informatie van zeer hoog niveau,
zowel in kwantitatieve zin, als in kwalitatieve zin, getuige bij voorbeeld de
veelheid van interviews op bestuursniveau.

De MeesPierson fusie leent zich mijns inziens goed voor een vergelij-
kingscase. De beschikbare informatie over deze fusie is weliswaar veel be-

perkter dan over ABN AMRO, maar dat vormt geen bezwaar gezien het
vergelijkingsdoel ervan. Ook bij MeesPierson is door middel van interviews
met sleutelbeslissers inzicht in het proces van fusiemanagement ontstaan.
Alhoewel de banken van waaruit MeesPierson is gevormd beide onderdeel
uitmaakten van het ABN AMRO concern, stond zij wat betreft wijze van fu-
siemanagement los van het fusiemanagement van ABN AMRO. Derhalve
kan met recht gesteld worden dat MeesPierson een ander empirisch object
betreft dan ABN AMRO en geen subcasus van de ABN AMRO fusie.
Voorts kan op voorhand opgemerkt worden dat de MeesPierson fusie zich in
een min of meer vergelijkbare sociale, juridische, economische en technolo-

gische context bevond als die van ABN AMRO. Dat betekent dat de cases
qua omgevingsfactoren ten opzichte van elkaar niet als extreme gevallen ge-
zien kunnen worden, waardoor uit dien hoofde scherpe verschillen waar-
schijnlijk niet boven water zullen komen. De min of meer vergelijkbare
omgeving komt de vergelijkbaarheid ten goede, de generaliseerbaarheid is
echter beperkter dan wanneer bij voorbeeld een buitenlandse fusie mede was
onderzocht.5

3.4.3 Methodenverantwoording

De methode van data-analyse is enerzijds kwantitatief en anderzijds kwalita-
tief. De meting van de fusie-effecten en ondernemingsprestaties wordt deels
kwantitatief verricht. voor fusiemotieven, fusiemanagement en onderne-
mingsprestaties wordt ook kwalitatieve informatie geanalyseerd. Het kwali-
tatieve karakter van dit onderzoek heeft rechtstreeks te maken met de aard
van de vraagstelling. Gezocht wordt naar processen waarin en manieren
waarop fusiemanagement aan de ondernemingsprestaties kan bijdragen. Het
in kaart brengen van dergelijke processen verlangt doorgaans een kwalitatieve

5 Ik heb getracht het empirische onderzoek internation:lai uit te breiden met een vergelij-
kingscase study van de fusie tussen Bank of America en Security Pacific. Helaas weigerden
de betreffende banken op het laatste moment hun medewerking aan interviews. Het opelibare
Schriftelijke materiaal over deze fusie was del·mate beperkt dat het niet het nodige inzicht kon
bieden in de wijze van fusiemanagement. Bovendien zou een fusie uit een niet-Nederlandse
context een extra complexiteit in de vergelijking inbretigen. Uiteindelijk heb ik dan ook afge-
zien van het uitwerken van deze Atiierikaanse vergelijkingscase.
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aanpak (Verschuren 1994).6 Het kwalitatieve karakter van de data en  het ge-
bruik van de case study als onderzoeksontwerp leidt al snel tot een kwalita-
tieve methode. Het is evenwel gewenst om daar waar mogelijk en zinvol de
kwalitatieve analyse te ondersteunen met kwantitatieve analyses (Van der
Zwaan 1990, 75-76). Bij deze studie is dat hoofdzakelijk gedaan bij het vast-
stellen van fusie-effecten en ondernemingsprestaties. Methoden die daarbij
worden gebruikt zijn die van de event study en van vergelijking van veran-
deringen in (financiele) kengetallen. De wederzijdse ondersteuning van kwa-
litatieve en kwantitatieve analyses komt de degelijkheid van de bevindingen
ten goede. Case study bevindingen worden namelijk harder naarmate meer
gebruik gemaakt wordt van wederzijdse ondersteuning (corroboration) van
bevindingen door meerdere bewijsbronnen  (Yin  1989). Deze aanpak  is  bui-
tengewoon goed mogelijk in de hoofdcase van ABN AMRO, gezien de grote
hoeveelheid en diversiteit aan databronnen.

6 Voor verdere informatie over de afweging van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksont-
werpen, verwijs ik de lezer naar Verschuren (1994). Verschuren pleit mede voor kwalitatieve
ontwerpen wanneer er-zoals in deze studie-sprake is van uniciteit en vetanderlijkheid van
het onderzoeksobject. Voorts bergen kwantitatieve onderzoeksontwerpen het gevaar in zich
dat alleen wordt ingegaan op hoofdeffecten, terwijl het juist interessant kan zon om allerlei
unieke afwijkingen in processen te onderzoeken.
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HOOFDSTUK 4

DE FUSIE EN INTEGRATE VAN ABN AMRO:
BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE

GEBEURTENISSEN, DECISIES EN INTERVENTIES

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gebeurtenissen, decisies en inter-
venties van de ABN AMRO fusie beschreven. Deze beschrijving vindt
plaats door twaalf min of meer chronologisch op elkaar volgende thema's in
het  management van de fusie en integratie te behandelen (paragrafen  4.1  -
4.12). Deze twaalf thema's (en paragrafen) zijn weergegeven in figuur 4.1.
De tijdbalk in figuur 4.1 geeft grafisch de duur en overlap weer van deze fa-
sen.

4.1  Strategische verkenningen bij de afzonderlijke banken

In deze paragraaf wordt de besluitvorming beschreven die leidde tot de aan-

kondiging van de fusie op 26 maart 1990. Eerst komt de voorbereidende be-
sluitvorming bij de Amrobank aan de orde, vervolgens die bij de ABN Bank
en ten slotte de beslissingen rond de fusie-aankondiging.

4.1.1  De besluitvorming bu de Amrobank

In december 1987 besloten de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van
Commissarissen (RvC) van de Amrobank, tijdens een speciale vergadering,
dat de bank bereid was te fuseren en bereid was daartoe de eigen identiteit op
te geven. De achterliggende reden daarvoor was dat Amrobank sinds haar

vorming  in 1964 internationaal gezien qua positie relatief achteruit was  ge-
gaan. De bestuurders hadden de ambitie om Amrobank een wereldwijd toon-
aangevende financiele instelling te laten worden. Door middel van autonome



Figuur 4.1  Tudbalk ABN AMRO fusie
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expansie zou dat in de ogen van de bestuurders in onvoldoende mate bereikt
kunnen worden; Amrobank zou op eigen kracht waarschijnlijk vooral een re-
gionaal toonaangevende positie kunnen venverven in (Noord)west Europa.
Om de meer wereldwijde ambities waar te maken, was men bereid een fusie

aan te gaan.
Deze fusiestrategie kreeg concrete invulling toen op 12 februari 1988 de

Amrobank en De Generale Bank van Belgie aankondigden een strategische
alliantie aan te gaan, voor 10% in elkaars aandelenkapitaal te participeren en
de mogelijkheden van een samengaan van de twee banken te onderzoeken.
Deze eerste samenwerkingspoging kwam niet verder dan de onderzoeksfase.
De juridische en fiscale vraagstukken die voortvloeiden uit het feit dat het
een grensoverschrijdende Europese bankenfusie zonder precedent was, ble-
ken niet oplosbaar. De fusie zou onder andere consequenties hebben voor het
centrale bank-toezicht en de belastingverdragen waaronder de bank zou val-
len, dat wit zeggen het Nederlandse of het Belgische regime. Daarnaast

speelde de geografische kwestie ook anderszins een niet onaanzienlijke rol
in de besprekingen: op de hoofdkantoren in Amsterdam en Brussel bestond
over en weer een nationale voorkeur voor de lokatie van de toekomstige
hoofdzetel. Voorts waren de culturele verschillen aanzienlijk; door verschil-
len in stijlen van onderhandeling, mandatering en ruggespraak tussen de
Amro- en Generale-bestuurders verliepen de fusiebesprekingen moeizaam en
traag. Het gebrek aan tempo veroorzaakte nieuwe obstakels in het samen-

welkingsproces. De Amrobank en Generale groeiden wat betreft omvang en
winstgevendheid gedurende de besprekingen uit elkaar, waardoor een gelijk-
waardige fusie steeds moeilijker bereikbaar werd. Ook vond er in de top van
de Generale Bank een bestuurswisseling plaats waardoor de persoonlijke
band die intussen was ontstaan tussen de bestuursvoorzitters opnieuw zou
moeten worden opgebouwd. Uiteindelijk achtten beide partijen de moeilijk-
heden en verschillen tussen de banken dermate groot,  dat  op 18 september
1989 de bestuursvoorzitters een persconferentie hielden waarop zij aankon-
digden dat zij van de eerder beoogde integratie afzagen en ervoor kozen het
bij een los samenwetkingsverband te laten.

De strategische intenties van de Amrobank bleven evenwel dezelfde: in
het bestuur was er consensus over de behoefte aan een fusiepartner om de in-
ternationale ambities van Amro waar te maken. De conclusies die Amro trok
uit de mislukte samenwerkingspoging met de Generale waren tweearlei en
hadden betrekking op de keuze van een partner en op het proces van fuseren.
Wat betreft de fusiepartner werd de aandacht verlegd naar de binnenlandse
markt, ten einde culturele en fiscaal-juridische complicaties te vermijden. En
ten aanzien van het fusieproces, zou een groter momentum moeten worden
nagestreefd; de geleidelijke aanpak was immers niet succesvol gebleken.
Een volgend fusie-onderzoek zou alleen wereldkundig worden gemaakt in-
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dien er het commitment zou zijn om op korte termijn de fusie definitief tot
stand te brengen. Dat impliceerde dat al in een vroeg stadium de partijen het
op de belangrijkste punten met elkaar eens moesten zijn over vorm en in-
houd van de fusie. Het bestuur van Amro realiseerde zich daarbij terdege dat
een eventueel nieuw echec ernstig afbreuk zou doen aan de geloofwaardig-
heid van de samenwerkingsstrategie.

Korte tijd later zou blijken dat al zeer spoedig een nieuwe fusiepoging
zou worden aangekondigd, namelijk die met de ABN Bank, op 26 maart
1990. In de tussentijd hadden zich belangrijke veranderingen in de markt
voorgedaan. In Nederland was in de zomer van 1989 NMB Postbank tot
stand gekomen. Dat verhoogde de druk voor Amro en ABN om te fuseren,
omdat zij als gevolg van die fusie in de particuliere marla in relatie tot die
combinatie relatief kleine partijen waren geworden (ieder 7% A 9% markt-
aandeel).1

Voors waren de mogelijkheden van de Nederlandse toezichthouders
(zijnde DNB en het Ministerie van Financien), om buitenlandse overnames
van Nederlandse banken tegen te houden recentelijk beperkt door de Europe-
se mededingingswetgeving. V66r deze verandering zou hun toestemming
voor overnames onder andere afgehangen hebben van een goede standing
van de overnemende partij en van het zelfstandig voortbestaan van grote Ne-
derlandse banken. Het tweede criterium kwam door de EG-regelgeving te
vervallen. ABN en Amro realiseerden zich dat het op de lange termijn voor
hen en voor Nederlandse toezichthouders moeilijker zou worden een eventu-
ele overnamedreiging te voorkomen.

In West Europa in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder, was
de vorming van de Europese Unie sterk in de publieke en politieke belang-
stelling geraakt. Het destijds veel aandacht trekkend vooruitzicht van de
slechting van binnengrenzen en dito vrijmaking van handels- en kapitaalstro-
men, maakte dat belangengroepen en toezichthouders zich gingen realiseren
dat fusies niet zozeer in het licht van de binnenlandse situatie moesten wor-
den bezien, maar in Europees perspectief. Uit dien hoofde zagen DNB en het
Ministerie van Financien fusies in het Nederlandse bankwezen als een ge-
wenste versterking van de positie van de nationale financiele sector. In dat
kader en in het verlengde van de Europese deregulering schafte DNB per 1
januari  1990 het Structuurbeleid af. Dat betekende dat vanaf die datum fu-
sies tussen banken en verzekeringsmaatschappijen waren toegestaan. In het
overleg met DNB stelden ABN en Amro dat als fusies tussen banken en ver-

1 De fusie-aankondiging  van de  NMB en Postbank vond plaats in september  1988. In februari
1989 spraken zij de venvachting uit de fusie haalbaar zou zijn en op 4 oktober 1989 vond de
daadwerkelijke aandelenruil plaats.
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zekeringsmaatschappijen mogelijk zouden worden, een fusie tussen banken
ook toegestaan zou moeten worden. Daarmee stemden de toezichthouders
uiteindelijk in, hetgeen de weg vrijmaakte voor een binnenlandse bankenfu-
sie.

2

Mede in het licht van de genoemde externe ontwikkelingen werd in het
kader van strategische verkenningen binnen de Amrobank in februari 1990
een onderzoeksrapport afgerond naar concentratie in het Nederlandse bank-
wezen. Daaruit bleek dat de ABN voor Amro de beste fusiepartner zou zijn.
ABN en Amro waren in belangrijke mate complementair: ABN had een gro-
ter buitenlands bedrijf, Amro was in het binnenland groter. Tevens bleken
ABN en Amro elkaar qua bedrijfsomvang uitzonderlijk dicht te naderen, ge-
let op beurswaarde, winst en balanstotaal, zoals blijkt uit tabel 4.1. Deze om-
standigheden waren buitengewoon gunstig voor het tot stand brengen van
een fusie op basis van volledige gelijkwaardigheid.

Tabel 4.1  Kerncijfers bedrijfsonivang ABN en Amro,  (ultimo)  1989
(in miljarden guldens)

ABN Amro

Balanstotaal f 173 f  180

Eigen vermogen f 6,5 f 6,6
Bmtowinst f 1,554 f 1,555
Beurswaarde f 4.7 f 4,8

Het was voor de bestuursvoorzitters van Amro en ABN, de heren Nelissen
en Hazelhoff, duidelijk dat het geschikle moment bereikt was om een fusie
op volstrekt gelijkwaardige basis te realiseren. Op 15 februari 1990, na af-
loop van een vergadering van het bestuur van de Nederlandse Vereniging
van Banken waarin zij beiden zitting hadden, besloten zij om een gesprek
aan te gaan over de voordelen van een fusie tussen ABN en Amro.3

2   Toen de fusieplannen op 26 maart 1990 werden bekendgemaaki verklaarde de president van
DNB, de heer Duisenberg, dan ook dat hij al weken op de hoogte was van de plannen van
ABN en Amro. Bron: Het Parool 27 maart 1990

3   De heer Nelissen geciteerd in Het Parool 27 maart 1990.
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4.1.2  De besluitvorming bij  de ABN

Binnen de ABN is later dan bij de Amro consensus bereikt over de strategi-
sche intentie om te fuseren Wel kwamen de factoren die tot een fusie aanlei-
ding gaven in hoge mate overeen met die van de Amro. Ook de ABN maakte
zich zorgen over het feit dat de Nederlandse banken waren gedaald op de
wereldranglijst van banken.4 Ondanks het feit dat ABN en Amro beide,
vooral ABN, een steeds belangrijker deel van hun winst behaalden in het
buitenland, bleven zij voor een groot deel voor hun groei afhankelijk van de
groei van de Nederlandse economie. Aangezien de macro-economische groei
in Nederland structureel achterbleef bij het buitenland, bleef de groei van
ABN en Amro achter bij die van buitenlandse banken. Dit nadeel voor ABN
en Amro blijkt uit figuur 4.2, waar de ontwikkeling van het bruto binnen-
lands produkt in kaart is gebracht voor de landen waar top ranking banken

hun thuisbasis hebben.5 In de jaren van  1975 tot 1980 ontliepen de econo-
mieen elkaar niet veel qua groei. Vanaf 1980 echter begonnen de verschillen
duidelijker te worden. Met name de spectaculaire groei van de Japanse ban-
ken in de jaren tachtig, die in die jaren de wereldranglijst gingen domineren,
kan in verband gebracht worden met de macro-economische ontwikkeling
van Japan, hoewel voor de groei van de Japanse banken ook nog andere fac-
toren in het spel zijn zoals de waardetoename van hun beleggingsportefeuil-
les. Tot 1987 genoten ook Amerikaanse banken een voorsprong, maar de
daarna opgetreden daling van de dollarkoers deed deze voorsprong weer te-
niet. De Nederlandse economie behoorde in de jaren tachtig elk jaar bij de
langzaamste groeiers. Dit geldt overigens ook voor Duitsland en Frankrijk,
die de thuisbases vormen van banken die (destijds) in de internationale ran-
kings hoge posities innamen, zoals Deutsche Bank, Socittd Gtndrale, BNP
en Crtdit Lyonnais. De grafiek wijst uit dat de macro-economische ontwik-
keling voor Nederlandse banken inderdaad nadelig was, maar dat dat vooral
gold ten opzichte van Japanse banken, en in mindere mate ook ten opzichte
van Engeland, Zwitserland en de VS De Franse en Duitse economische
groei was echter ongeveer gelijk aan de Nederlandse.

4   Op het belang van rankings wordt uitvoerig teruggekomen in hoofdstuk 6.
5     Bron: IMF, International Financial Statisilcs. Gekozen is voor het bruto binnenlands produkt

tegen marktprijzen in Amerikaanse dollars omdat dat cijfer mijns inziens de voornaamste
macro-economische drijfveren bevat van de groei van de bankbalans, zijnde de reele econo-
mische groei van ingezetenen. inflatie (die beide van invloed zijn op het krediet- en spaarge-
drag van klanten) en de dollarkoers (de inteniationale ranglijsten luiden imniers in dollars).
Om een duidelijker beeld te krijgen zijn driejaars voortschrudende gemiddelden weergege-
veil.
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Figuur 4.2
Ontwikkeling bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen,

in dollars, van diverse landen waar top ranking banken gevestigd zijn
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Een ander fusiemotief was dat ABN en Amro hun marktaandelen in de
particuliere bancaire dienstverlening in Nederland te klein achtten om er op
een rendabele manier op grote schaal in te kunnen investeren. En deze inves-
teringen waren nodig om de kosten van het particuliere betalingsverkeer-
voor beide banken een verlieslatende activiteit-te reduceren. De
omvangrijke investeringen in automatisering zouden beter te dekken zijn met
een grotere klantenbasis.

Ook binnen de ABN verrichtte een wercgroep een onderzoek naar con-
centratie in Nederland, waarbij diverse fusieparlners met elkaar werden ver-
geleken (in januari 1990). Daaruit kwam Amro als meest gunstige
fusiepartner naar voren. ABN en Amro zouden in Nederland gezamenlijk al-
leen in de sectoren grootbedrij f en middenbedrijf dominant zijn en een domi-
nant matktaandeel in die sectoren zou politiek minder gevoelig liggen dan
een dominant marktaandeel in de retailmarkt. Andere marktpartijen vielen in
de afweging van ABN af
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•   De grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen die alle, net als ABN,
grote bedrijfsonderdelen in de VS hadden, vielen af in verband met de Ame-
rikaanse wetgeving die het samengaan van banken en verzekeraars met
werkterreinen in de VS op beide gebieden verbiedt.

•   Samengaan met een buitenlandse bank leek niet wenselijk gezien de ne-
gatieve ervaringen die de Amro had gehad met de Generale Bank.

•   NMB en Postbank waren zelf net gefuseerd en het leek niet opportuun
om daar bovenop nog eens te fuseren. Hun omvang in de Nederlandse retail-
marla was reeds dermate groot dat een fusie op weerstanden zou stuiten in
de Nederlandse politiek en samenleving.
•     De Rabobank viel af gezien haar cooperatieve stectuur en eveneens van-

wege haar omvang in de Nederlandse retailmarkt.

Naast deze objectieve selectie, was het van belang dat de bestuurders van
ABN en Amro elkaar persoonlijk kenden, gelijkgerichte opvattingen en vi-
sies hadden over bedrijfsvocring en de toekomst van het bankwezen en daar-
om het vertrouwen hadden goed met elkaar samen te kunnen werken.

Tot  begin  1990  had  de  ABN  in het openbaar steeds gesteld  dat  zij  haar
expansie op eigen kracht zou vormgeven. In de interne strategische verken-
ningen had de Raad van Bestuur echter al geconcludeerd dat een fusie wen-
selijk     zou     zij n.     Dat    werd     niet naar buiten gebracht om ongewenste
speculaties te voorkomen en omdat er geen concrete fusieplannen waren.
Maar doordat deze strategische verkenningen hadden plaatsgevonden was de
bestuursvootzitter, de heer Hazelhoff, wel in staat om snel positief te reage-
ren op het fusievoorstel van de heer Nelissen

4.2  De  toenadering van ABN  en Ainro en  defusie-aankondiging

Voordat het fusie-onderzoek officieel zou worden aangekondigd, moesten de
banken over een aantal principiele zaken overeenstemming bereiken. Gezien
de korte tijd tussen het eerste gesprek tussen de bestuursvoorzitters de heren
Nelissen en Hazelhoff op 15 februari  1990 en de fusie-aankondiging op 26
maart 1990, kan worden vastgesteld dat daarover snel overeenstemming is
bereikt. In de periode van medio februari 1990 tot 26 maart 1990 werden en-
kele besprekingen gevoerd. In eerste instantie waren bij die eerste gesprek-
ken alleen de bestuursvoorzitters zelf betrokken, die ruggespmak hielden
met de voorzitters van de respectievelijke Raden van Commissarissen en la-
ter de overige RvB- en RvC-leden.

Voor beide banken stond vast dat er sprake moest zijn van een fusie op
voet van volstrekte gelijkwaardigheid. Over de ruilverhouding van de aande-
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len  zou  niet meer gediscussieerd worden:   1  op 1, rekening houdend  met  de
nominale waarde van de aandelen ABN en Amro 6

Om een maximaal commitment te scheppen om de fusie tot een goed
eind te bIengen werd een aantal afspraken gemaakt over het topmanagement
voor de komende jaren. Afgesproken werd dat het voorzitterschap van de
RvB de eerste twee jaar door de heer Nelissen zou worden bekleed en daarna
twee jaar door de heer Hazelhoff. Voorts werd afgesproken dat alle toenma-
lige leden RvB van ABN en Amro in de nieuwe RvB zouden worden opge-
nomen. Het voorzitterschap van de RvC zou, omgekeerd als bij de RvB,
eerst twee jaar door de toenmalige RvC-voorzitter van de ABN worden be-
kleed en vervolgens twee jaar door die van de Amro. In tegenstelling tot het
aantal leden van de RvB zou het aantal RvC-leden direct worden terugge-
bracht tot een voor de nieuwe bank wenselijk aantal. Toen over deze zaken
overeenstemming was bereikt door de heren Nelissen en Hazelhoff en zij het
commitment hadden gekregen van de Raden van Bestuur en Raden van
Commissarissen, werd het fusieplan zo snel mogelijk bekendgemaakt, om
voortijdig uitlekken te voorkomen. Op maandagochtend 26 maart 1990 ga-
ven ABN en Amro het volgende korte persbericht uit:

De Algemene Bank Nederland N.V. en de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
hebben besloten op korte termijn de mogelijklieden te onderzoeken tot een
fusie op voet van gelijkheid van beide instellingen. Indien de stand van de
besprekingen zulks wettigt, zullen nadere mededelingen worden gedaan7

Die middag werd een persconferentie gehouden waarop de heren Nelissen en
Hazelhoff namens beide Raden van Bestuur gezamenlijk de voor vrijwel ie-
dereen verrassende plannen toelichtten. In hun verklaring gingen zij in op de
fusiemotieven:

Internationaal, zowel als gevolg van Europa  1992,  maar ook als gevolg  van
ontwikkelingen buiten Europa, kan door middel van een fusie een belangrijke
versterking worden verkregen. Niet alleen in pure omvang en kapitaalbasis,
maar ook in geografische spreiding en in bundeling van schaars beschikbare
ervaring en deskundigheid

6    Een ruilverhouding van  1:1 in intrinsieke waarde kwam overeen met een ruilverhouding vati
de  aandelen  ABN ten opzielite  van  Amro  van  2: 1. onidat  de Aniro aandelen een nominale
waarde van f10 representeerden en de ABN aandelen een noniinale wiiarde van f 5

7 Persbericht afgedrukt in het Bericht aan de aandeelhouders  inzake de fusie  13 juli  1990
8   De verklaring van de heren Nelissen en Hazelhoff geciteerd in NRC Handelsblad 26 maart

1990.
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In de persconferentie werd voomamelijk aandacht besteed aan de strategie
van verdere internationalisatie

Met onze gezamenlijke kapitaalbasis van 14 A 15 miljard gulden kunnen we
sneller bereiken wat we willen En haast is nodig omdat de wereld om ons
heen sneller verandert dan voorheen. Kijk naar de fusies in Denemarken en
Zweden. Onze conclusie is: je kunt beter zelf het initiatief nemen dan wach-
ten op de rest

en

Door een versnelde vrijmaking en integratie van de financiele markten is de
wereld in feite dkn markt geworden Daarbij komt dat de snelle technologi-
sche ontwikkeling grote investeringen vereist. Een aantal banken wil op die
markt global player zijn, wat inhoudt dat zo'n bank in heel veel landen haar
diensten  op het gebied van corporate fmance  [ . . . ] moet kunnen aanbieden.

10Daar is grote financiele slagkracht voor nodig

Op de ochtend van de fusieaankondiging werd ook medegedeeld dat de Mi-
nister van Financien, de President van De Nederlandsche Bank, de vakorga-
nisaties en de Centrale Ondernemingsraden reeds waren gernformeerd.11 De
reacties waren verdeeld. Toezichthouders reageerden positief De politieke
reacties waren eveneens overwegend positief. Vakbonden en consumenten-
organisaties reageerden daarentegen uitgesproken negatief De concurrentie
was terughoudend in haar commentaar. In het vervolg van deze paragraaf
wordt ingegaan op deze reacties op de fusie-aankondiging.

De Minister van Financien, de heer Kok, liet zich mede namens DNB die-
zelfde dag nog zonder meer positief uit over de voornemens van ABN en
Amro:

Alhoewel beide banken nog geen aanvraag voor een verklaring van geen be-
zwaar als bedoeld in artikel 25 van de Wet Toeziclit Kredietwezen hebben in-
gediend, heb ik, in overleg met De Nederlandsche Bank, aangegeven daar
niet afwijzend tegenover te staan. Dat betekent dat ik, zoals thans valt te
voorzien, de verklaring van geen bezwaar zal verlenen indien hij wordt aan-
gevraagd

12

9    De heer Hazelhoff geciteerd  in NRC Handelsblad 26 maart  1990.
10  De heer Hazelhoff geciteerd  in De Gooi- en Eemlander 27 maart  1990.
11 Scliriftelijke verklaring van de heren Nelissen en Hazelhoff, 26 maart  1990.

12 Brief van de Minister van Financien aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Ge-
neraal, 26 maart 1990. 's Gravenhage: SDU.
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Een woordvoerder van DNB stelde ook dat De Nederlandsche Bank 'zeer
positief staat tegenover de fusieplannen,

omdat de bundeling van krachten die is voorzien de rol van Nederland ver-
sterkt in de steeds verdergaande globalisering, met name de rol van Amster-

13dam als financieel centrum

De president van DNB. de heer Duisenberg, stelde die dag dat door de fusie
een 'sterke combinatie van nu al gerenommeerde banken' ontstaat en dat de
vrees voor een monopoliepositie ongegrond is:

Ik zou daarvoor alleen beducht zijn als Nederland een economisch eiland
was. Maar de markt van financiele dienstverlening is een wereldmarkt 14

De vakorganisaties lieten zich daarentegen zeer negatief uit over de fusie-
plannen. De Dienstenbond FNV, de grootste vakbond in de bankensector,
was ernstig bezorgd over de werkgelegenheidsgevolgen van de fusie. De
heer Hamaker, Bestuurder van de Dienstenbond FNV:

De banken zijn vrijwel identiek Ze zitten op dezelfde markt. De kantorennet-
ten overlappen elkaar. En ook hebben ze alle twee flinke hoofdkantoren waar
mensen hetzelfde werk zitten te doen. Dit heeft rampzatige gevolgen voor de
werkgelegenheid

15

Omdat de Raden van Bestuur niet konden vertellen hoeveel banen zouden
gaan verdwijnen, wees de Dienstenbond FNV de fusie 'op voorhand' af. 16

De Centrale Ondememingsraden (COR-en) stelden zich meer low profile
op. Wel nam de voorzitter van de COR van de ABN, de heer Smits, al een
standpunt in over de werkgelegenheid van de medewerkers:

Hardof7
denkend stel ik me voor dat er geen gedwongen ontslagen mogen

vallen

Het voorstel van de COR van ABN om samen met de banken en bonden te
overleggen, werd door de COR van Amro venvorpen. De heer Kenipees,
voorzitter van de COR van Amro, stelde:

Zolang er nog zoveel vraagtekens zijn, is zo'n gesprek zuiver speculatief We
moeten eerst intern onze eigen prioriteiten afstenimen en daama gaan we ze-

13  Woordvoerder DNB geciteerd in NRC Handelsblad 26 maart  1990.
14 De heer Duisenberg geciteerd in Het Parool 27 maart 1990
15  De heer Hamaker geciteerd  in FNV Magazine 7 april  1990.

16 FNV Magazine 7 april 1990.

17 De heer Smits geciteerd in Het Financieele Dagblad 28 maart 1990.
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kermet elkaar overleggen. Wat ons betreft staat hierbij voorop dat we ons
niet door de ondememing laten leiden18

De grote politieke partijen CDA, PvdA en VVI) reageerden positief op de
fusieplannen, maar maakten zich ook zorgen om de werkgelegenheid; de
PvdA wees voorts op het gevaar van een toenemende tendens tot 'kartelach-
tige prijsafspraken'.19

Consumentenorganisaties reageerden negatief op het nieuws:

Het is zeer slecht voor de consument. Er is al sprake van een hele sterke posi-
tie van de banken, maar de consument komt nu wel tegenover een gigantisch
machtsblok te staan

20

en

Fusies in de bankwereld, dat is een slechte zaak. Er komt zo steeds meer

macht bij een steeds kleinere groep. Dat betekent minder concurrentie en dat
21

pakt nooit goed uit voor de consument

De voornaamste concurrenten van ABN en Amro, de Rabobank en NMB
Postbank, betrokken hun reacties voornamelijk op het effect van de fusie op
hun eigen bedrijf. De heer Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de
Rabobank reageerde als volgt:

Voor de Nederlandse markt zie ik de verhoudingen niet wezenlijk verande-
ren. De fusie tussen NMB en Postbank had voor de grote publieksmarkt een

grotere impact. De financiele instelling die nu ontstaat is het dubbele van de

omvang van ons, als Rabobank. Maar op de markten waarop wij sterk zijn,
··22blijft die nieuwe combinatie nog altijd een stuk kleiner dan wij

Volgens het uit Belgie afkomstige financiele dagblad de Financieel-Ekono-
mische Tijd velklaarden de voorzitter en vice-voorzitter van NMB Postbank,
respectievelijk de heren Scherpenhuijzen Rom en Van der Lugt, op 3 april
1990 dat de fusie van ABN en Amro hun bedrijf in de kaart speelt:

Onze potentie om te groeien is toegenomen
23

18  De heer Kempees geciteerd in Het Finalicieele  Dagblad 28 maart  1990.

19 NRC Handelsblad 26 maart  1990.

20 Economisch medewerker van Konsumenten Kontakt geciteerd in NRC Handelsblad 26 maart
1990.

21  Woordvoerder van De Consumentenbond geciteerd in NRC Handelsblad 26 maart 1990.

22 De heer Wijffeis geciteerd in NRC Handelsblad 26 maart 1990.

23 De heer Van der Lugt geciteerd in Finaticieel-Ekonomische Tod 4 april 1990.
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De heer Scherpenhuijzen Rom zag, volgens de Financieel-Ekonomische
Tijd, vooral mogelijkheden ontstaan op het gebied van merchant banking, ef-
fektenverkeer en syndikaatleiderschap; bedrijven zouden zich volgens de
NMB Postbank namelijk niet aan 66n bank willen binden.24

Uiteraard werd ook De Generale Bank door de financiele pers benaderd
voor een reactie.   Het in september 1989 aangekondigde losser samenwer-
kingsverband tussen Amro en Generale had dat jaar al geleid tot een afname
van het kruislingse aandelenbezit van Amro en Generale van 10% tot 5%.
Maar dat aan de samenwerking met de Generale de facto een eind was geko-
men, bleek uit de officiele reactie van de Generale op de plannen van ABN
en Amro:

Die gesprekken gaan volledig buiten ons om.  [...] Een eventuele fusie van de
twee banken [ABN en Amro, MN] is verenigbaar met de voorwaarden van
het samenwerkingsakkoord dat de Generale Bank en de Amrobank hebben
ondertekend, zelfs mdien zo'n fusie zou leiden  tot de beeindiging  van dat  ak-
koord

25

Het einde van de samenwerking met de Generale bleek ook uit een interview
dat de Amrovoorzitter de heer Nelissen een dag later gaf

We zullen dat binnenkort ook met onze Belgische vrienden gaan bespreken.
De fusie zal wel leiden tot een min of nieer natuurluke afloop van de samen-

26
werking met de Generale

De Europese Commissie liet bij monde van een woordvoerder weten dat zij
geen aanleiding ziet een onderzoek in te stellen naar de mogelijke fusie tus-
sen ABN en Amro:

Artikel 86 [van de Europese mededingingswetgeving, MN] zegt dat de EG
bezwaar kan maken tegen een fusie als de nieuwe combinatie een te over-
heersende positie op de Europese markt zou krijgen. Dat is met de ABN en
Amro echter niet het geval. In Nederland worden zij weliswaar duid ik de
grootste, maar de Nederlandse markt is maar een deel van de Europese

24 Financieel-Ekonomische Tijd 4 april 1990.
25  Woordvoerder van De Generale Bank geciteerd in Trouw 27 maart 1990
26  De heer Nelissen geciteerd in De Telegraaf 29 maart  1990.
27  Woordvoerder van de Europese Gemeenschap in Brussel geciteerd in Trouw 27 maart  1990.
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4.3 De vermogensrechtelijke fusie

Vanaf 26 maart  1990 werd  hoofdzakelijk naar de vermogensrechtelijke fusie

toegewerkt, dat wil zeggen het oprichten van ABN AMRO Holding en het
door de Holding verkrijgen van de aandelen van ABN en Amro, waarmee
deze twee banken werkmaatschappijen van de holding werden Voor het tot
stand brengen van de vermogensrechtelijke fusie waren ABN en Amro on-
derworpen aan de Fusiegedragsregels van de Sociaal Economische Raad

(SER). Deze fusiecode omschrijft nauwkeurig wanneer fusiepartijen een
persbericht moeten doen uitgaan en vormde 6tn van de bepalende factoren
van het tijdpad voor de vermogensrechtelijke fusie.28 De andere belangrijke
tijdfactor was een door de Raden van Bestuur zelf opgelegde tijdsdruk: men
wilde voorkomen dat ABN en Amro ieder apart halfjaarcijfers over 1990
zouden moeten publiceren, om te voorkomen dat een eventueel uit elkaar

groeien qua bedrijfsomvang zou leiden tot discussies over de ruilverhoudin-
gen, zoals bij de Amro/Generale destijds. Derhalve wilde men in het begin
van het derde kwartaal van 1990 de vermogensrechtelijke fusie geeffectu-
eerd hebben zodat de banken met een gezamenlijk hal aarbericht konden

komen (in casu van de holding). Een derde factor die de tijdsdmk bepaalde,
was de inwerkingtreding van nieuwe fusiewelgeving van de Europese Ge-

meenschap op 21 september 1990. Men wilde de vermogensrechtelijke fuie
voor deze datum afronden om te voorkomen dat door de regimewisseling de
fusie zou worden vertraagd.

Op 26 maart 1990 hadden de banken het fusie-onderzoek aangekondigd

(het eerste persbericht). Daarmee stante de in de SER Fusiecode genoemde
Voorbereidingsfase. In deze fase inventariseerden ABN en Amro hun over-
eenkomsten en verschillen, alsmede ieders sterke en zwakke punten. Een be-
langrijke decisie was dat het fusie-onderzoek door gezamenluke teams zou
worden uitgevoerd en niet in afzonderlijke teams per bank. Daardoor zou
vanaf het eerste moment de nadmk van het fusie-onderzoek komen te liggen
op het vormgeven van de toekomstige bank en niet op het in kaart brengen
van de sterkten en zwaktes van de partner. Hiertoe werden gezamenlijke

werkgroepen van leden RvB, Directeuren Generaal en enkele andere top-
functionarissen ingesteld. Per werkgebied en onder coordinatie van de sa-
menwerkende Fusiesecretariaten, werden de huidige situatie en plannen voor
de toekornst uitgewerkt. Tevens moesten inteme en externe accountants de

28 De bespreking van de Fusiegedragsregels in deze paragraaf dient om de fasering van de ver-
mogensrechtelijke fusie door ABN en Amro te begrijpen en is dan ook gebaseerd op de inter-

pretatie zoals  zij die schriftelijk hebben verwoord (Fusienieuws 26 april  1990). De juridische
juistheid en volledigheid van deze interpretatie vonnt geen onderwerp van deze bespreking
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financiele situatie in kaart brengen. Doel was het vaststellen of en onder wel-
ke voorwaarden per werkgebied de fusie met succes gerealiseerd zou kunnen
worden.29

De Fusiecode schrijft voor dat zodra de stand van de besprekingen (lit
rechtvaardigt, de banken een (tweede) persbericht moeten publiceren waarin
zij de venvachting uitspreken dat overeenstemming over de fusie zal worden
bereikt: de zogenaamde 'gewettigde verwachting'. Dit vond plaats op 28 mei
1990. Daarin maakten ABN en Amro onder andere de volgende zaken be-
kend:30

•    De verwachting was gewettigd dat overeenstemming kon worden bereikt
over een volledige fusie op basis van gelijkheid.
•  De oprichting van ABN AMRO Holding N.V. die de twee bestaande
banken als werkmaatschappijen zal hebben; deze werkmaatschappijen zou-
den zo snel mogelijk worden geintegreerd onder de naam ABN AMRO
Bank, de bedrijfsmatige integratie zou geleidelijk gedurende maximaal 4 jaar
plaatsvinden.
•      Het  omwisselingsbod  zou   in het derde kwartaal  van 1990 worden  ge-
daan. Tegelijkertijd zou een claim-emissie van certificaten van preferente
aandelen ABN AMRO plaatsvinden, ten behoeve van een versnelde expan-
sie van de nieuwe bank.

•   Het voorzitterschap van de RvC, de samenstelling, toekomstige omvang
en het voorzitterschap van de RvB.

•   De RvB zou na de vermogensrechtelijke fusie in het voormalige Amro-
hoofdkantoor in het centrum van Amsterdam worden gehuisvest.

•  De doelstellingen van de fusie waren een versterking van de thuisbasis
Nederland en expansie in het buitenland.

Tegelijkertijd werd de topstructuur en taakverdeling van de Raad van Be-
stuur van ABN AMRO Bank bekendgemaakt, daarop wordt in paragraaf 4.4
verderingegaan.

Vanaf de 'gewettigde verwachting' moet volgens de Fusiegedragsregels bin-
nen 30 dagen een (derde) persbericht uitgaan. Als dan overeenstemming be-
reikt is moet het definitieve bod worden aangekondigd, maar als het niet
zover is, moeten de partijen een termijn aangeven waaibinnen zij verwachten
een zogenaamde 'formele aanbieding' te doen. ABN en Amro hadden reeds
bij de 'gewettigde verwachting' een termijn genoemd en die termijn (het der-

29 ABN AMRO Fusienieuws 26 april 1990.
30 Persbericht ABN AMRO 28 mei  1990; ABN AMRO Fusienieuws 28 mei  1990.
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de kwartaal van 1990) werd op 27 juni 1990 bevestigd in een
zo enaamd'Tussentijds bericht inzake de voortgang van de fusiebesprekingen'.

Intussen moesten op diverse fronten goedkeuring, toestemming of posi-
tief advies voor de fusie worden verkregen. Belangrijke mijlpalen waren:32

•     Op 7 juni 1990 verleenden de bankautoriteiten van de staat New York in
de VS ontheffing aan ABN en Amro van een deelstaatswet die de totstand-
koming van de fusie in de weg stond, namelijk het deelstaatsbepaalde verbod
om in de staten New York en Illinois tegelijkertijd het bankbedrijf uit te oe-
fenen. De deelstaten New York en Illinois waren al van plan om dit verbod
met ingang van 1991 op te heffen in het kader van de deregulering van hun
bankwetgeving, en verzetten zich daarom uiteindelijk niet tegen een fusie
van ABN en Amro v66r die datum.

•   Op 28 juni 1990 bracht de COR van Amro positief advies uit over het
voorgenomen fusiebesluit.

•     Op 2 juli 1990 bracht de COR van ABN positief advies uit over het voor-
genomen fusiebesluit. Hierbij werd afgesproken dat het bestuur de COR res-
pectievelijk het Intern Overleg in alle fasen van het fusieproces adviesaan-
vragen zou voorleggen

33

•   Op 5 juli 1990 verleende DNB de ABN AMRO Holding N.V. een ver-
gunning om als algemene bank (kredietinstelling) te mogen opereren.
•    Op  12 juli  1990 gaf de Minister van Financien zijn Verklaring van Geen
Bezwaar.

•   Op 23 juli 1990 gaf de Federal Reserve Board, het federale stelsel van
centrale banken van de VS, de benodigde toestemming. Een waiting period
van 30 dagen ging in, waarin bevoegde instanties bezwaar konden maken te-
gen de toestemming. Daarna werd de toestemming definitief ABN en Amro
hebben hier echter niet op gewacht met het doen van de formele aanbieding.
Op 16 juli 1990 waren ABN en Amro in staat te kennen te geven dat zij defi-
nitieve overeenstemming hadden bereikt en werd de 'formele aanbieding'
aan aandeelhouders van beide banken gedaan. Met de formele aanbieding
startte volgens de SER Fusiecode de Uitvoeringsfase van de vermogensrech-
telijke fusie. Belangrijke momenten hierin waren:

•      Het aanbieden van het fusiebericht op  16 juli 1990, bestaande uit het om-
wisselingsaanbod, de aankondiging van de uitgifte van certificaten van pre-

31  Persbericht ABN AMRO 27 juni 1990; ABN AMRO Fusienieuws 27juni 1990.
32 ABN AMRO Fusienieuws 6 juni 1990, 27 juni 1990, 6 juli 1990 en 3 augustus 1990.
33  In paragraaf 6.3.2 zal blijken dat deze afspraak tot een zeer groot aantal adviesaanvragen in

het kader van de integratie zou leiden.
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ferente aandelen ABN AMRO Holding en een toelichting. Aan de toelich-
ting bij het omwisselingsbod had ABN AMRO een zogenaamde fairness
opinion van de investment bank Goldman Sachs toegevoegd. Daarin beves-

tigde Goldman Sachs als onafhankelijke partij de 'redelijkheid en evenwich-
tigheid van de ruilverhoudingen' van 6dn op 66,1.34 In de tekst van het fusie-
bericht moest een balans worden gevonden tussen de beursusances in
Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij omwisselingsaanbiedingen. In Ne-
derland is het wel en in het VK niet gebruikelijk om uitspraken te doen over
de verwachtingen van de combinatie. De oplossing die hiervoor werd gevon-
den was in het fusiebericht de letterlijke tekst op te nemen van de persberich-
ten waarin deze venvachtingen werden uitgesproken.

•  Het houden van buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van ABN
en Amro over het omwisselingsbod op 31 juli 1990. Op deze vergaderingen
uitte de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kritiek op de certificering
van de uit te geven preferente aandelen.35 Het bezwaar van de VEB tegen die

certificering stond los van de discussie over de fusie; zij onderschreef de
voordelen van de fusie namelijk wel. De prefs moesten in de optiek van de
RvB wel gecertificeerd worden, omdat anders een partij een bod zou kunnen
doen op de f 1,3 miljard prefs en daarmee relatief eenvoudig een meerder-
heid van het stemrecht bemachtigen. De Raad van State heeft later ABN
AMRO in dezen gelijk gegeven.
• Buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van ABN en Amro (op 22
augustus 1990) waarin statutenwijzigingen werden besproken. ABN AMRO
Holding N.V. wilde dat de in de bestaande statuten van ABN en Amro opge-
nomen stemrechtbeperkingen zouden worden opgeheven, zodat wanneer zij,
na gestanddoening van het bod, de meerderheid van hun aandelen bezat,
ABN AMRO een snelle integratie van de werkmaatschappijen ABN en
Amro kon bewerkstelligen.

36

•  Bekendmaking door ABN AMRO dat op 23 augustus 1990 door aan-
deelhouders van ABN en Amro ruim 97% van de aandelen waren aange-
meld, waarmee het bod volgens de Fusiegedragscode gestand Sedaan wordt.
Hiermee is de vermogensrechtelijke fusie een feit. 37

•  ABN AMRO Holding krijgt op 27 augustus 1990 de eerste officiele
beursnotering.

34  Bericht aan de aandeelhouders inzake de fusie,  13 juli  1990.
35 ABN AMRO Fusienieuws 3 augustus 1990.
36 ABN AMRO Fusienieuws 3 augustus 1990.
37 Volkskrant 25 augustus 1990,



80  Hoofdstuk 4

•   Op 31 augustus 1990 publiceert ABN AMRO Holding de (gecombineer-
de) halfjaarcijfers over 1990.

4.4 De concernstructurering

Intussen werden op RvB-niveau belangrijke decisies genomen ten aanzien
van de concernstrategie en de daaruit voortvloeien(ie structurerende princi-
pes. Voor de ABN was het een eis dat er tot op het hoogste niveau een orga-
nisatorische scheiding zou worden aangebracht tussen kredietacceptatie voor
de grootste kredieten aan de ene kant en de commercie aan de andere kant.
Die scheiding stond in hun ogen borg voor een prudente kredietverlening
De Amro kon zich goed vinden in deze organisatiewijze maar voegde daar-
aan een aantal concepten toe waarmee binnen Amro goede ervaring was op-
gedaan, zoals het one obligor principe, het systeem van kredietclassificatie
en de in hoge mate gecentraliseerde behandeling van bijzondere kredieten.
Een andere belangrijke concernstrategische decisie was dat de nieuwe bank
zich ten doel zou stellen een volwaardige investment banking line of busi-
ness te ontwikkelen, dat wil zeggen het verzorgen en deelnemen aan emis-
sies, de handel in effecten en derivaten en diverse gespecialiseerde
adviesdiensten zoals ten aanzien van fusies en overnames. Om hieraan ge-
stalte te geven, werd afgesproken deze activiteiten in een aparte divisie onder
te brengen, tezamen met de dienstverlening aan internationaal opererende
grote ondememingen, de global clients, zijnde de clientengroep die werd ge-
zien als de belangrijkste potentiele afnemer van de investment banking pro-
dukten van de bank. Een derde concernstrategische beslissing was dat ddn
volledig geYntegreerd bankbedrijf werd nagestreefd. In de werkgroep voor
het binnenlands bedrijf is nog de wenselijkheid bediscussieerd van de optie
om een zakenbank en een particuliere bank te onderscheiden, maar al vrij
snel is men tot de conclusie gekomen dat de integratie van ABN en Amro
een volledige zou zijn: elk bedrijfsonderdeel zou worden gerntegreerd.

Nadat bovenstaande structurerende principes waren afgesproken, kon op
28   mei   1990 de topstructuur en RvB-portefeuilleverdeling  van de nieuwe
bank worden bekendgernaakt. De concernstructuur die werd gekozen be-
stond uit een volledig geintegreerde bank met een plenaire RvB. De leden
RvB gaven daarnaast samen met Directeuren Generaal leiding aan tan of
meer divisies. Elk van de zeven divisies die men onderscheidde stond onder
leiding van 66n lid RvB. De heren Nelissen en Hazelhoff waren voorzitter
respectievelijk vice-voorzitter van de RvB. Drie commerciele divisies wer-
den gevormd:
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• Divisie Binnenland, later omgedoopt in Divisie Nederland, primair ge-
richt op commercial banking-dat wil zeggen het 'traditionele' aantrekken

van toevertrouwde middelen en verlenen van kredieten-in Nederland.

• Divisie Buitenland, primair gericht op commercial banking in het buiten-
land.
• Divisie Investment Banking & Global Clients (IB&GC), gericht op in-
vestment banking alsmede commercial en investment banking activiteiten
voor de grootste, wereldwijd opererende ondernemingen.
Naast deze drie commerciele divisies werd de apart gestructureerde Divisie
Kredieten opgericht, waar de kredietbeoordeling en -fiattering plaatsvond
voor zowel binnenlandse als buitenlandse kredieten. Daarnaast wamn er en-
kele stafdivisies en -directoraten, waaronder Divisie Personeel en Divisie
Automatisering.

4.5 Het Sociaal Plan Fusie

Direct na de fusie-aankondiging op 26 maart 1990 bleken de vakorganisaties
en het Vertegenwoordigend Overleg zich grote zorgen te maken over de ge-

volgen die de fusie zou hebben voor de werkgelegenheid van de medewer-
kers van de banken. De bonden eisten de garantie dat er geen gedwongen
ontslagen zouden vallen uit hoofde van de fusie en integratie; indien die ga-
rantie niet gegeven zou worden zouden zij weigeren mee te werken aan een
Sociaal Plan.38 In de ogen van de bestuurders was het uiterst belangrijk om
een Sociaal Plan Fusie met de vakbonden overeen te komen, om onrust in de
organisaties te voodkomen. ABN en Amro hadden beide een traditie opge-
bouwd als 'sociaal georienteerde' werkgever en het behouden van deze uit-
straling werd geacht goed te zijn voor zowel de motivatie van het personeel,

als voor de beeldvorming bij clienten, aldus een gernterviewde bestuurder.
De ABN kende al een bepaalde vorm van werkgelegenheidsgarantie (zelfs
zonder einddatum); bij  de  Amro was dat niet het geval, maar de facto ver-
schilde hun benadering van arbeidsverhoudingen niet veel.

In eerste instantie wilden de banken echter niet een garantie geven dat er

geen gedwongen ontslagen zouden vallen, omdat in dat stadium van de fu-
siebesprekingen nog niet duidelijk was hoeveel personeelsreducties uit hoof-
de van de integratie zouden moeten worden gerealiseerd en of het realistisch
was om dat zonder gedwongen ontslagen te proberen te bereiken. Voor de
bonden vormde die garantie echter een harde eis. Binnen de banken werd

38 Volkskrant 27 april 1990.
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toen een analyse verricht naar het personeelsverloop bij ABN en Amro, en
die liet zien dat de teruggang in personeel in kwantitatieve zin zonder ge-
dwongen ontslag mogelijk was in de mate waarin de bestuurders de reductie

globaal voor ogen hadden. De verloopscenario's-per functieniveau en per
regio-overtuigden de banken en,an dat de garantie 'geen gedwongen ont-
slagen' terecht te geven was; tegelijkertijd besefte men dat er veel kosten ge-
maakt moesten worden voor om- en herscholing, ten einde de kwalitatieve
bezetting op peil te houden. Al met al werd snel overeenstemming met de
bonden bereikt, namelijk op 25 april  1990. De heer D. Kramer, onderhande-
laar van de Unie BLHP, merkte hier dan ook later over op dat 'de banken
zich tamelijk soepel hadden opgesteld tegenover de bonden'.39 Met de ga-
rantie 'geen gedwongen ontslagen, mits de medewerkers bereid zijn in voor-
komende gevallen van functie, standplaats en/of werktijden te veranderen'
was de angel uit het overleg met de vakbonden gehaald. Daarna was een
principe-akkoord over het Sociaal Plan Fusie mogelijk, hetgeen op 14 juni
1990 werd gesloten.

Het is belangrijkvast te stellen dat de expliciete doelstellingen voor per-
soneelsbesparingen pas werden geformuleerd nadat het Sociaal Plan was
overeengekomen. Tijdens de besluitvorming inzake de garantie over geen
gedwongen ontslagen, had men dus alleen globaal voor ogen hoeveel perso-
neelsreducties bij de fusie bereikt konden worden. Men anticipeerde erop dat
dat verloop groot genoeg zou zijn voor acceptabele personeelsreductie.
Voorts is het van belang op te merken dat een periode van vier jaar werd af-
gesproken. Alhoewel toen geen concrete integratieplanning voorhanden was,
moest een werkingstermijn voor het Sociaal Plan worden afgesproken. De
toen gemaakt inschattingen zouden later het richtsnoer vormen voor de plan-
ning van de integratie.

In de ogen van vele bestuurders heeft ABN AMRO er goed aan gedaan
het Sociaal Plan af te spreken, inclusief de clausule 'geen gedwongen ontsla-
gen'; zo bleek   in de eerste en tweede interviewronde. Het Sociaal   Plan
bracht rust onder het personeel en had een positieve opstelling van de vak-
bonden lot gevolg, tenvijl men toch in staat bleek binnen redelijke termijnen
voldoende personeelsbesparingen te realiseren.

4.6 De businessplanning

ABN en Amro hadden hun Fusiesecretariaten opdracht gegeven om met on-
dersteuning van het adviesbureau McKinsey voorstellen le doen voor een in-

39 De heer D. Kramer, onderhandelaar van Unie BLHP geeiteerd in Trouw 2 juni 1990.
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tegratieplan op hoofdlijnen. Dit rapport verscheen op 27 juli 1990. Direct na
de vermogensrechtelijke fusie op 1 september 1990 keurde de RvB dit plan
van aanpak goed. Het integratieplan onderscheidde vier fasen, van 1 septem-
ber 1990 tot begin 1994:

Fase I Regelen ongestoorde voortgang van zaken.
Fase II Bijstellen en verder ontwikkelen strategie en ontwerp nieuwe or-

ganisatiestructuur: eerst concernuitgangspunten en -doelstellin-
gen, daarna per divisie (voor de drie commerciele divisies hun
commerciele strategie en voor de andere divisies meeIjarenplan-
nen voor hun functioneel ondersteuningsbeleid).

Fase III Gedetailleerd uitwerken plannen per divisie, inclusief tijdsche-
ma's en concrete doelen.

(Fase  I  1/m III liepen  van  1  september  1990 tot globaal de tweede helft  van
1991.)

Fase IV Implementatie gedurende 6-36 maanden.40

Om een ongestoorde voortgang van zaken (fase I) te garanderen, nam de
RvB enkele cruciale beslissingen. De leden RvB werden direct bij elkaar ge-
huisvest. Wederzijds werden leden RvB, Directeuren Generaal en concerndi-
recteuren van ABN en Amro, benoemd. De RvB-leden vormden tevens de
Raad van Bestuur van de Holding, zodat direct eenheid van bestuur werd be-
welkstelligd. Met ingang van 1 september 1990 werd een gezamenlijk Con-
cern Krediet College gevormd dat alle concemkredieten van ABN en Amro
boven f 100 miljoen behandelde. Ten slotte werd afgesproken dat de concur-
rentie tussen ABN en Amro voor de meeste medewerkers in principe ge-
woon door zou gaan tot de vennogensrechtelijke fusie een feit was.

Ter voorbereiding van de businessplanning (fase II van het plan van aanpak)
werden verdere belangrijke beslissingen genomen

De Concernuitgangspunten werden vastgesteld. Deze waren ingedeeld in
zes rubrieken: Algemeen, Financieel, Commercieel, Personeel, Organisatie
en Automatisering en volgden de beweegredenen voor de fusie die reeds tij-
dens de fusievoorbereidingsfase waren vastgesteld.41 De concernuitgangs-

40  ABN AMRO Fusienieuws 18 september  1990.
41 ABN AMRO Fusienieuws 21 november 1990.
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punten zouden worden gehanteerd als toetssteen voor de businessplanning
die binnen de divisies plaatsvond.

De divisies kregen op concernniveau vastgestelde targets mee voor kos-
tenbesparingen uit hoofde van de integratie. De businessplanning (fase II)
zou door de nieuwe gezamenlijke divisieleidingen zelf worden geformu-
leerd.  Het per  1  september 1990 geYntegreerde Fusiesecretariaat zou toezien
op coordinatie, ondersteuning en advies aan de RvB over de mate waarin de
businessplannen overeenkwamen met de Concernuitgangspunten. Bij de
toetsing van de businessplannen door de RvB bleven de voorzitters van de
RvB hun grote betrokkenheid behouden om de voortgang te garanderen en
eventuele politisering naar ABN- en/of Amrobloedgroep te voorkomen. Het
integratieproces zou worden bestuurd zonder betrokkenheid van externe con-
sultants om een maximum aan commitment bu het eigen management te sti-
muleren.

Van 6 september tot en met 9 september  1990 werd in Aken een kennis-
makings- en werkbijeenkomst georganiseerd voor de 'Top  100' van de bank:
leden RvB, DG's en Concerndirecteuren van ABN AMRO. De topmanagers
beleefden de bijeenkomst als een cruciaal moment in het fusieproces, waar-
bij het commitment voor de fusie werd verbreed onder het topkader van de
bank. Discussies werden gevoerd over de thema's 'Mission Statement',
'Strategie' en 'Veranderingsmanagement'. De RvB kondigde op de bijeen-
komst aan met een aanpak te komen die op enige termijn zou leiden tot een
mission statement, waarbij terugkoppeling naar de Top 100 zou plaatsvin-
den, opdat de formuleringen een breed draagvlak zouden krijgen in de orga-
nisatie.42 Dit werden uiteindelijk de hierboven al genoemde Concernuit-
gangspunten, die vervolgens op 27 oktober 1990 door de RvB definitief
werden vastgesteld. In de daaropvolgende periode van vier tot vijf maanden
werden per divisie mission statements, businessplannen en organisatiestruc-
turen op hoofdlijnen ontworpen en geaccordeerd door de RvB, waarmee fase
II werd afgerond. In de paragrafen 4.10, 4.11 en 4.12 wordt daar verder op
ingegaan.

4.7 De har,nonisatie van de arbeidsvoorwaarden

De RvB-voorzitters hadden zich ten doel gesteld de harmonisatie van de ar-
beidsvoorwaarden voor het topmanagement al op 1 januari 1991 te laten in-
gaan.  Het is, binnen drie maanden tijd (september  1990 tot december  1990),
inderdaad gelukt. Dit droeg volgens de gernterviewden bu aan de onderlinge

42  ABN AMRO Fusienieuws 18 september  1990.
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teamgeest binnen het topmanagement. Het volgende doel, de harmonisatie
van de arbeidsvoorwaarden voor de rest van het personeel in Nederland, wil-
de men 66njaar later, op 1 januari 1992, laten ingaan

Over de primaire arbeidsvoorwaarden onderhandelde de bank met de
vakorganisaties, over de secundaire aibeidsvoorwaarden met een mandaat-
commissie van de COR-en van ABN en Amro. Over de uitgangspunten van
de harmonisatie werden de partijen het snel eens. De harmonisatie zou een
op lange termijn kostenneutrale operatie moeten zijn om geen verschillen
met de concurrenten te laten ontstaan. Daarnaast zou er voor individuele me-
dewerkers geen sprake mogen zijn van salarisachteruitgang. Dit laatste bood
de mogelijkheid dat ABN AMRO een individueel perspectiefverlies voor be-
paalde groepen medewerkers ineens zou kunnen afkopen.

Op 9 januari 1991 startte het overleg met de vakbonden, op 25 januari
gevolgd door het overleg met de mandaatcommissie van de COR-en. In eer-
ste instantie leken de onderhandelingen voortvarend te verlopen, aldus de be-
trokken leden RvB, de heren Van Ommeren en Geertsema.43 Een factor die
het vraagstuk vereenvoudigde was dat ABN en Amro beide onder de CAO
voor het Bankbedrijf vielen en uit dien hoofde dezelfde functiewaarderings-
en salarissystematiek hanteerden. Reeds binnen anderhalve maand werden
principe-overeenkomsten bereikt: met de vakbonden op 25 februari 1991 en
met de COR-en op 15 maart 1991. Op 19 april 1991 hebben echter de bon-
den (met uitzondering van de VHP) aan ABN AMRO moeten meedelen dat
ondanks hun positief advies zij zich na ledenraadpleging genoodzaakt zagen
alsnog bezwaar aan te tekenen tegen de afspraken over de winstdelingsrege-
ling, beoordelingssysteem, bepaalde aspecten van de functiewaardering en
de duur van de overgangsregeling.44 De eerste drie zaken betroffen een ach-
teruitgang voor de ABN-ers. Het laatste bezwaar was met name van Amro-
zijde afkomstig omdat de ABN-ers een zodanige winstdelingsgarantie
hadden gekregen dat er mogelijkerwijs gedurende vele jaren verschillen tus-
sen ex-ABN en ex-Amro medewerkers zouden blijven bestaan

Met deze bezwaren in de hand belegden de verantwoordelijke managers
van Divisie Personeel in mei 1991 zeventien bijeenkomsten in de Nederland-
se kantoren, om rechtstreeks met medeweekers le overleggen. Tijdens die be-
sprekingen bleek dat de bezwaren van de ABN-kant voornamelijk te maken
hadden met de vrees dat hun Amro-collega's, die soms hoger waren inge-
schaald, eerder gekozen zouden worden voor vergelijkbare posities binnen
de nieuwe bank. In het hervatte overleg met de vakorganisaties op 22 mei

43 ABN AMRO Fusienieuws 6 maart 1991.
44 ABN AMRO Fusienieuws 23 april 1991.
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1991 werd dan ook afgesproken om tot een stappenplan voor de integratie te
komen dat een zorgvuldige procedure zou afdwingen bij de plaatsing van
medewerkers in de nieuwe organisatie en dat pas daarna weer over de har-
monisatie van de arbeidsvoorwaarden zou worden gepraat. Daarmee werd de
harmonisatie van de arbeidsvoonvaarden gekoppeld aan het vraagstuk van
het integratie- en herplaatsingsbeleid. Omdat al veel bekend was over de
nieuwe aibeidsvoorwaarden kon toch volgens schema alvast injuli 1991 be-
gonnen worden aan de systeemtechnische aanpassingen die nodig waren om
de harmonisatie injanuari 1992 volgens plan te laten ingaan.

4.8 Het integratie- en herplaatsingsbeleid

Het herplaatsingsbeleid was al in een veel eerder stadium besproken: in het
met de bonden overeengekomen Sociaal Plan Fusie was het uitgangspunt
'geen gedwongen ontslagen' reeds verwoord. Dit betekende dat een grote in-
spanning zou moeten worden geleverd om de herplaatsingen zo goed moge-
lijk te laten verlopen, ten einde de beoogde personeelsbesparingen te
realiseren. In anticipatie op deze inspanning besloot de RvB reeds in augus-
tus 1990 de werking van de inteme arbeidsmarkt van ABN en Amro te ver-
beteren, door vraag en aanbod bij beide banken gezamenlijk op elkaar af te
stemmen, met gebruik van een matchingsysteem en een gezamenlijke vaca-
turekrant.45

Injanuari 1991 was het herplaatsingsbeleid al tamelijk ver uitgewerkt.
46

Naast de clausule 'geen gedwongen ontslagen, mits de medewerker een pas-
sende functie accepteert', waren allerlei uitgangspunten geformuleerd die
herplaatsingen moesten vergemakkelijken, zoals een verplichting aan lijnma-
nagers om passende herplaatsingskandidaten te accepteren en voorrang voor
medewerkers wier functie zou vervallen of aanmerkelijk zou wijzigen.

Toen echter bleek dat er bij met name ABNmedewerkers ongerustheid
bestond over hun positie in de nieuwe organisatie, werd het herplaatsingsbe-
leid verder gepreciseerd en werd, zoals reeds aangegeven, een stappenplan
voor de integratie ontwikkeld gericht op het realiseren van gelijke kansen
voor medeweikers uit beide banken. Lijnmanagers en personeelsfunctiona-
rissen moesten schriftelijk diverse stappen zetten alvorens de personeelsfor-
matie van hun bedrijfsonderdeel kon worden ingevuld: beschrijving van
werkprocessen, huidige en beoogde organisatiestructuur en de functieforma-

45  ABN AMRO Fusienieuws  18 septeinber 1990.
46 Nota Herplaatsingsbeleid tudens de integratie, afgedrukt in ABN AMRO Fusienieuws 20 fe-

bruari 1991
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tie. Afgesproken werd dat de nieuwe personeelsformatie een afspiegeling
moest vormen van de corresponderende personeelsformaties van ABN en
Amro. Tevens werd een Concern Integratie Commissie in het leven geroepen
die de zorgvuldigheid van de voorstellen moest bewaken, een Helpdesk Inte-
gratie en een Toetsingscommissie voor individuele bezwaren. De werkwijze
van het stappenplan werd onder alle medewerkers in Nederland verspreid in
de brochure Ik en de Fusie.

Toen eenmaal over het stappenplan overeenstemming was bereikt, kon
over de harmonisatie van de arbeidsvoonvaarden worden verder gepraat en
op 23 juni 1991 werd een nieuw principe-akkoord bereikt tussen ABN
AMRO, vakbonden en COR-en over zowel het integratie- en herplaatsings-
beleid als de harmonisatie van de arbeidsvoonvaarden. Ook aan de be-47

staande bezwaren vanuit ABN en Amro op arbeidsvoorwaardengebied werd
tegemoet gekomen.48 Eenmalig heeft dit ABN AMRO circa f 150 miljoen
gekost voor de afkoop van de tantitmeregeling van de ex-ABN employds,
maar de doelstellingen van een op lange termijn budgetneutrale harmonisatie
en  invoering  per  1 januari 1992 werden gehaald. De COR-en gingen al  snel
definitief akkoord (op 10 juli 1991):9 De vakbonden hielden die zomer een
ledenraadpleging waarin het er even op leek dat de ABN-leden bij de Dien-
stenbond FNV nog bezwaar zouden maken, maar uiteindelijk gaven alle vak-
organisaties op 27 september 1991 hun definitieve goedkeuring aan het
totaalpakket van arbeidsvoorwaarden en herplaatsingsbeleid. 50

Het Vertegenwoordigend Overleg kreeg bij de integratie een belangrijke
rol toegewezen.51 In het kader van de integratie zouden adviesaanvragen bij
het Vertegenwoordigend Overleg van ABN en Amro worden ingediend voor
elke integratie met personele gevolgen.

4.9 De juridische fusie

Nadat de vermogensrechtelijke fusie was bewerkstelligd, kon worden toege-
werkt naar de juridische integratie van ABN en Amro, zodat uiteindelijk bin-

47 Telegraaf 26 juni  1991.

48  ABN AMRO Fusienieuws 2 juli 1991.
49 ABN AMRO Fusienieuws 25 juli 1991.
50 Financieele Dagblad 17 augustus 1991; Trouw 28 september  1991.

51  Zowel voor de bepaling van de functieformatie als de personeelsfonnatie was er een advies-
moment van het Vertegenwoordigend Overleg overeengekomen, meestal per directoraat of
kantoor. Bron: ABN AMRO, Ik en de fusie; Stappenplan integratte voor medewerkers en
management.
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nen 6dn vennootschap en onder dan nam gehandeld zou kunnen gaan wor-
den. In oktober 1990 ging een projectgroep (in het beginstadium onder-
steund door externe juristen) van start om te onderzoeken op welke wijze de
juridische integratie het beste tot stand kon worden gebracht. De eerste vraag
die daarbij moest worden beantwoord was welke van de drie bestaande ven-
nootschappen-ABN, Amro of ABN AMRO-als verkrugende vennoot-
schap zou moeten optreden. Om de gelijkwaardigheid van de fusie te
benadrukken, ging in eerste instantie de voorkeur uit naar een verkrijging
door de nieuwe ABN AMRO Holding. De consequentie daarvan was echter
dat de Holding in alle landen waar ABN en Amro werkzaam waren een
bankvergunning zou moeten aanvragen en al gauw bleek dat dit naast een
grote hoeveelheid werk ook het risico met zich meebracht dat bankvergun-
ningen geweigerd zouden worden, waardoor de bestaande activiteiten in die
landen zouden moeten worden beeindigd. Aangezien de ABN-vennootschap
over verreweg de meeste bankvergunningen beschikte, werd het snel duide-
lijk dat op grond van deze evidente ovenveging, het voor de hand lag de
ABN als verkrijgende vennootschap te laten optreden.52

Voor de wijze van juridisch samengaan stonden in principe twee moge-
lijkheden open. De eerste mogelijkheid was de zogenaamde activa/passiva-
transactie, die ook wel bedrijfsfusie wordt genoemd. Deze integratiewijze
was met succes toegepast  bij de grote Nederlandse bankenfusies   in   1964
waarbij ABN en Amro waren gevormd. Bij een activa/passiva-transactie
worden rechten (activa) en plichten (passiva) door een overdragende ven-
nootschap aan een verknjgende vennootschap overgedragen. Daarna blijft de
eerstgenoemde bestaan, hetzij als lege vennootschap, hetzij-zoals bij ge-
noemde bankenfusies gebeurde-met behoud van de door haar kredietrela-
ties verstrekte zekerheden, waarbij door middel van een borgtocht werd
bereikt dat die zekerheden ten goede kwamen aan de verkrijgende bank. Het
alternatief was de zogenaamde juridische fusie. Deze methode was in  1984
in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Daaibij verkrijgt de ene vennoot-
schap op algemene titel het vermogen van de andere vennootschap, waama
de laatste ophoudt te bestaan (Slijkhuis 1991,290).

De variant van de juridische fusie was voor Nederlandse bankenfusies
nog niet eerder toegepast De eventuele consequenties van deze integratie-
wijze moesten dan ook nauwgezet afgewogen worden. Met name de mate

52 ABN AMRO had alleen een bankvergutining voor Nederland. ABN en Amro hadden uiter-
aard bankvergunningen voor elk vati de landen waar zij bankierden. De vergwiningen over-
lai,ten in de landen waar zowel ABN als Alilro zaten. maar iii veel landen was alleen de
ABN aanwezig. Het enige land waar .Amro wei eli ABN Iiiet gevestigd was, was Rusland.
maar daar was alleen sprake van een veriegenwoordiging. geen volledige bankvergunning
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waarin de zekerheden die de kredietrelaties aan ABN en Amro hadden afge-
geven gewaarborgd zouden blijven bij de juridische fusie werd intensief on-
derzocht. Uiteindelijk kreeg, in februari 1991, de juridische fusie de
definitieve voorkeur boven de activa/passiva-transactie. Ten eerste zouden
de organisatorische werkzaamheden in het geval van een juridische fusie het
geringst zijn. In tegenstelling tot bij de activa/passiva-transactie hoefden niet
alle activa afzonderlijk overgedragen te worden maar werden ze op algeme-
ne titel verkmgen. Het regelen van de afzonderlijke overdrachten bij een ac-
tiva/passiva-transactie zou lange tijd vergen, waardoor in de bankpraktuk
gedurende vermoedelijk enkele jaren rekening zou moeten worden gehouden
met drie vennootschappen, wat uiteraard verwarrend is. Voorts werd met de
juridische fusie voorkomen dat er activa en passiva zouden achterblijven in
een vrijwel verder lege N.V., hetgeen de duidelijkheid voor de bank niet ten
goede zou komen. Ten slotte venvachtle men dat de fiscale kosten van een
juridische fusie lager zouden zijn dan die van een activa/passiva-transactie.

Vervolgens moest de projectgroep een omvangrijk onderzoek uitvoeren
naar de formaliteiten waaraan in de diverse landen voldaan moest worden bij
de juridische fusie. Deze formaliteiten bleken nogal uiteen te lopen: met
name in Engeland en Dubai had de juridische fusie flink wat voeten in aar-
de.53 Maar uiteindelijk lukte het om in het geplande weekend van 21/22 sep-
tember  1991 de juridische fusie rond te krijgen. Toen veranderde eerst ABN
Bank door middel van een statutenwijziging haar naam in ABN AMRO
Bank N.V., waarna direct de fusieakte werd getekend. Zodoende kon op
maandag 23 september 1991 wereldwijd onder de naam ABN AMRO Bank
gehandeld worden.

Uit de gevoerde interviews met bestuurders van ABN en Amro kwam
naar voren dat een grote meerderheid 'het verdwijnen van adn van de twee
banken' als een in potentie emotioneel bijzonder beladen onderwerp aan-
duidde. Maar nadat was gebleken dat er een evidente reden was voor deze
keuze, verdween de beladenheid en werd de juridische fusie als een cruciale,
doch technische aangelegenheid beschouwd. Ook in de media kreeg deze
gang van zaken slechts mondjesmaat aandacht. De externe presentatie van
ABN AMRO, direct na de juridische fusie, genoot aanzienlijk meer belang-
stelling, zowel binnen als buiten de bank.

53 Zie hien'oor Slijkhuis (1990, 291).



90   Hoofdstuk 4

4.10 Ontwerp en integratie van het binnenlands bankbedrijf

In juni  1990 werd begonnen  met het ontwerpen van het binnenlands bedrijf.
Het commercieel concept en de organisatiestructuur werden daarbij bepaald.
Bij de ABN had het Nederlandse kantorennet onder leiding gestaan van tan
Directeur Generaal en daaronder vier concerndirecteuren op het hoofdkan-
toor die leiding gaven aan een geografisch ingedeeld kantorennet bestaande
uit elf districten. De Amrobank had in haar zogenaamde Sector A, waarin
het binnenlands bedrijf was ondergebracht een sectorleiding bestaande uit
twee leden RvB en drie Directeuren Genemal. Twee van deze Directeuren
Generaal hadden bij de Amro een clientengroepsverantwoordelijkheid, voor
Zaken respectievelijk Particulieren, en de derde was verantwoordelijk voor
het operationeel besturen van het kantorennet. Het kantorennet was geogra-
fisch ingedeeld en bestond uit vijf regio's met daaronder 30 districten. Zo-
doende was er bij Amro sprake van een matrixstructuur waaibij er aan de
ene kant een geografische invalshoek was en aan de andere kant een clien-
tengroepsindeling.

De divisieleiding Binnenland van ABN AMRO realiseerde zich dat de
integratie van de kantorennetten van ABN en Amro gedurende enkele jaren
het belangrijkste organisatorische vraagstuk zou zijn. Het was ook een geo-
grafisch vraagstuk omdat het erom ging kantoren die in hetzelfde geografi-
sche gebied opereerden samen te voegen. Om dit goed aan te pakken was
dan ook een managementstructuur gewenst waarbij geografische gebieden

aan een integraal verantwoordelijke directeur rapporteerden. Tegelijkertijd
was de divisieleiding ervan overtuigd dat een clientgroepsgerichte organisa-
tiestructuur in het binnenlands bedrijf gewenst was om tot een optimale
dienstverlening te komen. Verder hield de divisieleiding er rekening mee dat
er voldoende managementstoelen moesten zijn om een groot deel van het zit-
tende management een passende functie in het ABN AMRO kantorennet te
kunnen geven; het Sociaal Plan stipuleerde immers dat iedere werknemer,
ook managers, een passend functieaanbod zou krijgen. In Divisie Binnen-
land,  eind 1993 omgedoopt in Divisie Nederland,  is  dan ook gekozen  voor
een combinatie van geografische en clientengroepsgerichtheid. Conceptueel
werd de matrixstructuur van de Amrobank ingevoerd. Het aantal geografi-
sche regio's werd evenwel verdubbeld ten opzichte van de Amro, namelijk
van vijf tot tien.54 Een andere verandering betrof de invoering van dedication

54 De in de ABN organisatie geititegreerde Hollandse Bank Unie (HBU) had altijd een relatief
autonome positie bekleed ten opzicllte van de districten. Dit verschil uitte zich voornamelijk
in de interne en externe organisatiestructuur; de rapportagelijnen waren enigszins korter dan
bij het ABN kantorennet. Deze onafliankelijke positie werd voor de HBU Rotterdam bij
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(de gehanteerde benaming voor clientengroepsspecialisatie) tot op een lager
hierarchisch niveau en in meer clientengroepen ingedeeld dan bij de Amro
gebruikelijk was: er kwamen namelijk ook op clientengroepen gespeciali-
seerde directeuren in de circa 100 rayons, de organisatorische laag net onder
de districten. De dedicated staf in de kantorenorganisatie rapporteerde hierar-
chisch aan hun geografische manager en functioneel aan de naasthogere lei-
dinggevende in het clientengroepsmanagement.

Een andere structuurontwerpdecisie betrof de centralisatie van admini-
stratieve handelingen van de ABN volgens de manier waarop de Amrobank
al werkte. Dat voornemen was voornamelijk kostengedreven. Bij de structu-
rering van de divisie heeft de divisieleiding ervoor gekozen deze back office
centralisatie als een onderdeel van de integratie te beschouwen. Concreet
werden in het kader van de integratie de 245 zelfstandig administrerende
ABN kantoren geconcentreerd tot de 30 back office centrales waarin Amro
haar administratie had gevestigd.

De welkwijze die de ABN met het Open Bank Project (OBP) in het kan-
torennet had ingevoerd werd gekozen als werkwijze voor de front offices
van ABN AMRO. Die werkwijze hield in een eenmalige invoer van gege-
vens aan de bron, waardoor back office handelingen zoveel mogelijk werden
teruggedrongen; daarnaast kenmerkte de OBP-werkwijze zich door compu-
terondersteuning van verkoopprocessen Er werd echter niet voor gekozen de
ABN systeemset in zijn totaliteit toe te passen op de ABN AMRO automat-
iseringsomgeving; de reden was dat men een belangrijk voordeel van de
Amro-automatisering wilde behouden, namelijk een voor heel Nederland ge-
centraliseerde klanten- en produktendatabestand, waardoor centrale market-
ing en informatieverwerking mogelijk was. Het gevolg was dat besloten
werd het Amro basissysteem bij ABN AMRO te hanteren en daar een zoge-
naamde OBP-like front aan vast te bouwen. waardoor de functionaliteiten en
werkwijze van het OBP-systeem zoveel mogelijk werden behouden. Deze
systeemkeuze was een cruciale decisie, omdat zij het integratietempo, de
functieformatie, de systeemoniwikkeling en de werkwijze binnen het kanto-
rennet drastisch zou bernvloeden en ook tot aanzienlijke kosten leidde. In
hoofdstuk 6 krijgt dit vraagstuk verdere aandacht.

Een ander terrein van integratiebeslissingen betreft de commerciele inte-
gratie, dat wit zeggen de harmonisatie van de produkten en de start van de
uniformering van de gevelbelettering op 23 september 1991, de dag na de ju-
ridische fusie. Deze commerciele integratie kreeg gestalte in het zogenaamde

ABN AMRO behouden. Het andere kantoor in Nederland van de HBU, in Amsterdam, werd
bij ABN AMRO opgeheven
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EXPRESS project dat stond voor 'Externe Presentatie September   1991'.
Vanaf deze datum is ABN AMRO als 66n bank in de markt gezet, hoewel er
al voor die datum op managementniveau en wat betreft diensten aan grotere
zakelijke relaties informele contacten bestonden tussen de ABN- en Amro-
kantoren. Belangrijke externe presentatiebeslissingen waren al genomen: de

naam ABN AMRO Bank was al op 28 mei 1990 bekendgemaakt en het
nieuwe logo op 25 september  1990, ddn jaar voor EXPRESS. De samenwer-
king tussen alle medewerkers van kantoren werd evenwel pas formeel met
de EXPRESS operatie; de samenwerking werd gestart met feestelijke gen-

mentijke ontbijten van ex-ABN en ex-Amro medewerkers in diverse steden

endorpen in Nederland op de ochtend van 23 september 1991. Vanaf de EX-
PRESS-datum startte wat ABN AMRO noemde de cosmetische integratie:
de produkten die bij de ex-ABN en ex-Amro kantoren werden verkocht wa-
ren dezelfde, de marketingcommunicatie was dezelfde, maar de processen
van administratieve venvelking waren nog niet geuniformeerd en de kanto-
ren waren nog niet fysiek geYntegreerd. Deze procesmatige integratie vond

plaats in het grootscheeps opgezette INKA Project.
Het INKA Project stond voor Integratie Kantorennetten ABN en Amro.

Doel was om te komen tot Edn volledig geintegreerd ABN AMRO kantoren-
net in Nederland, dat wil zeggen ook in de bedrijfsprocessen en in admini-
straties volledig geoniformeerd. Hiertoe werd er een zogenaarnd Masterplan
INKA  opgesteld, dat in juni  1991 werd goedgekeurd.  Dit plan zette de toon
voor de gehele integratie van het kantorennet. INKA zou een in hoge mate
centraal gestuurd proces worden, dat, zoals bij ABN AMRO werd gezegd,
'met militaire precisie' zou worden uitgevoerd. Het Masterplan zette nauw-
keurig uiteen welke stappen genomen moesten worden bij kantorenintegra-
ties. De integratie bestond uit vier fasen. Fase 1 werd gerealiseerd in
oktober/november 1991 en behelsde de introductie van dedication in het
kantorennet, de vorming van nieuwe regio's en directies, de benoeming van
de regiodirecties, districtsdirecties en een gedeelte van het overige hoger ka-
der in de divisie (in totaal circa 500 personen) en de introductie van de OBP-
werkwijze aan de 'voorkant' van de systemen in de ex-Amrobankkantoren.
Daartoe moest het OBP-like»nt eerst automatiseringstechnisch ontwikkeld
worden, wat plaatsvond in het zogenaanide PIAN project tussen december
1990 en oktober 1991.

Fase 2 van INKA liep van december 1991 tot juli 1992 en behelsde een
groot aantal voorbereidende en op de kantorenintegratie vooruitlopende

werkzaamheden. Het personeel in niet-autoniatiseringsgebonden functies
werd in deze fase benoemd en organisatorisch en fysiek gerntegreerd. Doel
hiervan was om een basis van ondersteunend personeel te vormen die de
kantorenintegraties zou kunnen begeleiden om zodoende de commerciele
werkzaamhe(len zoveel mogelijk intact te laten. Concreet werden Personeel
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en Organisatieafdelingen, Interne Controle afdelingen en de Kredietstaven
op regio- en districtskantoren gerntegreerd. Ook werden specialistische com-
merciele afdelingen die niet automatiseringsgebonden waren, samenge-

voegd. Tevens werd in fase 2 de concentratie van de back offices van de
ABN tot de 30 backoffice centrales waarmee de Amro werkte, uitgevoerd.
Ten slotte werd de integratie van het kantorennet voorbereid. Daartoe wer-
den twee belangrijke bureau-exercities uitgevoerd, de zogenaamde 'typolo-
gie  l'  en  'typologie  2'. In typologie 1 definieerde het divisiemanagement
welke typen kantoren in Nederland zouden worden onderscheiden en welke
diensten op welke kantoren zouden worden aangeboden. Er kwamen vijf
typen kantoren: Regio-, Districts-, Rayon-, A- en B-kantoren. Ook benoem-
de men elk van de 1441 bestaande ABN- en Amrokantoren in deze nieuwe
typologie. In typologie 2 werd vervolgens aangegeven welke kantoren sa-
mengevoegd konden worden tot 'logische kantoorkoppels'. In totaal w6rden
490 combinaties van kantoren gevonden die in exact hetzelfde marktgebied
opereerden, waardoor men kwam tot een nieuwe omvang van het kantoren-
net van circa 1000 kantoren. Dit hield een reductie van circa 400 kantoren in;
niet alle kantoren konden namelijk ook fysiek in ddn gebouw worden geinte-
greerd. Om eerder besparingen te kunnen realiseren en om met fysieke inte-
graties te kunnen proefdraaien werden alvast ongeveer 25 kleine kantoren
fysiek geYntegreerd v66r de oorspronkelijke planning die in het Masterplan
stond. Deze integraties vonden dus plaats v66r de systeem- en dataconversie,
die in fase 3 plaatsvond.

Fase 3 was de belangrijkste fase in de integratie van het binnenlands
kantorennet. Het duurde van 23 juli 1992, de dag waarop de eerste integratie
plaatsvond, tot eind 1994. In die periode vond de feitelijke conversie plaats
van systemen en data alsmede de fysieke integratie van de kantoren; regio
voor regio, district voor district. Voor fase 3 waren nauwgezette procedures
opgezet om het integratieproces in goede banen te leiden, zowel autonlatise-
ringstechnisch (dataconversie en systeemconversie), alsmede richting chen-
ten, die werden geYnformeerd over de gevolgen van de administratieve
integratie voor hen. Tevens werd de integratie commercieel aangegrepen om
de medewerkers in de kantoren aan de klanten voor te stellen, onder andere
in een brochure per kantoor. De planning van Fase 3 was 'dakpansgewijs'
opgezet, dat wil zeggen dat de diverse kantorenintegraties in elk district el-
kaar in de tijd overlapten. Bij elke kantoorintegratie is richting personeel een
procedure gevolgd die overeen kwam met het reeds eerder aangegeven Stap-
penplan Fusie; dit betekende dat voor vrijwel elk kantoor ook een adviesaan-
vraag aan het Vertegenwoordigend Overleg werd ingediend. Voorts is vanaf
juli 1992 tot medio 1993 de functionaliteit van het nieuwe ABN AMRO
front office systeem vetbeterd met een aantal toepassingen die de ABN via
OBP al kende. Fase 4 ten slotte, behelsde onder andere de implementatie van
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een nieuw automatiseringsplatform. Maar de integratie van de kantorennet-
ten was toen al een feit.

4.11 De integratie van het buitenlands bankbedruf

De grootste verschillen tussen ABN en Amro lagen in het buitenlands be-
drijf. De ABN beschikte van oudsher over een omvangrijk internationaal
netwerk. De oudste basis daarvan vormden de kantoren die de Nederland-
sche Handelmaatschappij inbracht bij de vorming van ABN Bank in  1964.  In
de loop der jaren breidde ABN haar buitenlands bedrijf mede door de toena-
me van het aantal kantoren verder uit. Vlak voor de fusie met Amrobank in
1990 beschikte ABN over een netwerk van 269 kantoren in bijna 50 landen
De bulk van de activiteiten van de ABN in het buitenland betrof (lokaal)
commercial banking bedrijf. De landenorganisaties opereerden min of meer
als zelfstandig bestuurde banken. De Amro daarentegen kende geen lange
traditie in haar buitenlands bedrijf. In de jaren tachtig legde zij zich toe op
het opbouwen van een netwerk van eigen kantoren in het buitenland (in de
jaren daarvoor had Amro in het buitenland nogal eens gewerkt met joint ven-
tures met andere banken). De Amrokantoren stonden voornamelijk in dienst
van het bedienen van Nederlandse zakelijke klanten in het buitenland alsme-
de grote, internationaal opererende bedrijven, zowel op commercial banking
gebied als in investment banking. De activiteiten werden veel meer dan bij
de ABN gecoordineerd door produktgespecialiseerde afdelingen op het
hoofdkantoor. Op het moment van de fusie beschikte de Amrobank over bui-
tenlandse vestigingen in vijftien landen. in totaal had het Amro concern 106
buitenlandse kantoren (inclusief dochters en vertegenwoordigingen).

De overlap tussen de kantorennetten in het buitenland was veel kleiner
dan dat in het Nederlands bedrijf het geval was. Van de 15 landen waar ABN
en Amro beide kantoren hadden, waren er vijf waar de Amro alleen verte-
genwoordigingen had die na de fusie konden worden gesloten omdat ze
naast een eigen volledig bankkantoor geen functie meer vervulden. In de
overige tien landen hebben integraties plaatsgevonden, vaak maar enkele
kantoren betreffend. Duitsland en in mindere mate Engeland vormden hierop
uitzonderingen; in deze twee landen beschikten zowel ABN als Amro over
een redelijk omvangrijk bankbedrijf.

Voor de integratie van de buitenlandse netwerken waren twee decisies
van cruciale betekenis. De eerste was het kiezen voor de door de ABN ge-
hanteerde geografische organisatiestructuur, waarin het buitenlands netwerk
in vij f regio's was opgedeeld met per land een landenmanagement. De twee-
de decisie was het op alle terreinen kiezen voor de ex-ABN systemen. Wat
men in feite deed was het integreten van de Amrokantoren in de bestaande
ABN organisatie. Daardoor kon de integratie relatief simpel en snel worden
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uitgevoerd. De grootste uitzondering daarop vormde het ABN AMRO bank-
bedrijf in Duitsland. Daar volgde ABN AMRO in haar kantorenintegratie
een vergelijkbare benadering als in Nederland, zij het op een veel kleinere
schaal. Eerst werd een deels nieuw geautomatiseerd banksysteem ontwik-
keld; pas daarna konden de kantorenorganisaties tot integratie overgaan. Een
additionele complicerende factor was dat ABN en Amro het Duitse landen-

management in verschillende steden had geconcentreerd (Amro in Keulen,
ABN in Hamburg), waardoor de samenvoeging ook een geografische com-
ponent kreeg; het Duitse landenmanagement werd uiteindelijk in 1993 in
Keulen geconcentreerd. De integratie heeft in Duitsland vanwege deze facto-
ren langer geduurd dan elders in het buitenlands bedrijf, pas in 1994 is de
Duitse organisatie definitief geintegreerd.

In overeenstemming met de ABN werkwijze waarbij landenorganisaties
een grote mate van zelfstandigheid hadden, werd de integratie van het bui-
tenlands bedrijf in mindere mate centraal bestuurd dan in het binnenlands en
het investment banking bedrijf van ABN AMRO. In de tien landen waar
ABN en Amro moesten integreren. is eerst het management benoemd en ver-

volgens heeft het lokale management zelf de integratie bestuurd. Alleen in
de beginfase was er sprake van centrale planning, die werd begeleid door een
stuurgroep op het hoofdkantoor in Amsterdam. Voor de tien betmffende lan-
den dienden de landenmanagers een businessplan en een besparingsplan in,
die door de stuurgroep werden getoetst, vooral wat betreft de te realiseren

besparingen door schaalvoordelen. Daarbij werd de vuistregel gehanteerd
van een kostenbesparing van 50% van de kleinste van de twee te integreren

landenorganisaties. Men ging er getuige dit hoge percentage van uit dat aan-
zienlijke schaalvoordelen te behalen waren. Ter vergelijking: de besparing in
Nederland was 11% dubbelzijdig, dat wil zeggen circa 22% enkelzijdig, wat
aanzienlijk lager ligt dan de in het buitenland als vuistregel gehanteerde 50%
van de kleinste van de twee organisaties.

Het personeelsbeleid bij de integratie in het buitenlands bedrijf werd in
hoge mate bepaald door lokale omstandigheden. Zodoende hadden interna-
tionale verschillen in sociale context hun doorwerking in het patroon van fu-
siemanagement. In sommige landen werden besparingen net als in
Nederland gerealiseerd via natuurlijk verloop en in andere landen werden
door de integratie overtollig geworden medewerkers ontslagen, zoals in het
VK, de VS en in Australie. In die landen werd dan ook relatief snel de uit-
eindelijk gewenste personeelsformatie bereikt.

Internationale verschillen deden zich ook voor bij de tijdplanning van de
integraties. De commerciele integratie-het naar de markt toe opereren on-
der de naam ABN AMRO-vond, net als in Nederland, vanaf de juridische
fusie plaats. Dit gold zowel voor de landen waar geen integraties plaatsvon-
den als voor de landen waar dat wel het geval was. ABN AMRO was echter
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voor de operationele integraties afhankelijk van de juridische omstandighe-
den in de landen van vestiging. Op sommige plaatsen was het toegestaan al
voor de juridische fusie operationeel en fysiek te integreren, elders pas daar-
na. In de landen waar pas na de juridische fusie een integratie kon plaatsvin-
den, werd de voorbereiding zodanig gedetailleerd verricht dat de integratie
zo snel mogelijk na de juridische fusie kon plaatsvinden. Binnen enkele
maanden na de juridische fusie waren dan ook vrijwel alle landenorganisa-
ties geintegreerd. Zoals gezegd vormde Duitsland hierop een uitzondering;
daar werd net als in Nederland een onderscheid gemaakt tussen de commer-
ciele integratie, die 'cosmetisch' werd doorgevoerd en de operationele inte-
gratie die pas enkele jaren later werd afgerond.

In de commercial banking strategie voor het buitenland sloten de visies
van ABN en Amro goed op elkaar aan. De ABN was gencht op het vormen
van twee A drie regio's buiten Nederland, waarin zu een aanzienlijk markt-
aanded opbouwde en een breed scala van diensten aanbood: Illinois en een
nader te bepalen land in Europa. Bij de Amro kende men de zogenaamde
Hinterland-Strategic. Men wilde vanwege de intensiteit van de handelsrela-
ties de uitbreiding van het buitenlands bedrijf concentreren in Belgie, het
meest westelijke deel van Duitsland, Noord Frankrijk en Oost Engeland (in-
clusief de Londense agglomeratie). Deze twee benaderingen sloten goed op
elkaar aan.

Bij de investment banking activiteiten in de buitenlandse kantoren streef-
de men door middel van de matrixstructuur tussen de divisies IB&GC en
Buitenland een combinatie van de werkwijzen van ABN en Amro na. De
band tussen divisie Buitenland en andere divisies, met name IB&GC, is
enerzij(is hechter dan die bij de ABN was; hierdoor wordt het gebruikmaken
van de specialistische kennis die op het hoofdkantoor aanwezig is, gestimu-
leerd. Anderzijds is de band ook minder sterk dan in de Amro situatie, het-
geen een gevolg is van de zeer grote omvang van het buitenlands bedrij f van
ABN AMRO die een aanzienlijke delegatie van bevoegdheden naar de lan-
denorganisaties vergt.

ABN AMRO koos ervoor zich in het buitenlands bedrijf niet te concen-
treren op lokale doelstellingen maar op concernbrede winstmaximalisatie.
Daartoe moest het internationale kantorennet meer en meer als geintegreerd
netwerk gaan functioneren en niet als som van autonome landenorganisaties.
Met de integratie werd daarom gekozen voor het wereldwijd invoeren van
een standaard administratief basissysteem voor alle landen (waar bovenop
lokaal applicaties worden ontwikkeld). Daardoor is er een basis voor verder-
gaande internationale communicatie gelegd. Voorts worden formele en in-
formele contacten tussen landen versterkt, met name tussen de kantoren in
landen waartussen grote handelsstromen bestaan. Mede met het oog op con-
cernbrede winstmaximalisatie wordt gewerkt aan een systeem waarin het
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aandragen van mogelijke transacties in de beloning van het management tot

uitdrukking komt van zowel het aandragende als van het uiteindelijk uitvoe-
rende kantoor

Belangrijke stakeholders in de integratie van het buitenlan(is netwerk
vormden de groep career expatriates en de leden van de landenmanagement-
teams. Zoals gezegd werd in het personeelsbeleid aangesloten bij lokale
usances, waardoor in sommige gevallen ontslagen vielen. Gegeven de ver-
schillen in omvang in het buitenlands bedrij f van ABN en Amro bestond de

groep career expatriates voornamelijk uit ex-ABN werknemers. Op hoofd-
lijnen werd ten aanzien van deze groep het personeelsbeleid van de ABN
voortgezet. Bij de Amromanagers in het buitenlands bedrijf ontstond in het
begin van de integratie kortstondig een negatief beeld omdat zij vreesden in
belangrijke posities te worden overgenomen door de ABN collega's.55 Dit
heeft slechts korte tijd geduurd omdat in het benoemingen- en promotiebe-
leid, net als in het Nederlands bedrijf, ervoor werd gezorgd dat managers en
medewerkers van zowel ex-ABN als ex-Amro belangrijke posities kregen
aangeboden.

Het buitenlands bedrij f heeft sinds de fusie een sterke groei doorgemaakt.
Deze snelle groei maakte  in   1993 een herziening nodig  van de structuur en
systemen voor besturing van het buitenlandse kantorennet. Er werd een der-
de Directoraat Generaal gevormd, waardoor het grotere netwerk beter be-
stuurd kon worden. Daarnaast werd het management van de regio's
overgebracht van Amsterdam naar de regio's zelf, waannee een verplatting
van de organisatiestructuur werd bewerkstelligd: de regionale managers rap-

porteren sindsdien direct aan de Directeuren Generaal, voorheen was er nog
de laag van concerndirecteuren divisie Buitenland in Nederland. Tevens
werd in 1993 en 1994 een delegatie van kredietbevoegdheden doorgevoerd,
waardoor het regionale management is staat werd gesteld om tot grotere kre-
dietlimieten zelfstandig beslissingen te kunnen nemen, ondersteund door de
regionale kredietunit.

4.12 De voringeving en herstructurering van het investment banking bedrijf

De investment banking activiteiten van ABN AMRO hebben in vergelijking
met andere bedrijfsonderdelen de snelste groei doorgemaakt. Sinds de eerste

vormgeving van de divisie IB&GC in 1991 is er dermate veel vernieuwd en
veranderd-onder andere door acquisities, herstructureringen, investeringen,

55 Hier is een parallel te trekken niet de reactie vall het personeet ill het Nederlands bedrijf, al-
leen waren daar de rollen van ex-ABN en ex-Amro onigekeerd; zie paragrafen 4.7 en 4.8.
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uitbreiding van het produktenpakket en groei van het emissie- en handelsvo-
lume-dat het moeilijk is een moment in de ontwikkeling aan te wijzen
waarop de fusie als uitgewerkt kan worden beschouwd. De fusie heeft in ie-
der geval in belangrijke mate bijgedragen aan het momentum voor groei en
ontwikkeling; de decisies die zijn genomen ter benutting van de schaalvoor-
delen en scopevoordelen van de fusie worden daarom in deze studie be-
schouwd als met de fusie velband houdend.

ABN en Amro waren beide in commercial banking groot geworden. Al-
hoewel in de jaren voor de fusie beiden zich meer en meer ontwikkelden in
de richting van investment banking, waren zij geen van tweeen zover gegaan
wereldwijde aspiraties te koesteren op het terrein van investment banking.
De fusie bracht de mogelijkheid de ambities hoger te stellen Reeds in het
begin van de fusie realiseerde men zich dat er mogelijkheden voor aanzien-
1Uke groeipotentie waren en dat daartoe een concentratie in 6dn divisie ge-
wenst was. In die divisie IB&GC zou niet alleen de investment banking
activiteit van de bank worden geconcentreerd; de synergie tussen kredietver-
lening aan grote multinationale ondernemingen en het verkopen van invest-
ment banking produkten aan deze belangrijke groep potentiele afnemers van
dergelijke gespecialiseerde produkten, werd onderstreept door de bundeling
in Edn divisie.

De eerste integratiedecisie betrof het formuleren en implementeren van
een zodanige structuur en set van systemen dat een ongestoorde voortgang
van de bestaande investment banking activiteiten gewaarborgd werd, de inte-
gratie zo snel mogelijk kon plaatsvinden en tevens de mogelijke besparingen
uit hoofde van overlap tussen ABN en Amro konden worden gerealiseerd. In
1991 was de integratie van IB&GC fysiek en systeemtechnisch vrijwel vol-
tooid.

In 1991 en 1992 ontwikkelde ABN AMRO vervolgens haar investment
banking ambities en doelstellingen op basis van de mogelijkheden die er
sinds de fusie lagen.56 De keuze lag tussen enerzijds het vormen van een
kleine, gespecialiseerde niche player in enkele lucratieve segmenten en an-
derzijds het geleidelijk aan vormen van cen wereldwijd toonaangevende uni-
versele bank met tevens een wereldwijd toonaangevende positie in
investment banking. Men koos voor de laatstgenoemde strategie. Die moge-
lijkheid had men bij ABN en Amro voor de fusie niet, vanwege het ontbre-
ken van een voldoende basis aan vermogen, kennis en relaties om
zelfstandig de noodzakelijke ontwikkelingen te kunnen bekostigen om een
wereldwijd opererende investment bank te worden. Na de fusie was die mo-

56 Hier wordt in hoofdstuk 6 nadere aandaclit ami besteed
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gelijkheid er wet en het 'klimaat' was binnen ABN AMRO aanwezig voor
investering in een ontwikkeling van de traditioneel op kredietverlening ge-
orienteerde guldensbank mede in de richting van een investment bank die in
verschillende geografische gebieden en in verschillende valuta's met een
breed produktenpakket actief is.

Hoewel bovenvermelde strategie reeds in de loop van 1991 en 1992 is
ontwikkeld, zou de implementatie veel meer jaren vergen. Desalniettemin
was al snel een zodanige schaal in emissies en handel in valuta's en effecten
bereikt dat met ingang van januari  1994 een nieuwe structuur geimplemen-
teerd kon worden waarbij zogenaamde global  hnes Of business werden  on-

derscheidenvoor  Equity  &  Merchant  Banking  en Treasury  &  Fixed  Income.
Deze nieuwe Directoraten Generaal moesten wereldwijd opereren op basis
van het inmiddels voornamelijk door acquisities opgebouwde internationale
netwerk van effectendochters. Tevens werd de-uit hoofde van de universe-
le bank strategie gewenste-interactie tussen de commercial banking dienst-

verlening aan multinationale ondernemingen aan de ene kant en de
gespecialiseerde investment banking lines of business aan de andere kant
versterkt door de invoering van het concept van Senior Bankers die beschik-

ten over een brede en diepe kennis van zowel de investment banking als de
commercial banking produkten van de bank.

De opbouw van een wereldwijd netwerk van effectendochters werd in-
tussen voortgezet. ABN en Amro beschikten direct al door de fusie over een
aanzienlijk effectennetweek in Europa--er was op dat gebied weinig overlap

geweest tussen ABN en Amro--en door het geregeld acquireren van effec-
tenhuizen in financiele markten waar ABN AMRO nog niet vertegenwoor-
digd was, werd al binnen enkele jaren een steeds fijnmaziger wordend net
van effectendochters opgezet. Met name de acquisitie van Hoare Govett Eu-
rope in Londen, in februari  1992, gaf een grote impuls aan de internationali-
satie van het effectenbedrijf van ABN AMRO. Later werd, in het kielzog
van de financiele handelsstromen, een deel van de in belang toenemende ef-
fectenresearch naar Londen overgeplaatst. Het belang van deze Hoare Govett
overname, en later ook van Hoare Govett Asia, werd nog eens bevestigd in
1995  toen het wereldwijde effectenbedrijf van ABN AMRO onder de naam
ging werken 'ABN AMRO Hoare Govett'. Het ziet ernaar uit dat de snelle

groei van de investment banking activiteiten van ABN AMRO zich de ko-
mende jaren voort zal zetten.
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HOOFDSTUK 5

FINANCIELE PERFORMANCE-EVALUATIE

In dit hoofdstuk worden de effecten van de ABN AMRO fusie op de alge-
mene financiele performance geevalueerd. Eerst is de analyse gericht op ont-
wikkelingen  in de resultaten  en  balans  van het concern (paragraaf  5.1),
daarna vindt een event study plaats (paragraaf 5.2).

5.1  Ontwikkeling jinanciele kengetallen ABN, Antro en ABN AMRO

De financiele kengetallen van ABN, Amro en ABN AMRO worden in deze
paragraaf geanalyseerd vanuit drie invalshoeken. Vergeleken wordt de finan-
ciele performance na de fusie met die van ABN en Amro v66r de fusie.
Daarnaast worden de performance-ontwikkelingen vergeleken met die van
de andere grote Nederlandse banken, de Rabobank en ING. Ten derde wordt
het aldus verkregen beeld van de financiele effecten van de fusie vergeleken
met het beeld dat de literatuur ons hierover verschaft.

De analyse vindt plaats aan'de hand van grafieken waarin de ontwikke-
lingen bij ABN, Amro, ABN AMRO en de Rabo en ING zijn afgebeeld. De
cijfers waarop de grafieken zijn gebaseerd, zijn in bijlage V weergegeven. In
het algemeen is de onderlinge vergelijkbaarheid van de cijfers van de banken
goed, hoewel hier en daar kleine definitieverschillen bestaan. Dit is evenwel
niet bezwaarlijk omdat het bij deze evaluatie gaat om de grote lijn in de fi-
nanciele ontwikkelingen; kleine afwijkingen in definities zullen de conclu-
sies ten aanzien van die grote lijn niet substantieel beinvloeden.

In 1992 heeft een stelselwijziging plaatsgehad in de financiele verslag-
legging van Nederlandse banken, hetgeen onder andere leidde tot een andere
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definitie van het brutoresultaat. De reeksen voor en na 1992 zijn daardoor
soms niet exact vergelijkbaar, maar in grote lijnen wel. Tot 1992 is het bru-
toresultaat berekend als de totale baten minus de totale kosten. Vanaf 1992 is
het brutoresultaat gelijk aan de totale baten minus de bedrijfslasten.

Ten aanzien van de financiele gegevens kan voorts worden opgemerkt
dat, zoals bekend, in 1989-1990 ING Groep tot stand is gekomen door een
tweetal fusies: NMB Bank met Postbank en NMB Postbank met de verzeke-

ringsmaatschappij Nationale Nederlanden. Om de ABN AMRO fusie in een
eenduidig perpectief te plaatsen, zijn de cijfers van ING zo constant moge-
lijk weergegeven. Dit betekent concreet dat vermeden is de cijfers van NMB
en Postbank ook apart zichtbaar te maken; voor de jaren dat deze twee ban-
ken onafhankelijk van elkaar opereerden, zijn pro forma gecombineerde cij-

fers gebruikt.
Bij de cijfers van ING wordt zoveel mogelijk gekeken naar ING Bank,

dan wel het iets meer omvattende totale ING Bankbedrij f van de ING Groep,
maar waar dit vanwege het ontbreken van die specifieke informatie niet mo-
gelijk is, wordt, indien zinvol, gekeken naar de cijfers van ING Groep. Daar-
bij moet gerealiseerd worden dat in de cijfers van de ING Groep de-moei-
lijk met ABN AMRO Bank te vergelijken-verzekeringsactiviteiten een zeer
belangrijke rol spelen.

De analyse vangt aan met een globale bespreking van de ontwikkeling
van het balanstotaal en van het brutoresultaat, om een eerste beeld te verkrij-
gen van de trend in de financiele ontwikkeling van de onderzochte banken.
Daarna wordt ingegaan op de financiele ratio's die een indicatie geven van
de financiele performance in termen van rentabiliteit, solvabiliteit en effi-
ciency.

5.1.1 Balanstotaal en brutoresultaat

Wat betreft het effect van fusies op de groei van het balanstotaal is de litera-
tuur redelijk eensgezind: meestal neemt het groeitempo na een fusie toe.
Cornett & Tehranian (1992,224 & 229) zien een significante versnelling van
de groei van het balanstotaal na bankenfusies. Ook Rhoades (1986, 11-12),
die zich concentreert op de totale toevertrouwde middelen, een belangrijke

component van de bankbalans, ziet in deze balanspost een groeiversnelling
optreden in de jaren na de fusie.

In figuur 5.1  is de ontwikkeling van het balanstotaal  van ABN,  Amro en
ABN AMRO afgezet tegen die van de andere Nederlandse grootbanken (de
Rabobank en NMB Postbank, later ING Bank). De grafiek laat zien dat de
Nederlandse banken v66r de ABN AMRO fusie, onder andere in 1989, on-
geveer even groot waren  en  dat  in  1990  ABN  AMRO  door de fusie  in  om-
vang duidelijk afstand nam van de andere banken. V66r de fusie was het
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groeitempo in het balanstotaal van ABN AMRO (pro forma gecombineerd)
geringer dan dat van Rabo en NMB Postbank. Zo groeide het balanstotaal
van ABN AMRO pro forma gecombineerd van 1986 tot 1990 met 3754 dat

Figuur 5.1
Ontwikkeling van het balanstotaal van ABN, Amro

en ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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van de Rabobank met 44% en NMB Postbank met 40%. Na 1990 trad er bij
alle banken een vertraging op in deze groei. Van 1990 tot 1994 groeide het
balanstotaal van ABN AMRO met 28%, Rabo met 33% en de ING Bank met
25%. Na de ABN AMRO fusie nam dus het groeitempo van het balanstotaal
af, maar dat is niet als een fusie-effect te beschouwen omdat de andere ban-
ken dezelfde groeivertraging lieten zien. Overigens is de waargenomen
groeivertmging voorvieijarige periodes niet groot en speelt het effect van de
daling van de dollarkoers in 1994 een niet onaanzienlijke rol in deze cijfers.
De dollarkoers bedroeg eind 1993 f 1,94 en eind 1994 f 1,74, wat een daling
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van ruim 10% inhoudt. Bij ABN AMRO scheelde dit ongeveer f 15 miljard
in het balanstotaal van 1994 invergelijking met 1993.
De balans van ABN AMRO wordt vanwege het grote buitenlands bedrijf
sterker bernvloed door een dergelijke daling dan Rabo en ING Bank; desal-
niettemin duiden de cijfers erop dat het groeitempo in balansvolume van
ABN AMRO, in tegenstelling tot wat op grond van de Amerikaanse litera-
tuur venvacht werd, Ila de fusie niet is toegenomen.

In figuur 5.2 is de ontwikkeling van het brutoresultaat weergegeven.
V66r de fusie ontliepen de Nederlandse banken elkaar niet veel qua grootte
van het brutoresultaat, maar na de fusie werd ABN AMRO duidelijk de bank

Figuur 5.2
Ontwikkeling van het brutoresultaat van ABN, Amro en ABN AMRO

ten opzichte van de andere Nederiandse grootbanken
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met het grootste bedrijfsresultaat. De groei van het brutoresultaat van ABN
AMRO voor en na de fusie geeft ten opzichte van de andere banken het vol-
gende beeld te zien. Van 1986 tot 1990 groeide het pro forma gecombineer-
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de brutoresultaat van ABN AMRO cumulatief met 12%, NMB Postbank met
17% en de Rabo met 45%. In die periode groeide de winst van de Rabo dus
duidelijk sterker dan ABN AMRO en NMB Postbank. Van 1990 tot 1994
steeg het brutoresultaat van ABN AMRO cumulatief met 57%, ING Bank
met 48% en de Rabobank met 38%.

In deze laatste periode waren ABN AMRO en ING Bank wel in staat hun
brutoresultaat fors te verhogen, meer dan de Rabobank. Met name het jaar
1990 was hiervoor verantwoordelijk. In deze vergelijking zitten weliswaar
onvolkomenheden-bij  de  Rabo is vanaf 1992 Interpolis geconsolideerd  en
voor alle banken heeft de stelselwijziging van 1992 invloed-maar de grote
lijn wijst er toch op dat er sinds de fusie er een versnelling is geweest in de
groei van het brutoresultaat. Dit geldt zowel voor ABN AMRO als voor ING
Bank.

Een vergelijking met de literatuur is in beperkte zin mogelijk met behulp
van de resultaten van Rose (1992. 616), die naar de nenowinstontwikkeling
voor en na bankenfusies heeft gekeken. Rose constateerde dat gemiddeld ge-
sproken na de fusies er sprake was van een winstgroei; concrete cijfers
noemt hij echter niet. Min of meer in lijn hiermee werd bij ABN AMRO, zo-
als gezegd, ook een versnelling van de winstgroei waargenomen (in dit geval
van de brutowinst. Maar deze versnelling gold evenzeer voor ING Bank. Dit
kan zowel door autonome groei, door overnames, als door externe factoren
(bij voorbeeld de dollarkoers of renteontwikkelingen) zijn veroorzaakt; daar-
over verschaffen de cijfers geen verder inzicht.

De analyses betreffende het balanstotaal en het bedrijfsresultaat geven een
eerste beeld van de financiele ontwikkelingen van de onderzochte banken.
Voor alle banken zagen we een afname van de groei van het balanstotaal in
de periode na 1990 ten opzichte van de periode voor 1990. Voor ABN
AMRO en ING Bank zagen we wat betreft de brutowinstontwikkeling dat zij
voor 1990 langzamer groeiden dan Rabo en na 1990 sneller groeiden. Dit al-
gemene beeld dient als achtergrond voor de performance-evaluatie aan de
hand van financiele ratio's die hierna plaatsvindt.

5.1.2 Rentabiliteit

De Amerikaanse studies die in paragraaf 2.2.1 werden besproken, gaven in
het algemeen aan dat de rentabiliteit van banken na fusies niet verbeterde of
verslechterde (Rhoades 1986,1990: Rose 1992). Op grond van die literatuur
mag nauwelijks een verbetering verwacht worden in de rentabiliteit na de fu-
sie. In figuur 5.3 staat aangegeven hoe bij ABN AMRO en de andere Neder-
landse banken de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) zich heeft ont-
wikkeld. In de gehele in beeld gebrachte periode deden zich geen grote op-
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of neerwaartse schommelingen voor in de rentabiliteit (in vergelijking met
de data uit de Amerikaanse studies, waar veel grotere schommelingen aan-
wezig zijn). Het fusiejaar 1990 was voor ABN AMRO qua rentabiliteit een

Figuur 5.3
Ontwikkeling van de rentabiliteit van het eigen vermogen van ABN, Amro

en ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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relatief mager jaar, maar sindsdien is er voortdurend een stijging geweest
van de REV, waarbij in 1993 ABN AMRO's doelstelling van 12% voor het
eerst in de onderzochte periode werd gehaald. Ook ten opzichte van de ande-
re banken heeft ABN AMRO sinds de fusie een gunstige rendementsontlvik-
keling laten zien In weerwil van de verwachtingen die Amerikaanse auteurs

oproepen ten aanzien van de rentabiliteit na bankenfusies-dat is geen
verandering na de fusie-is ABN AMRO er na de fusie in geslaagd zich na
een aanvankelijke dip in 1990 relatief en absoluut beter te ontwikkelen dan
de Rabo en ING Bank.
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5.1.3 Solvabiliteit

In paragraaf 2.2.1 werd aangegeven dat de literatuur het volgende aangeeft
ten aanzien van de solvabiliteitsontwikkeling van banken voor en na fusies.
Gemiddeld gesproken hadden de onderzochte fuserende banken v66r de fu-
sie een lagere solvabiliteit dan de banken die zelfstandig bleven. Na de fusie
verbetert hun solvabiliteit maar deze blijft toch nog lager dan bij de niet ge-
fuseerde banken (Rose 1992, 614 & 617; Cornett & Tehranian 1992, 224-
228).

De solvabiliteitsontwikkeling rond de ABN AMRO fusie is in kaart ge-
bracht in figuur 5.4. Daarin wordt de solvabiliteit aangegeven met de zoge-

Figuur 5.4
Ontwikkeling van de capital ratio van ABN, Amro en ABN AMRO

ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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naamde capital ratio; dat is de verhouding tussen het zichtbare aansprakelijk
groepsvermogen en het balanstotaal. Voor de fusie vertoonden ABN en
Amro evenals de Rabobank een stijgende trend in de capital ratio. Deze
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trend werd na de fusie voortgezet.  In het jaar 1990 steeg de capital ratio van
ABN AMRO ten opzichte van 1989 (pro forma geconsolideerd) vrij sterk in
vergelijking met Rabo en ING, namelijk van 5,74 tot 5,87 (zie bijlage V).
Dit heeft onder andere te maken met de uitgifte van preferente aandelen die
tegelijk met de vermogensrechtelijke fusie plaatsvond.1 De Rabo heeft de

stijgende lijn voortgezet die zij voor 1990 ook doormaakte. Wat de ING
Bank betreft, laat de grafiek zien zij sin(is 1990 een forse verhoging van de
capital ratio heeft gerealiseerd ten opzichte van de situatie bij NMB Post-
bank. In 1994 was de capital ratio zelfs tot een niveau hoger dan bij de ande-
re banken gestegen.

Tegenwoordig vormt de zogenaamde BIS-ratio de standaard voor het
meten van solvabiliteit van banken. De BIS-ratio geeft een zuiverder beeld
van de solvabiliteit dan de capital ratio die alleen rekening houdt met het
zichtbare aansprakelijk vermogen in relatie tot het balanstotaal. De BIS-ra-
tio's worden helaas pas sinds 1993 verplicht gerapporteerd, zodat het niet
mogelijk is om ze te hanteren voor een evaluatie van de fusie. In tabel  5.1
worden de BIS-ratio's gegeven die wal beschikbaar zijn.

Tabel 5.1  BIS-ratio's Nederlandse grootbanken

ABN AMRO Rabo ING Bank

1992 9,88% n. a. 10,25%

1993 11,20% 12,0% 10,90%

1994 11,02% 12,0% 11,12%

De minimumeis van de toezichthoudende autoriteiten (onder andere DNB) is
een BIS-ratio van 8%. Alle banken voldoen ruim an deze minimum-eis. De
sterke solvabiliteitsstijging die ING Bank volgens de capital ratio indicator
heeft doorgemaakt, wordt door de cijfers ten aanzien van de BIS-ratio genu-
anceerd: de stijging van 1992 tot 1994 was volgens de BIS-ratio veel minder
sterk. Voorts blijkt dat hoewel ABN AMRO in 1993 en 1994 een hogere ca-
pital ratio had dan de Rabobank dit niet geldt voor de BIS-ratio.

1 De  marktkapitalisatie  vati het totaa]  aan  pre ferente aandelen steeg sterk door de emissie:  van
f  134 miljoen  ultinio  1989 tot  f 1.565 miljoen ultimo  1990.  Bron:  ABN AMRO Jaarverslag

1990, p.92.
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Ten aanzien van de solvabiliteit concludeer ik dat er zowel in de jaren voor
als na de fusie sprake was van een verbetering door ABN AMRO. De emis-
sie van preferente aandelen in 1990 heeft tot een verbetering van de solvabi-
liteit geleid, Ook over de hele onderzochte periode beschouwd vertoont
ABN AMRO een stijging van de capital ratio. Dit laatste geldt eveneens
voor de Rabobank. De ontwikkeling bij NMB Postbank en ING Bank is veel
positiever, maar zij startte op een aanzienlijk lager niveau. Volgens de rela-
tief zuivere solvabiliteitsindicator de BIS-ratio, die sinds 1992 wordt gerap-

porteerd, vertoont ABN AMRO met name ten opzichte van de Rabo een
enigszins lagere solvabiliteit. Er is al met al geen groot fusie-effect op de
solvabiliteit van ABN AMRO waarneembaar. Dit beeld sluit nauwelijks aan
bij de Amerikaanse literatuur, waar fuserende banken in het algemeen een la-
gere solvabiliteit hebben dan niet fuserende banken, zowel voor als na de fu-
sie.

5.1.4 Eficiency
De efficiency wordt geanalyseerd aan de hand van de baten/bedrijfslasten-
verhouding en het brutoresultaat per medewerker. Net als ten aanzien van de
rentabiliteit, gaven de Amerikaanse studies ten aanzien van de efficiency-ef-
fecten van bankenfusies aan dat er gemiddeld gesproken geen positieve of
negatieve veranderingen waren na fusies. Zie paragraaf 2.2.1 voor een be-
spreking van de betreffende onderzoeken.

De baten/bedrijfslasten-verhoudingen van de Nederlandse banken zijn in
figuur 5.5 in beeld gebracht. Uit de grafiek blijkt dat, net als bij de rentabili-
teit, dat ABN AMRO in het fusiejaar 1990 een matige prestatie liet zien: de
baten/bedrijfslasten-verhouding daalde van 1,50 naar 1,44. Daarna is ABN
AMRO er in geslaagd de baten/bedrijfslasten-verhouding elk jaar te verho-
gen, totdat in 1994 weer een daling optrad. De door ABN AMRO na de fusie
geformuleerde  doelstelling  van   1,60 is sinds de fusie niet gehaald,  wat  de
Amro voor de fusie wet twee keer was gelukt. Ook Rabo en ING Bank
maakten  in  1990 een verslechtering  van de baten/bedrijfslasten-verhouding
door. In 1991, 1992 en 1993 was ABN AMRO meer dan zij in staat deze ef-
ficiency-indicator te verhogen, maar de daling die in 1994 bij ABN AMRO
optrad hebben Rabo en ING niet ondervonden. Per saldo neemt ABN
AMRO ten opzichte van de Rabo en ING Bank een middenpositie in. Dit
beeld sluit min of meer aan bij de Amerikaanse literatuur, waar geen groot
fusie-effect wordt waargenomen op de baten/bedrijfslasten-verhouding.

De andere indicator voor efficiency die wordt geanalyseerd, is het bruto-
resultaat per medewerker. In deze indicator signaleren de Amerikaanse stu-
dies in het algemeen een verbetering na bankenfusies (Cornett & Tehranian
1992, 224 & 229), zij het soms kortstondig (Rose 1992, 614-620). De situa-
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Figuur 5.5
Ontwikkeling baten/bedrilfslasten-verhouding van ABN, Amro en
ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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tie in Nederland voor en na de ABN AMRO fusie is in figuur 5.6 weergege-
ven.2 Daaruit blijkt dat de Nederlandse banken al v66r de ABN AMRO fusie
een stijgende tmnd kenden in het brutoresultaat per medewerker. Sin(is de
fusie is ABN AMRO in staat gebleken deze verbetering voort te zetten, zij
het na de reeds eerder waargenomen dip in 1990. Echter ook de Rabobank
heeft de stijgende lijn voortgezet. Er is dan ook geen duidelijk fusie-effect
zichtbaar bij ABN AMRO ten opzichte van de Rabo. De conclusie van Ame-
rikaanse auteurs-cen verbetering van het brutoresultaat per medewerker na
bankenfusies ten opzichte van niet gefuseerde banken-kan dan ook op
grond van de cijfers van ABN AMRO en Rabo niet worden bevestigd. Een
vergelijking met ING is niet zinvol: een groot decl van het bankbedrijf van

2   Confonn de financiele jaarverslagen zijn deze cijfers gebaseerd op noininale aantallen mede-

werkers
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Figuur 5.6
Ontwikkeling brutoresultaat per medewerker van ABN, Aniro

en ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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ING wordt uitgeoefend door de Postbank, die voor de afzet van haar dien-
sten gebruik maakt van de loketten van Postkantoren B.V., een joint venture
van KPN en ING; de mensen die deze werkzaamheden verrichten worden
door ING niet meegeteld in haar personeelsaantallenrapportages.

5.1.5 Conclusies op grond van  de jinanciele kengetallen

De analyses in paragrafen 5.1.1-5.1.4 geven aanleiding tot de volgende con-
clusies. In de performance-indicatoren voor solvabiliteit en efficiency is
geen evident effect van de fusie zichtbaar. De ontwikkeling van ABN
AMRO wijkt daarin niet duidelijk af van die van Rabobank en ING Bank.
Ten aanzien van de rentabiliteit is wel een voorzichtig positieve conclusie te
trekken over het effect van de fusie. Sinds de fusie heeft ABN AMRO, wel-
iswaar na een hanvankelijke verslechtering  in het fusiejaar  1990, in relatieve
en absolute zin een betere rentabiliteitsontwikkeling doorgemaakt dan Rabo
en ING.
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Deze conclusies wijken enigszins af van de in paragraaf 2.2.1 besproken
Amerikaanse studies. Die laten geen verbetering en ook geen verslechtering
van de rentabiliteit zien na bankenfusies. Het onduidelijke effect op de effi-
ciency in de Amerikaanse studies-neutraal ten aanzien van de baten/be-
drijfslasten-verhouding, enigszins positief ten aanzien van het brutoresultaat
per medewerker-is wel ook in de Nederlandse situatie herkenbaar.

5.2  Event study van de ABN AMRO fusie

In deze paragraaf wordt volgens de event study methode nagegaan of, en zo
ja in welke mate, fusiedecisies een bijdrage hebben geleverd aan de financie-
le performance van ABN AMRO. Eerst wordt algemeen ingegaan op de me-
thode (5.2.1). Vervolgens wordt aangegeven hoe deze voor ABN AMRO is
toegepast (5.2.2) en worden de resultaten besproken van de event study op
basis van abnormale dagrendementen (5.2.3). Deze resultaten worden verge-
leken met de uitkomsten van andere modellen (5.2.4), waarna ingegaan
wordt op het cumulatief abnormaal rendement over langere periodes dan tan
dag (5.2.5). In 5.2.6 volgt de conclusie van de event study.
.

5.2.1  De event study methode

De event study methode is in de loop van de jaren tachtig met name in de VS
in zwang geraakt. Brown & Warner (1980; 1985) hebben in een tweetal fun-
damentele artikelen de event studf methoden besproken en aangegeven wel-
ke valkuilen te verwachten zijn. Zij onderscheiden drie basismodellen: het
mean adjusted returns model, het market adjusted returns model en het
meest gangbare market and risk adjusted returns model.

Het mean adjusted returns model gaat ervan uit dat het normale rende-
ment van een aandeel voor een bepaalde periode constant is. Elk aandelen-
fonds i kan een ander, steeds in de tijd constant, rendement hebben. In for-
mulevorm:

E(Ri) = K,

waarbiJ:

E(Ri)   = Venvacht rendement van aandeel i.
Kt        = Constante voor aandeel i.

In het market adjusted returns model fluctueert het normale rendement van
een aandeel met de malia mee. In (lit model heeft elk aandeleDfonds hetzelf-
de verwachte rendement. Dat rendement verschilt echter wel in de tijd, al
naar gelang het rendement van de marktindex wijzigt. In formulevorm:
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E(Rit) =Rmt

waatbil voor penode t:

E(R,t) = Venvacht rendement van aandeel i.
Rmt = Werkelijk rendement van de markt als geheel.

Het market and risk adjusted model gaat ervan uit dat het venvachte rende-

ment van een aandeel i in een bepaalde mate, genaamd de BB; definitie van,
afhankelijk is van het rendement van de markt als geheel, naast een constan-
te term a. In formulevorm:

E(Rit) = at +   Bi • Rmt

waarbij voor penode t: \.

E(R,t)  = Verwacht rendement van aandeel i.
Rmt = Werkelijk rendement van de markt als geheel.

Brown & Warner trekken in de genoemde artiketen onder andere twee be-
langrijke conclusies over de bruikbaarheid van de hierboven weergegeven
modellen Alle drie de modellen kunnen goed worden toegepast om marktre-
acties van belangrijke bedrijfsgebeurtenissen te meten. Daamaast blijkt dat
de keuze van het model op basis weirvan de event study wordt uitgevoerd
doorgaans niet tot andere resultaten leidt. Gegeven deze conclusies, wordt in
deze studie in eerste instantie uitgegaan van het meest gangbare model, het
market and risk adjusted remrns model. Dit model wordt in de literatuur ook
welhet marktmodel genoemd; deze benaming wordt ook in het vervolg van
deze studio gehanteerd.

In het marktmodel speelt de B een belangruke rol bij het schatten van het
normale rendement. De laatste jaren worden vraagtekens gezet bij de rele-

vantie van p als indicator voor het venvachte rendement van financiele acti-
va zoals aandelen.4 Fama & French (1992) betoogden in een belangrijk arti-
kel, dat later wel wordt aangeduid    als    het    '13    is dead paper',    dat    de

voorspellende waarde van B's op aandelenrendementen met de nodige onze-
kerheid is omgeven. Dit geldt vooral als men voor een langere periode ren-

3     In paragraaf 5.2.4 en 5.2.5 wordt nagegaail of andere  modellen 101 andere conclusies  kiden.

4   Zie Nijman (1995) voor een korte en heldere bespreking van de relevantie van   voor beleg-
gingsbeslissingen.
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dementen voorspelt op grond van een stationair veronderstelde B.5 Het is dan
ook verstandig om bij het gebruiken van B's voor rendementsvoorspellingen
vooral de nadruk te leggen op abnormale dagrendementen.

Het marktmodel ziet er in totaliteit als volgt uit:

E(Rit) = ai +  Pi * Rmt

ARit   = Rit -   E(Rit)

waarbij voor penode t:

E(R,t)  = Verwacht rendement van aandeel i.
Rmt = Werkelijk rendement van de markt als geheel.
R,t       = Werkelijk rendement van het aandeel i.
AR,t    = Abnormaal rendement van het aandeel i.

Het marktmodel gaat uit van een lineair verband tussen het rendement van
de marla als geheel en het rendement van een individueel aandelenfonds.
Dat verband wordt weergegeven met de parameter B Daarnaast is er een
constante term a die aangeeft of en in welke mate het individuele fonds
structureel beter of slechter dan de markt presteert.

Vrijwel altijd is er een afwijking tussen het werkelijke rendement en het
verwachte normale rendement. Deze afwijking noemen we het abnor,nale
rendentent van een funds i in periode t. Bij een event study wordt de ontwik-
keling van dit abnormale rendement geanalyseerd rond momenten waarop
nieuws over belangrijke fusiegebeurtenissen beschikbaar komt en wordt ver-
ondersteld dat het abnormale rendement met die fusiegebeurtenissen te ma-
ken heeft. Als het abnormale rendement rond zo'n fusiegebeurtenis (signifi-
cant) positief is, dan schatten beleggers c.q. de aandelenmarkt in dat de
gebeurtenis positief is voor het betrokken bedrijf; is het abnormale rende-
ment negatief, dan wordt de gebeurtenis negatief voor het bedrijf geacht.

Het marktmodel gaat er conform de moderne financieringstheorie van uit
dat de koers van een aandeel de contante waarde van de toekomstige cas-
hflow van een bedrijf refiecteert, contant gemaakt tegen de relevante discon-
teringsvoet. Als de markt inschat dat door de fusie en daarmee samenhan-
gende gebeurtenissen de gezamenlijke cashflow van de betrokken

5    Statiotlariteit  van  een parameter wordt in Iiavolging vai) Dorsman  &  van der Hilst  (1987,
153) gedefinieerd als onafhailkelijkheid met betrekking tot beschouwde periode.
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ondernemingen zal toenemen, dan stijgt hun gezamenlijke beurswaarde. Op
deze wijze spreken beleggers zich uit over de verwachte lange termijn effec-
ten van de fusie op de toekomstige gezamenlijke cashflow (en het risico
daarvan). De event study heeft in deze zin dan ook een langere tijdshorizon
dan de analyse van financiele kengetallen in paragraaf 5.1, alwaar de tijdsho-
rizon beperkt is tot de jaren waarover reeds financiele verslaglegging heeft

plaatsgehad.
De parameters a en B worden geschat voor een benchmarkperiode, die

voorafgaat aan de fusieperiode. Verondersteld wordt dat de aldus gevonden
parameters geschikt zijn om het nor,nale rendement te schatten in de zoge-
naamde windowperiode (dat wil zeggen de fusieperiode). Een goed afgewo-
gen keuze van de benchmarkperiode is dan ook belangrijk. Die benchmark-
periode moet enerzijds als 'normale periode' kunnen worden beschouwd, dat
wil zeggen dat zij niet 'vervuild' mag zijn zijn met informatie over de ge-
beurtenis waarvan de onderzoeker de effecten wil meten. In het geval van
een fusie moet de benchmarkperiode dus ruim voor de fusieaankondiging
liggen. Anderzijds mag de benchmarkperiode ook niet td ver van de fusiepe-
riode af liggen, omdat in de praktijk 13's vaak non-stationair blijken te zijn.
Hoe langer geleden de benchmarkperiode, des te meer kans dat de 13 die ge-
bruikt wordt voor het schatten van het normale rendenient in de fusieperiode
verschilt van de werkelijke 13 in de windowperiode (die ex-post gemeten kan
worden).

Met deze overwegingen als achtergrond is voor ABN AMRO het gehele
jaar 1989 als benchmarkperiode gekozen.

Als  windo,vperiode is gekozen de periode vanaf dinsdag 27 maart  1990
(dat is de eerste beursdag waarop mocht worden gehandeld in aandelen ABN
en Amro nadat de fusieaankondiging was gedaan) tot en met vrijdag 23 sep-
tember 1994 (exact drie jaar na de juridische fusie van ABN en Amro waar-
na de integratie van beide bedrijven van start was gegaan). De reden om de
fusieaankondiging als beginpunt van de windowperiode te kiezen, is dat uit
de analyse van de nieuwsberichten en de interviews blijkt dat pas op die
maandagochtend zelf (of nauwkeuriger nog: in een zeer kleine kring op de
zondagavond daarvoor) nieuws over de fusie in de markt beschikbaar
kwam: Op die maandag zelf werd de handel in aandelen ABN en Amro op-
geschort; dinsdag 27 maart  1990 was dan ook de eerste beursdag waarvoor

6  Dit blijkt onder andere uit het verslag van die beursdag op de beurspagina van het Financiee-
le Dagblad van 27 maart 1990, waan, it het volgende citaat: 'Op de Atiisterdamse effecten-
beurs is het nieuws van een fusie tlissell ABN en Amro inaandagniorgeti als een boill inge-
slagen. De twee belangrijkste marktpartijen hadden het volgens beurshandelaren uitstekend
geheim gehouden.'
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kan worden verondersteld dat het fusienieuws in de aandelenkoersen gere-
flecteerd is.7

De windowperiode is opzettelijk lang gesteld om niet alleen abnormale
rendementen in het begin van de fusie te onderzoeken, maar conform de
doelstelling van dit onderzoek ook naar effecten te kijken van decisies ver-
derop in het fusie- en integratieproces. Bij een dergelijke lange windowperi-
ode moet wel zeer terdege rekening worden gehouden met de gevolgen die

8een eventuele non-stationariteit van de B's kan hebben voor de conclusies.
Om het marktrendement te berekenen waartegen de rendementen van

ABN, Amro en ABN AMRO worden afgezet, is gekozen voor de CBS-her-
beleggingsindex exclusief het aandeel Koninklijke Olie. Deze index wordt
gehanteerd omdat zij wordt beschouwd als de meest zuivere weergave van
marktbewegingen op de Amsterdamse beurs. De weging van de individuele
fondsen is zuiverder dan bij de bekendere AEX-index, die vooral gericht is
op het aangeven van de stemming op de beurs. Het uitsluiten van Koninklij-
ke Olie is met name van belang gezien de dominantie van de beurswaarde
van dit fonds ten opzichte van de totale beurswaarde van de markt.

5.2.2 Toepassing bij de ABN AMRO fusie

De parameterschattingen van het marktmodel luiden voor ABN en Amro als
volgt (tussen haalges de t-waarde):9

7  Een toets van deze veronderstelling ten aanzien van de twintig beursdagen voorafgaand aan
de fusieaankondiging van ABN en Amro levert het volgende resuitaat op. Het cumulatief ab-
normaal rendement bedroeg in die periode +3,52% (1-waarde = 1,20) voor de ABN-aandeel-
houders en +1,75% (t-waarde = 0,59) voor de Amro-aandeelhouders. Uit deze cijfers blijkt
dat de koersen van ABN en Amro, zoals verondersteld, in de twintig beursdagen v66r de fu-
sieaankondiging inderdaad geen significant at,normaal rendement hebben gegeven. Deze uit-
koinsten zon bovendien zeer gevoelig voor de preciese periode waarover ze zijn gemeten.
Nemen  we  bij  voorbeeld een periode  van 15 beursdagen  voor de fusieaankondiging,  dan
blijkt het cumulatief abnorniaal rendement nog dichter bij nul uit te komen, namelijk voor
ABN +0,32% (t-waarde = 0,13) en voor Amro +0,01% (t-waarde = 0,004).

8  Voor een voorbeeld ten aanzien van stationariteit van 1 's in de Nederlandse situatie, zie
Dorsman & Van der Hilst (1987, 160-163). Hier wordt in paragraaf 5.2.5 verder op ingegaan.

9 Enkele teclmische opmerkingen bij de schattingen:
•   Op alle ABN, Amro en ABN AMRO data is een aantal standaardcorrecties toegepast bij
de bepaling van de rendementen. Met name (stock)dividenduitkeringen hebben op de ex-data
een drukkend effect op de aandelenkoers. Daarom moet op die ex-data het rendement gecor-
rigeerd worden voor de dividenduitkering. Dat geldt zowel voor de benchinarkperiode als
voor de windowperiode. Ook is meegenomen een (overigens kleine) correctie voor een
claim-emissie die ABN AMRO in september 1993 heeft gedaan.
•   Voor Amro blijkt een significallte eerste orde atitocorrelatie gemeten te worden. Dit geldt
niet voor ABN. Het bestaan van autocorrelatie is iii feite in strijd met de efficiente markthy-
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Voor ABN:

E(Itt) = -0,07 +  0,75 * RCBsh.t

(-1,60) (14,56)

Voor Amro:

E(Rt) = -0,01 +  0,68 * RcBSh,t

(-0,19) (13,20)

De waarde van a en 13 voor ABN AMRO zijn vastgesteld door het ongewo-
gen gemiddelde van de waarden voor ABN en Amro te nemen. Dit kan ver-
antwoord worden genoemd, gezien het feit dat de beurswaardes van ABN en
van Amro aan het einde van de benchmarkperiode vrijwel gelijk waren, te
weten ABN: f 4,7 miljard" en Amro: f 4,8 miljard.11
Voor ABN AMRO resulteerde aldus:

E(Rt) = -0,04 + 0,71  *  Rc8sh.t

De a blijkt voor ABN, Amro en dus ook voor ABN AMRO niet significant:
op grond van de benchmark wordt dus geen structurele over- of onderperfor-
mance verwacht van de aandelen ABN en Amro. De 13's blijken daarentegen
in hoge mate significant te zijn en voor ABN en Amro een waarde te hebben
van 0,75 respectievelijk 0,68.12 Voor ABN AMRO wordt als waarde voor de
13 0,71  gehanteerd. Deze waarden sluiten min of meer aan bij eerdere studies

naar B's van Nederlandse banken, zij het dat ze qua waarde enigszins aan de
lage kant zitten. Dorsman & Van der Hilst (1987, 155) berekenden voor de
jaren 1979-1984 voor ABN jaarlijkse 11's varierend van 0,50 tot 0,96; voor
Amro  varieerde de waarde  van  de  B   in die jaren  van  0,72   tot   1,23.   Voor
NMB Postbank hebben Barkema, Douma & Steins Bisschop (1992, 88) een
13 geschat van 1,03 voor een benchmarkperiode in 1990. Voor NMB Post-

potliese, niaar wordt in de praktijk soms weI waargenomen (Brown & Warner 1985). Brown
& Warner adviseren te corrigeren voor die autocorrelatie. Dat is hier gedaan volgens de Co-
chrane-Orcutt methode. Overigens bleken in de praktijk de verschillen tussen de normale
rendementen met en zonder correctie voor autocorrelatie niet groot te zijn Het meevallen
van de afwijkingen is in overeensteniming niet de meer algemene conclusie van De Gooijer
(1987, 54) dat autocorrelatie van aandelenrendelnenten op de Amsterdamse beurs sleclits in
beperkte mate voorkonit.

10 117,37 miljoen aandelen maal een aandeletikoers vati f 40,10 = f 4,7 miljard.
11 61,24 miljoen aandelen maal een aandelenkoers van f 79,10 = f 4,8 miljard.
12 Een significante t-waarde geeft aan dat de gescliatte parameter niet mininlaal 95% betrouw-

baarlieid afwijkt van nul.
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bank berekenden Couwenberg, Von Eije & Smid (1990, 1086) een 13 van
0,96 van eind 1989 tot oktober 1990 (net als in deze studie uitgaande van de
CBS heibeleggingsindex exclusief Koninklijke Olie). Deze Nederlandse re-
sultaten overziend, kan een B van circa 0,8 als normaal voor Nederlandse
banken worden beschouwd, hoewel het exp lijkt dat in de bankensector de

1 's enigszins lijken te stijgen ten opzichte van het begin van de jaren tachtig,
tot waarden dichtbij 1. Weston & Copeland  (1992, 418) geven een  B voor
banken in de Verenigde Staten van 1,04.

5.2.3 Analyse van abnormate dagrendementen rond individuele
fusiegebeurtenissen

Deze event study start met het in kaart brengen van het abnormale rende-
ment rond de fusieaankondiging op 26 maarl 1990. Vervolgens wordt nage-
gaan hoe de marktreactie was rond dagen dat wederom belangrijk
fusienieuws beschikbaar kwam, te weten:

•  op 28 mei 1990, de zogenaamde 'gewettigde verwachting' dat overeen-
stemming over de fusie zou worden bereikt;
•    op 16 juli  1990, toen de formele aanbieding aan aandeelhouders ABN en
Amro werd gedaan; en
•    tussen 17 en 23 augustus 1990, toen het aanmeldingspercentage werd be-
kendgemaakt en het bod gestand gedaan werd.
Bovenstaande gebeurtenissen zijn terug te voeren op momenten die in de
SER Fusiegedragsregels worden onderkend. Er is in die periode echter ook
een belangrijke fusiedecisie genomen die niet uit een wettelijke verplichting
volgde maar die wel cruciaal was in het bepalen van de wijze waarop ABN
AMRO het fusiemanagement zou gaan vormgeven en daardoor ook effect
zou kunnen hebben op het rendement voor aandeelhouders: het aan de vak-
bonden afgeven van de garantie dat er geen gedwongen ontslagen uit hoofde
van de fusie zouden vallen. Deze garantie werd afgegeven op 26 april 1990.
Gegeven het belang van deze decisie is ook deze gebeurtenis in de event stu-
dy betrokken.

In de tabellen in deze paragraaf (en in bijlage VI) worden de abnormale
rendementen van ABN en Amro in percentages weergegeven (alsmede tus-
sen haakjes de bijbehorende t-waarde) rond de hierboven onderscheiden fu-
siegebeurtenissen. Om het effect op ABN en Amro gezamenlijk te kunnen
beoordelen wordt pro forma het abnormaal rendement van ABN AMRO ge-
geven als het gemiddelde van dat van ABN en Amro (hetgeen in overeen-
stemming is met de vrijwel exact gelijke beurswaarde van de twee banken).
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5.2.3.1  De fusie-aankondiging (maandag 26 inaart  1990)
Op  maandagochtend 26 maart 1990 kondigden  ABN  en  Amro  aan dat  zij  de
mogelijkheden gingen onderzoeken voor een volledige fusie van de twee
banken. In tabel 5.2 zijn de abnormale rendementen in de dagen rond deze
aankondiging weergegeven.

Tabel 5.2 Abnormale  dagrendementen  rond  defusieaankondiging

Abnormaal Abnorrnaal Pro forma
rendement ABN rendement Amro voor ABN

(t-waarde) (t-waarde) AMRO

vrijdag 23 maart -0,22 +0,32 +0,05
1990 (-0,33) (0,49)

maandag 26 maart n. v.t. n.v.t. n. v.t.

1990

dinsdag 27 maart +0,71 +2,42 +1,57
1990 (1,09) (3,63)

woensdag 28 maart -0,68 -1,62 -1,15

1990 (-1,03) (-2,43)

Op vrijdag 23 maart 1990, de beursdag voorafgaand aan de fusieaankondi-
ging van maandag 26 maart 1990, boekten de aandelen ABN  en Amro  geen
Significant abnormaal rendement. Het overleg tussen ABN en Amro over het
fusievoornemen was nog volstrekt geheim. Op 26 maart 1990, toen het
nieuws over het fusievoomemen beschikbaar kwam, werd de handel in aan-
delen ABN en Amro door de beurs stilgelegd. De eerstvolgende dag, 27
maart 1990, noteerde Amro een positief significant abnormaal rendement
van 2,4%. Bij de ABN was het abnormaal rendement op die dag eveneens
positief, maar niet significant. Op de daaropvolgende beursdag 28 maart
1990 werd een klein negatief abnormaal rendement waargenomen (alleen
voor Amro met een significante waarde). Dit zou wellicht op een kleine cor-
rectie van de kant van beleggers kunnen duiden. De reactie van beleggers op
de fusieaankondiging kan voor aandeelhouders ABN en Amro tezamen als
licht positief worden beschouwd.
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5.2.3.2 Garantie  'geen gedwongen ontslagen'  (donderdag 26 april  1990)
Op 26 april 1990 werd, voor de opening van de beurs, bekend dat ABN en
Amro de bonden de garantie hadden gegeven dat er uit hoofde van de fusie

en integratie geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Tabel 5.3 geeft de
abnormale rendementen weer rond het bekend worden van deze fusiedecisie.

Tabel 5.3 Abnormale dagrendementen rond de afgifie van de garantie
'geen gedwongen ontslagen'

Abnormaal Abnormaal Pro forma voor
rendement ABN rendement Amro ABN AMRO

(t-waarde) (t-waarde)

woensdag 25 april -0,31 -0,09 -0,20
1990 (-0,48) (-0,13)

donderiag 26 -0,34 -0,32 -0,33
april 1990 (-0,51) (-0,48)

vrijdag 27 april -1,42 -1,30 -1,36

1990 (-2,16) (-1,95)

Het nieuws dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen, vormde voor de
markt aanleiding de voordelen voor aandeelhouders op de lange tennijn
enigszins lager in te schatten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
beleggers verwachtten dat het voorkomen van gedwongen ontslagen de
daadweIkelijke realisatie van fusievoordelen voor aandeelhouders zou ver-
tragen, hetgeen de verwachte contante waarde van de toekomstige cashflow
negatief rendement bernvloedt. Vooral de dag na het bekend worden van
deze fusiedecisie noteerden ABN en Amro een negatief abnormaal rende-
ment, voor ABN net wel en voor Amro net niet significant.

In dit kader is het vermeldenswaard dat het Britse effectenhuis Barclays
De Zoete Wedd voor aandelen ABN en Amro in juli  1990 een verkoopad-
vies gaf, waarna de koersen van ABN en Amro zakten' 3 Barclays onder-
bouwde dit verkoopadvies mede met de verklaring dat haar aanvankelijke
enthousiasme getemperd was door de geluiden dat er geen gedwongen ont-
slagen zouden vallen. De maIktreactie op dit verkoopadvies was inderdaad

13 Financieele Dagblad  12 juli  1990.
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negatief: op 10, 11 en 12 juli maakten ABN en Amro een negatief abnormaal
rendement van in totaal enkele procenten, dat op  13 juli weer enigszins werd
gecompenseerd. Het bericht geeft aan hoe een toonaangevend effectenhuis
en in navolging daarvan de beleggers de gevolgen van het 'geen gedwongen
ontslagen' besluit taxeerden. Van belang hierbij is dat in de angelsaksische
sociale context, in tegenstelling tot in Nederland, gedwongen ontslag een ge-
bruikelijk middel is om bij fusies snel personeelsbesparingen te realiseren.

5.2.3.3 De 'gewettigde venvachting' (maandag 28 mei 1990)
Op maandag 28 mei 1990 maakten ABN en Amro (tijdens beurs, om 10.00
uuO bekend dat zij de gewettigde verwachting hadden dat zij overeenstem-
ming zouden bereiken over een fusie. In tabel 5.4 zijn de bijbehorende ab-
normale rendementen van de aandelen ABN en Amro in beeld gebracht.

Tabel 5.4 Abnormale dagrende,nenten rond de 'ge,vettigde verwachting'

Abnormaal Abnormaal Pro forma voor
rendement ABN rendement Amro ABN AMRO

(t-waarde) (t-waarde)

vrijdag 25 mei -0,50 -0,14 -0,32
1990 (-0,76) (-0,22)

maandag 28 mei -0,76 -0,80 -0,78

1990 (-1,16) (-1,20)

dinsdag 29 mei -0,50 -0,12 -0,31

1990 (-0,76) (-0,18)

Zowel op de betreffende beursdag zelf, 28 mei 1990, als op de beursdagen
ervoor en erna leidde het nieuws niet tot significante abnormale rendementen
voor ABN en AmID. Er was die dagen een licht negatieve trend voor ABN
en Amro, maar die werd niet in positieve of negatieve zin bijgesteld. Kenne-
lijk vormde dit fusiebericht voor de markt geen aanleiding om haar oor-
spronkelijke verwachtingen ten aanzien van de fusie bij te stellen.

5.2.3.4  Deformele  aanbieding aan  aandeelhouders  (maandag  16 juli   1990)
Het fusiebod met begeleidend fusiebericht verscheen op maandag 16 juli
1990 's morgens, tijdens beurs Zie tabel 5.5 voor de abnormale rendemen-
ten rond deze fusiegebeurtenis.
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Tabel  5.5 Abnormate dagrendementen rond de for„tele aanbieding

Abnormaal Abnormaal Pro forma voor
rendement ABN rendement Amro ABN AMRO

(t-waarde) (t-waarde)

vrijdag 13 juli +1,29 +0,82 +1,06
1990 (1,96) (1,23)

maandag 16 juli -10,41 -+0,52 +0,47
1990 (0,62) (0,78)

dinsdag 17 juli +0,90 +1,33 +1,12
1990 (1,37) (2,00)

Op de dag van het fusiebod zelf reageerden beleggers positief, maar dat leid-
de niet tot een significant abnormaal rendement. Als gekeken wordt naar de
dagen voor en na dit fusiebericht wordt het positieve beeld sterker. Op alle
drie de dagen noteerden zowel ABN als Amro positieve rendementen, soms
zelfs in significante mate. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat de for-
mele aanbieding voor de markt aanleiding vormde om verwachtingen ten
aanzien van de fusie in positieve zin bij te stellen.

5.2.3.5 Bekendmaking aanmeldingspercentage  (vrijdag  17 augustus, na
beurs)  en gestanddoening van  het bod (vrijdag  24  augustus  1990)
In de week voorafgaande aan de gestanddoening van het bod vond een groot
aantal fusiegebeurtenissen plaats. Op vrijdag 17 augustus 1990 werd, na
beurs, op basis van een eerste telling bekendgemaakt dat ruim 95% van de
aandelen ABN en Amro was mingemeld ter omwisseling (later, op 23 augus-
tus, bleek het zelfs ruim 97% te zijn). Nadat op woensdag 22 augustus op
aandeelhoudersvergaderingen voor de fusie noodzakelijke statutenwijzigin-
gen van ABN en Amro waren goedgekeurd, was de laatste hindernis geno-
men voor het tot stand brengen van de vermogensrechtelijke fusie. Het bod
van ABN AMRO Holding op de aandelen ABN en Amro werd op vrijdag 24
augustus 1990 ('s morgens, voor beurs) officieel gestand gedaan en de ver-
mogensrechtelijke fusie van ABN en Amro was een feit. Na het daaropvol-
gende weekend werd het aandeel ABN AMRO officieel op de beurs
genoteerd; 24 augustus was de laatste officiele handelsdag in aandelen ABN
en Amro.
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Tabel 5.6 Abnorniale dagrendementen rond de bekendntaking van het aan-
meldingspercentage en de gestanddoening van het bod

Abnormaal Abnormaal Pro forma voor
rendement ABN rendement Amro ABN AMRO

(t-waarde) (t-waarde)

vrijdag 17 augus- -0,28 -0.43 -0,36

tus 1990 (-0,43) (-0,65)

maandag 20 au- +0,52 +0,62 +0,57
gustus 1990 (0,79) (0,93)

dinsdag 21 augus- +2,26 +1,72 +1,99
tus 1990 (3,43) (2,58)

woensdag 22 au- +0,33 -10,40 +0,37
gustus 1990 (0,50) (0,60)

donderdag 23 au- +0,52 -0,42 +0,05
gustus 1990 (0,78) (-0,62)

vrijdag 24 augus- +3,96 +2,21 +3,09
tus 1990 (6,03) (3,32)

In deze laatste handelsweek voor de aandelen ABN en Amro realiseerden ze
in het algemeen een positief abnormaal rendement (zie tabel 5.6). Direct na
het weekend waarin het aanmeldingspercentage bekend was gemaakt, no-
teerden ABN en Amro een positief abnormaal rendement. In de daaropvol-
gende dagen werd elke dag voor ABN en Amro gezamenlijk een positief
abnormaal rendement gemaliseerd. Vooral op de dag van gestanddoening
van het bod (24 augustus 1990) gaven ABN en Amro significante positieve
abnormale rendementen te zien. De hele beursweek in ogenschouw nemend,
was er sprake van een niet onaanzienlijke waardecreatie voor aandeelhou-
ders ABN en Amro, cumulatief ruim 6% in 6tn week.

5.2.3.6 Conclusies ten aanzien van dagelijkse abnormate rendementen

De analyse van de abnormale dagrendementen (paragrafen 5.2.3.1-5.2.3.5)
geeft aanleiding tot de volgende conclusies. De eerste reactie van de markt
bij de fusie-aankondiging was licht positief. Deze licht positieve inschatting
van de lange termijn waarde-effecten van de fusie voor aandeelhouders werd
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later neenvaarts bijgesteld toen bekend werd dat er geen gedwongen ontsla-

gen zouden vallen. Dat negatieve beeld hield aan toen ABN en Amro de 'ge-
wettigde verwachting' uitspraken dat de fusie doorgang zou vinden. De
trend sloeg echter weer in positieve richting om toen het definitieve fusiebod

werd gedaan. Bij de bekendmaking van het hoge percentage aanmeldingen
ter omwisseling van aandelen en de uiteindelijke gestanddoening van het
bod werd het positieve beeld verder versterkt.

De abnormale dagrendementen waren niet altijd statistisch significant en
waren voor ABN en Amro niet altijd dezelfde kant op gericht (dat wit zeg-
gen hetzij beide positief, hetzij beide negatief). De waarnemingen perfusie-
gebeurtenis moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden geinter-
preteerd. Maar omdat rond meerdere belangrijke fusiegebeurtenissen, met
name wanneer gekeken wordt naar de significante effecten, het abnormale
rendement voor ABN en Amro positief was, kan worden betoogd dat de fu-
sie in de periode van de fusieaankondiging tot de vermogensrechtelijke fusie
positief lijkt te zijn ontvangen door beleggers. De conclusie van de analyse

van de dagelijkse abnormale rendementen rond belangrijke fusiegebeurtenis-
sen kan dan ook voorzichtig luiden dat de beleggers in het algemeen positief
waren over de voordelen die de fusie voor aandeelhouders van ABN en
Amro zou brengen.

5.2.4 Geclusterde dagrende,nenten en dagrendementen volgens het market
adjusted returns model

In deze paragraaf worden de resultaten van enkele aanvullende onder-
zoeksexercities in het kader van deze event study gepresenteerd. Daarin
wordt nagegaan of het hanteren van andere modellen leidt tot andere conclu-
sies ten aanzien van de abnormale rendementen rond belangrijke fusiege-
beurtenissen. In 5.2.4.1 wordt daartoe het effect bezien van meerdaagse

clustering van abnormale dagrendementen en in 5.2.4.2 wordt aangegeven of
het hanteren van het market adjusted returns model tot andere conclusies
leidt dan degene die hietboven werden geformuleerd op grond van het basis-
model.

5.2.4.1  Meerdaagse clustering van abnormale dagrendementen
Brown & Warner (1985) bevelen aan te verifieren of de resultaten op basis
van individuele dagrendementen veranderen als niet naar individuele dagen
gekeken wordt maar naar meerdaagse clusters van dagen. Meerdaagse clus-
tering is zinvol wanneer relevant nieuws zich slechts geleidelijk verspreidt
over de financiele marklen en dus niet binnen 6dn dag in de koersen ver-
werkt wordt. Het houdt het volgende in. Als een clustering van n dagen
wordt toegepast, wordt ervan uitgegaan dat relevant nieuws binnen n dagen
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in de koersen venverkt wordt. Het n-daags geclusterde abnormaal rendement
laat zich als volgt berekenen:

CLnARi,t =     ARi.t+cn-1 ) +      .        +ARi,t+cn-n)

waarbij voor het aandeel i, voor periode t:

CLnAR,,t = n-daags geclusterde abnormaal rendement.

ARi.t+(n-t)= Abnormaal rendement van het aandeel i op dag t+(n-1).

AR,,t+(n.n)= Abnormaal rendement van het aandeel i op dag t.

Voor het eclusterde rendement wordt vervolgens de bijbehorende t-waarde
berekend.f.

In de event study van de ABN AMRO fusie is een 2-daagse, 3-daagse en 5-
daagse clustering toegepast. In bijlage VI zijn de resultaten van deze cluste-

ringsexercitie weergegeven naast de resultaten die door middel van het
basismodel zijn verkregen. De clustering leidde ten opzichte van het basis-

model (dat is het niet geclusterde marktmodel) niet lot een wezenlijk ander
beeld van de waarde-effecten van individuele fusiegebeurtenissen. De resul-
taten wijzen vrijwel overal in dezelfde richting: fusiegebeurtenissen die ge-
paard gingen een positief respectievelijk negatief abnormaal rendement in
het basismodel zijn ook in de 2-, 3- en 5-daags geclusterde cijfers vrijwel
overal eveneens positief respectievelijk negatief.

5.2.4.2 Berekeningen volgens het market adjusted returns model
Zoals reeds aangegeven, is eveneens nagegaan wat het effect zou zijn op de
event study bevindingen als van een ander model zou worden uitgegaan dan
het marktmodel. Gekozen is voor het ,narket adjusted returns model. In dat
model is het verwachte rendement voor een individueel fonds gelijk aan het
marktrendement. In feite is het model een specifieke vorm van het maIktmo-
del: de basisvergelijking voor het verwachte rendement is dezelfde, te weten

E(Rit) =i + Ili       *    Rmt

14 Voor de goede orde zij opgemerkt dat 7-daagse clustering van abnorinale rendementen met
hetzelfde is als het hanteren van weekdata voor de berekening van het abnormale rendement.
Bij 7-daagse clustering worden de abnormaal rendementen van 7 dagen opgeteld en een bu-
behorende t-waarde berekend. Bij weekdata wordt het (ab)normaal rendement berekend op
basis van weekkoersen (zoals bij voorbeeld Hawawini & Swary (1990) hebben gedaan); de
daarbij bijbehorende t-waarde kan verschillen van de t-waarde voor 7-daagse clustering
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maar de a en B worden niet geschat, zij worden respectieveluk op 0 en op 1
gesteld, zodat ds market adjusted returns model resulteert:

E(Rit) = Rmt

AR't   = Rit -   E(Rit)

waarbij voor periode t:

E(R,t) = Venvacht rendement van aandeel i.
Rmt      = Werkelijk rendement van de markt als geheel.
ARit    = Abnormaal rendement van het aandeel i.
Rit       =  Weekelijk rendement van het aandeel i.

Voor de dezelfde windowperiode als bij het marktmodel (26 maart 1990 - 23
september 1994), is dit model doorgerekend voor ABN AMRO. Het patroon
van abnormale rendementen kwam in belangrijke mate overeen met het
beeld dat verkregen werd met het niarktmodel. De resultaten rond belangrij-
ke fusiegebeurtenissen zijn in bijlage VI weergegeven naast de resultaten
van het basismodel en de clusteringsexercities. Uit deze bijlage VI is duide-
lijk af te lezen dat de resultaten van het market at#usted returns ,nodel rond
de belangrijke fusiegebeurtenissen in hoge mate overeen kwamen met die
van het marktmodel. Door dit gegeven winnen de reeds gepresenteerde event
study bevindingen over individuele fusiegebeurtenissen aan kracht: de ge-
vonden abnormale rendementen blijken 'robuust' voor modelkeuze onarket
adjusted returns model enmaiktmodel). 15

5.2.5 Het cumulatiefabnormaal rendeinent
Bij de data-analyse bleek dat tot aan de vermogensrechtelijke fusie het pa-
troon van abnormale dagrendementen op een plausibele wijze gekoppeld kon
worden aan fusiegebeurtenissen. Bij de verdere analyse van dagrendementen
bleek dat de gebeurtenissen die daarna plaatshadden, voor beleggers geen
aanleiding vormden voor een belangrijke bostelling van hun venvachtingen
omtrent de voordelen van de fusie. Zo leidden nieuwsberichten aangaande
decisies die betrekking hadden op de integratie van ddn of enkele afgebaken-
de bedrijfsonderdelen of divisies, niet tot duidelijk aanwijsbare positieve of
negatieve abnormale dagrendementen. Kennelijk kwamen de nieuwsberich-

15 Deze conclusie werd eveneetis getrokken iii een midere event study in de context van de Ne-
derlandse financiale sector (Barkema, Douma en Steins Bisschop 1992).
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ten in grote lijnen overeen met de verwachtingen die beleggers zich reeds
v66r de vermogensrechtelijke fusie hadden gevormd.

Door de abnormale dagrendementen voor hele periodes cumulatiefte be-
kijken, kan ook een indicatie worden verkregen van het effect van de fusie

en integratie op de beurswaarde, vanuit de optiek van beleggers. Veronder-
stelling daarbij is dat dat cumulatief abnormaal rendement (CAR) het gevolg
is van de fusie(decisies). Deze veronderstelling is het meest plausibel in de

periode waarin fusiegebeurtenissen de voor het bedrijf meest relevante
nieuwsberichten vormen. Dat was voornamelijk in het begin van het fusie-
proces het geval. Met eventuele conclusies ten aanzien van het effect van de
fusie in subperiodes verderop in de windowperiode client dan ook met de no-
dige voorzichtigheid te worden omgesprongen. In tabel 5.7 staan de cumula-
tief abnormaal rendementen (met de bijbehorende t-waarden) van ABN,
Amro en ABN AMRO weergegeven voor diverse subperiodes in de window,
zowel op grond van het marktmodel als op basis van het market adjusted re-
turns model. 16

Eerst ga ik in op de resultaten op basis van het basismodel, het marktmodel.
Dit model geeft in de periode tot de vermogensrechtelijke fusie het volgende
cumulatieve beeld te zien: voor de ABN is het CAR positief (+3%), voor
Amro negatief (-4%), maar geen van beide CAR-en zijn significant. Op
grond van deze bevinding moet worden onderstreept dat de positieve conclu-
sie ten aanzien van de inschatting van beleggers over de waarde-effecten van
de fusie die op basis van de dagrendementen werd getrokken (paragraaf
5.2.3.6), met de nodige voorzichtigheid dient te worden gehanteerd. In de
periode nA de vermogensrechtelijke fusie wordt cumulatief wel een grote
waardecreatie waargenomen: in 1991,  1992 en 1993 was het cumulatief ren-
dement voor aandeelhouders van ABN AMRO respectievelijk 26%, 29% en
20% hoger dan op grond van de marktindex volgens het marktmodel ver-
wacht mocht worden.  In die jaren boekten aandeelhouders van ABN AMRO
resultaten die significant boven verwachting waren. Voor de totale window-
periode wordt op grond van het marktmodel een CAR berekend van +69%;
met een t-waarde van ruim 3 is dat significant.

De bevindingen op grond van het marktmodel ten aanzien van het CAR
van ABN en Amro worden nu vergeleken met de resultaten van twee subsets
van bankenfusies die in de uitgebreide Amerikaanse studie van Hawawini &

16 Voor het berekenen van het cumulatief abnormaal rendement voor de totale windowperiode
is voor de periode tot de vermogensrechtelijke fusie het ongewogen gemiddelde van ABN en
Amro gehanteerd.
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Tabel 5.7 Cumulatiefabnormaal rende,nent in (subperiodes van) de win-
dowperiode volgens het marktmodel en het market adjusted returns model

Cumulatief abnormaal rendement in Marktmodel Market adj.
procenten returns model
(tussen haakjes de t-waarde)

ABN (27 maart Um 24 augustus 1990) +2,67 -1,20
(0,40) (-0,18)

Amro (27 maart t/m 24 augustus 1990) -3,75 -1,78

(-0,55) (-0,27)

ABN AMRO 1990 (27 augustus t/m +0,25 +2,37
31 december) (0,04) (-0,39)

ABN AMRO 1991 +25,57 +12,88
(2,44) (1,24)

ABN AMRO 1992 +29,49 +20,84
(2,80) (2,01)

ABN AMRO 1993 +20,23 +1,27
(1,92) (0,12)

ABN AMRO 1994 -6,50 -14,68

(-0,72) (-1,65)

Totale windowperiode +68,50 +16,45
(3,07) (0,75)

Swary  (1990,   131-135) zijn geanalyseerd. Hawawini & Swary vonden  dat
CAR-en rond overname-aankondigingen door 'grote' overnemende ban-
ken-zijnde de dertig grootste overnames in hun dataset waarbij het balans-
totaal van de overnemende bank gemiddeld nog slechts $ 21 miljoen
bedroeg-significant lager waren dan CAR-en van kleine overnemende ban-
ken. Ook hebben zij gekeken naar CAR-en van banken die fuseerden met
een qua balanstotaal ongeveer even grote bank en het CAR van die fusies
was gemiddeld (niet-significant) lager dan in de gevallen waarbij sprake was
van een groot verschil in omvang tussen de twee banken. De CAR-en van
ABN AMRO kunnen het beste worden vergeleken met enerzijds de subset
van grootste bankenfusies en anderzijds de subset van fusies waarbij de be-
trokken banken ongeveer een aan elkaar gelijk balanstotaal hadden. In beide
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subsets bedroeg het CAR van zowel de overnemende als de over te nemen

banken in de vijf weken na de fusieaankondiging gemiddeld -1% A -2%;
deze negatieve CAR-en weken niet significant af van nul.  ABN en Amro lie-
ten in de eerste vijf weken (25 beursdagen) na de fusieaankondiging een niet
Significante negatieve CAR zien van respectievelijk -0,74% voor de ABN (t-

waarde -0,23) en -1,15% (t-waarde -0,35) voor de Amro. In de maanden

daarna week het CAR overigens ook niet significant af van nul, zoals blijkt
uit tabel 5.7. De bevindingen ten aanzien van het cumulatief abnormaal ren-
dement in de weken na de fusieaankondiging zijn bij de ABN AMRO fusie
dus in lijn met de bevindingen van Hawawini & Swary 17

1flet market adjusted returns model levert een aanzienlijk minder positief
CAR op. Op grond van dat model hebben zowel ABN als Amro in de perio-

de tot de vermogensrechtelijke een negatief CAR; het significantieniveau is

echter erg laag. Ook in de jaren daarna worden nauwelijks significante CAR-
en berekend; wel worden ook hier voor de jaren  1991,  1992 en 1993 positie-
ve CAR-en gevonden. Alleen in 1992 is het beeld significant positief. Over
de totale windowperiode bezien, resulteert evenwel ook op grond van het
market adjusted returns model een positief cumulatief abnormaal rendement:
+16%. In tegenstelling tot bij het marktmodel is dit geen significant cumula-
tief abnormaal rendement.

De gevonden CAR-en in de twee modellen geven aanleiding tot de zeer

voorzichtige conclusie dat de fusie in eerste instantie licht negatief tot neu-
traal werd beoordeeld door beleggers,  dat  dit beeld vanaf  1991 in positieve
zin is bijgesteld, waarna in 1994 weer een verslechtering optrad. Per saldo is
in de gehele windowperiode het CAR voor aandeelhouders positief. Dit
geldt sterker wanneer wordt uitgegaan van het marktmodel dan wanneer

wordt uitgegaan van het market adjusted returns model. Het verschil tussen

de model-uitkomsten heeft te maken met de gehanteerde B: in het marktmo-
del is uitgegaan van een B van circa 0.7 (zie paragraaf 5.2.2) en in het market

adjusted returns model wordt impliciet uitgegaan van een 13 van  1.  In werke-
lijkheid kan een B van 0,7 als aan de lage kant en een 13 van 1 als aan de hoge
kant worden beschouwd voor Nederlandse banken; in paragraaf 5.2.2 werd
reeds aangegeven dat voor Nederlandse banken een fi van rond de 0,8 als
min of meer normaal beschouwd kan worder4 hoewel de resultaten van de
verschillende studies erop duiden dat er ten opzichte van het begin van de ja-

ren tachtig sprake lijkt te zijn van een enige stijging van de 13's tot waarden

dicht bij  1. Het totaaibeeld  van het CAR van  ABN AMRO  is bij  een  D van

17 Hawawini & Swary gebruiken weekdata tenvijl hier is gewerkt met dagelijkse data. Voor de
hier nagestreefde vergelijkingsdoeleinden vornit dit verschil geen bezwaar.
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0,71 positief; zelfs als wordt uitgegaan van een voor banken als redelijk
hoog te beschouwen    van 1, blijft het beeld positief, hoewel  het CAR  dan
niet meer significant positief is. Ik benadruk, nogmaals, dat deze conclusie
met de nodige voorzichtigheid dient te worden gehanteerd, omdat in de win-
dowperiode niet alleen effecten van fusiedecisies worden gemeten maar ook
effecten van gebeurtenissen binnen of buiten ABN AMRO die niet met de
fusie te maken hebben.

De hoge CAR-en die zijn gemeten nA de vermogensrechtelijke fusie zouden
aanleiding kunnen zijn voor de conclusie dat in die subperiodes fusiedecisies
tot een grote waardecreatie leidden. Een dergelijke conclusie zou echter
vootbarig zijn. Het blijkt namelijk dat de B van ABN AMRO, waarop de
CAR-berekening is gebaseerd, in werkelijkheid in die jaren non-stationair
was. Ex-post is gemeten hoe de a en 11 van ABN AMRO zich na de fusie ge-
droegen; zie tabel 5.8. De oc van ABN AMRO blijkt, ook ex post gezien,

Tabel 5.8 Ex-post waargenomen a en p van ABN AMRO voor diversejaren
in de windowperiode

Jaar a t-waarde B t-waarde

1990 0,027 0,27 0,59 5,06

1991 0,058 1,19 0,84 11,87

1992 0,053 1,21 0,93 13,01

1993 -0.012 -0,24 0,98 11,50

1994 -0,077 -1,10 1,20 13,03

nauwelijks van nul af te wijken, net als in de benchmarkperiode. De 11 is
daarentegen aanzienlijk gestegen. De stijging van de   sluit aan bij wat in
paragraaf 5.2.2 reeds voorzichtig werd aangegeven, dat er sinds begin jaren
tachtig sprake lijkt te zijn van een stijging van  's van Nederlandse banken
in het algemeen.  Het is niet evident vast te stellen of de stijging van de  13 van
ABN AMRO al dan niet als een fusie-effect kan worden bestempeld. De
waarde van B wordt in theorie bepaald door de volgende factoren (Weston &
Copeland 1992, 417420):
•    In de eerste plaats de lines of business waarin de onderneming actief is.
Dit bepaalt de conjunctuurgevoeligheid van het bedrijf. ABN en Amro zijn
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zich na de fusie meer gaan toeleggen op investment banking. In het alge-
meen kan gesteld worden dat baten uit hoofde van investment banking aan
grotere schommelingen onderhevig zijn dan de baten uit hoofde van com-
mercial banking. Deze hogere kans op volatiliteit zou beschouwd kunnen
worden als een verhoging van het systematisch risico (tot uitdrukking ko-

mend in de B) van een belegging in ABN AMRO aandelen. Aan de andere
kant is bij concerns zoals ABN AMRO, die in meerdere lines of business te-

gelijkertijd actief zijn, de spreiding over lines of business van belang om de
conjunctuurgevoeligheid te bepalen. ABN en Amro waren beide reeds actief
in diverse lines of business  en door de fusie  is in ieder geval de geografische
diversificatie nog verder toegenomen, hetgeen in theorie tot een daling van

de 13 zou moeten leiden. 18

•   In de tweede plaats wordt 13 bernvloed door de financieringswijze van de

onderneming,  met  name  de mate van ./inancial  leverage. Voor banken  is  dit
een minder relevant gegeven dan voor industrile ondernemingen vanwege
het specifieke karakter van de balans van eenbank: een groot deel van de be-
drijfsactiviteiten bestaat  uit het aangaan van financial  leverage,  deze  is  bij
banken dan ook altijd zeer hoog (uit dien hoofde zijn banken onderworpen
aan strenge solvabiliteitsrichtlijnen). De financial leverage is bij ABN
AMRO niet toegenomen na de fusie, zoals is gebleken uit figuur 5.4 en tabel

5.1 (beide in paragraaf 5.1.3) waarin de ontwikkeling van de capital ratio

respectievelijk de BIS-ratio van ABN AMRO is weergegeven.

•    In de derde plaats wordt de waarde van B bepaald door een veelheid van
andere factoren, zoals het dividendbeleid, de liquiditeit, de bedrijfsomvang
en het groeitempo. Het voert te ver om voor ABN AMRO op ieder van deze

factoren in te gaan, maar grosso modo kan worden gesteld dat op grond hier-
van de fusie van ABN en Amro geen aanleiding zal geven tot het verwachten
van een stijging van het systematisch risico.

Hoe dan ook, de B van ABN AMRO blijkt in werkelijkheid non-stationair

geweest te zijn. In vergelijking met de 13' s die Dorsman & Van der Hilst
(1987,  155) voor de jaren 1979-1984 voor ABN en Amro hebben berekend

(varierend van 0,50 tot 0,96 voor ABN en van 0,72 tot 1,23 voor Amro), is
de 13 van ABN AMRO in de windowperiode gestegen van een relatief laag
niveau van 0,59 in 1990 tot een relatief hoog niveau van 1,20 in 1994. De
13's van ABN AMRO in de jaren 1990 en 1994, wijken sterk af van het min

18  Op de  geografische  diversificatie  van  ABN,  Ainro eli  ABN AMRO wordl in paragraaf 6.1.3

uitvoerig ingegaan.



132  Hoofdsmk 5

of meer 'normale' beeld waarin 13's voor banken een waarde hebben rond de
0,8 (zie 5.2.2), athoewel gegeven de vrij grote variatie in hoogte van de #'s
van banken die Dorsman & Van der Hilst aangeven, voorzichtig moet wor-
den omgesprongen met de kwalificatie 'normaal'. In de jaren 1991,  1992 en
1993, waar 'normale' B's werden waargenomen, is ook van een stijging van
de 1  van ABN AMRO sprake geweest. De aanzienlijke cumulatief abnorma-
le rendementen van ABN AMRO die met het marktmodel zijn berekend
voor 1991, 1992 en 1993 kunnen in verband gebracht worden met deze stij-
ging in combinatie met de stijging van de maiktindex die in die jaren is op-
getreden. Bij een stijgende markt leidt een hoger systematisch risico (dat
zich vertaalt in een hogere B) immers tot een hoger rendement. Het ontbre-
ken van een inhoudelijke op fusiegebeurtenissen gebaseerde verklaring voor
het hogere systematisch risico en de voorzichtige, meer algemene trend naar
hogere B's voor Nederlandse banken, moet zeer voorzichtig worden omge-
sprongen met het aan de fusie toerekenen van de waargenomen cumulatief
abnormale rendementen.

5.2.6 Conclusies event study

De analyse van abnormale dagmndementen rond belangrijke fusiegebeurte-
nissen leidde tot de conclusie dat in eerste instantie de reactie van beleggers
op de fusie licht negatief was, maar dat gaandeweg de periode tot de vermo-
gensrechtelijke fusie hun inschatting van de financiele effecten van de fusie
voor aandeelhouders op de lange termijn in positieve zin is bijgesteld. Per
satdo resteert op grond van deze analyse een licht positief beeld. Deze con-
clusie is getrokken op basis van het basismodel-het marktmodel met ge-
bruikmaking van individuele dagrendementen. Meerdaagse clustering van
abnormale rendementen, alsmede het hanteren van een ander model, te we-
ten het market adjusted model, leverden geen ander beeld op. Hierdoor wint
de conclusie die werd getrokken op grond van het basismodel aan kracht.
Echter, op grond van het Cumulatief Abnormaal Rendement (CAR) over
deze periode (tot de vermogensrechtelijke fusie) blijkt een neutraal tot licht
negatief beeld. Ook in de eerste vijf weken na de aankondiging wordt een
niet significant negatief resultaat gevonden. De conclusie luidt dat het hele
beeld over deze periode suggereert dat beleggers niet positief, maar ook niet
negatief reageerden op de fusie. Dit is, voor zover vergelijkbaar, in lijn met
de bevindingen ten aanzien van bankenfusies in de VS (volgens de studie
van Hawawini & Swary  1990)

De conclusie die op basis van de analyse van het cumulatief abnormaal
rendement vanaf 1991 kan worden getrokken is positiever. In 1991, 1992 en
1993  is het CAR significant positief, of niet significant positief als impliciet
wordt uitgegaan van een  B van  1. Per saldo  is  in de gehele windowperiode
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het CAR voor aandeelhouders positief, ondanks het negatieve CAR in 1994.
Bij de analyse moet worden bedacht dat ook andere invloeden op de beurs-
koers inwerken naast de fusie- en integratiegebeurtenissen. Niettemin res-
teert een heel licht positief beeld over (vrijwel) de gehele periode van imple-
mentatie van de fusie en integratie.
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HOOFDSTUK 6

FUSIEMOTIEVEN, FUSIEMANAGEMENT EN
ONDERNEMINGSPRESTATIES

De financiele evaluatie in paragraaf 5.1 verschafte inzicht  in de financiele
performance-effecten van de fusie, waarbij de analyse betrekking had op de
jaren 1986-1994. Die evaluatie kan als een globale evaluatie worden geka-
rakteriseerd: de analyse betrekking had op indicatoren die de totale financie-
le performance van de bank weergeven. De event study, in paragraaf 5.2,
vormde een stap op weg naar verrijking van de evaluatie van de effecten van
fusiedecisies en -interventies. De reacties van beleggers op spec(#ekefusie-

gebeurtenissen-tot uitdrukking komend in aandelenkoersmutaties of het
achterwege blijven daarvan-werden daarbij gebruikt om te bepalen of die
fusiegebeurtenissen aanleiding vorniden tot een positieve of negatieve bij-
stelling van de venvachtingen van beleggers over de waarde die de fusie
voor de aandeelhouders had. Deze laatstgenoemde methode van financiele
evaluatie bood naast specifieke informatie over het (al dan niet grote) belang
van bepaalde fusiegebeurtenissen ook inzicht in lange termijn financiele ef-
fecten van de fusie. omdat eivan uit wordt gegaan dat de aandelenkoers de
waarde reflecteert van de verwachte toekomstige cashflow van de onderne-
ming.

In dit hoofdstuk wordt de analyse van de fusie verder verrijkt door de ef-
fecten van specijieke fusiemotieven, -decisies en -interventies in kaart le
brengen. Zodoende wordt getracht aan te geven wat het effect was van fusie-
management op de ondememingsprestaties. Deels gebeurt dat op dezelfde
manier als in paragraaf 5.1, namelijk door de ontwikkeling van bepaalde in-
dicatoren te vergelijken met het verleden en met die van andere banken. Dat
vindt plaats in paragraaf 6.1. Het verschil tussen de indicatoren die in para-
graaf 6.1 worden geanalyseerd en degene die in paragraaf 5.1 aan de orde
kwamen, is dat ze nu betrekking hebben op de realisatie van specifieke fusie-
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motieven en in paragraaf 5.1 op de financiele performance in algemene zin.
In paragraaf 6.2 wordt vervolgens nagegaan welke negatieve effecten het
topmanagement ten aanzien van de fusie verwachtte en met welke decisies
en interventies daarop is geanticipeerd. Voorts wordl in paragraaf 6.3 geana-

lyseerd welke fusie-effecten gaandeweg de fusie en integratie zijn 'ontdekt'
en of deze tot herdefinities van de fusieverwachtingen van managers hebben

geleid. In die paragraaf komen ook de onbedoelde effecten van de fusie aan
de orde. Ten slotte wordt in paragraaf 6.4 geanalyseerd welke weerslag de
fusie en integratie heeft op organisatorische competenties van ABN AMRO
en welke potentiele effecten dat kan hebben op de ondernemingsprestaties
op de lange termijn. 1

6.1  Realisatie van  de fusiemotieven  en  de rol van fusienianagentent

Het ontwikkelen van fusiemotieven is een in hoge mate proactieve activiteit.
Het topmanagement definieert immers doelen en strategieen die v66r de fu-
sie niet bestonden-dan wel niet hadden kunnen bestaan omdat deze niet re-
alistisch waren voor de organisaties in hun pre-fusie context. Met de
fusiemotieven geeft het management aan welke prestatieverbeteringen men
uit hoofde van de fusie in potentie verwacht. Het ontwikkelen en door inter-
ne en exteme stakeholders geaccepteerd krijgen van de fusiemotieven vormt
een cruciaal onderdeel van de rol die het management kan spelen in het ver-
hogen van ondernemingsprestaties bij de fusie. Uit de inhoudsanalyse van
documenten en de eerste ronde van interviews bleek dat voor de ABN
AMRO fusie zeven fusiemotieven kunnen worden onderkend:

•    De ambitie om bij de intel:nationaal toonaangevende banken te behoren

•    Groei in het buitenland
• Geografische diversificatie en activiteitendiversificatie

•    Versterking van de positie in Nederland op bepaalde deelmarkten

•   Bundeling van schaarse professionele en management resources
• Mogelijkheden vergroten van benutting van informatietechnologie

•    Realiseren van kostenbespanngen
Eerst orden deze fusiemotieven van ABN AMRO in de context geplaatst
van de literatuur uit paragraaf 2.1. De analyse in hoeverre en op welke wijze
de fusiemotieven zijn gerealiseerd, vindt daarna plaats, in de paragrafen
6.1.1 tot en met 6.1.7.

I De cijfers waarop de figuren iii dit hoofdstuk zijn gebaseerd, zijn opgenomen in bijlage V
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Het eerste fusiemotief, de ambitie om bij de internationaal toonaangevende
banken te behoren, is moeilijk te plaatsen in de literatuur die in hoofdstuk 2
is beschreven. Die literatuur is namelijk veel meer gericht op korte termijn
fusiemotieven, dan op de strategische koers die men met een fusie nastreeft.
De internationale ambities vormden voor ABN AMRO wat men wel de fu-
siemissie, of de strategische hoofdintentie van de fusie kan noemen.  ABN en
Amro hadden in hun ontwikkeling als banken behoefte aan een strategische
'sprong' om tot intemationaal toonaangevende banken te kunnen uitgroeien.
Deze behoefte werd ingegeven door het feit dat de omgeving waarin zij ope-
reerden steeds minder kon worden beschouwd als een min of meer gersoleer-
de Nederlandse markt; de markten waarop ABN en Amro zich richtten dan
wel wilden richten, waren internationaal vervlochten en de spelers op die
markten moesten dan ook niet in Nederlands maar in wereldwijd perspectief
worden bekeken. ABN en Amro waren ieder te klein om op eigen kracht een
wereldwijd toonaangevende bankinstelling te worden. De fusie zou de ont-
wikkeling tot zo'n internationale speler mogelijk maken. Het is deze missie
die als bepalende factor achter de fusiedecisie moet worden gezien Hoewel,
zoals gezegd, de fusiemissie niet goed te plaatsen is in de literatuur die in
hoofdstuk 2 is besproken, kunnen twee van de in paragraaf 2.1 behandelde
fusiemotieven wel indirect aan deze missie worden gekoppeld. De fusiemis-
sie heeft te maken met het imagoniotief Een meer toonaangevende bank kan
vanwege haar sterkere imago nieuwe klanten en getalenteerd personeel aan-
trekken. Dit imagomotief was voor ABN en Amro vooral van toepassing in
het buitenland; in Nederland waren zij als grote marktpartijen in zowel de
zakelijke als particuliere financiele dienstverlening en als belangrijke werk-
gevers immers beide reeds zeer bekend. In het buitenland was dit veel min-
der het geval. Dit imagomotief wordt dan ook behandeld bij het fusiemotief
betreffende de buitenlandse groei, dat hieronder aan de orde komt. Daarnaast
kan het uitgroeien tot een internationaal meer toonaangevende bank aan het
in de literatuur genoemde financiee/jusieniotief worden gerelateerd. het aan-
deel ABN AMRO kan door de fusie aantrekkelijker worden, waardoor tegen
gunstiger voorwaarden eigen vermogen aangetrokken zou kunnen worden.

Het tweede fusiemotief, groei in het buitenland, ligt zoals gezegd in het ver-
lengde van de internationale ambities van ABN en Amro en is te herleiden
tot twee in de theorie genoemde fusiemotieven:

•    Een financieel fusievoordee/: door vergroting van het eigen vermogen
wilde ABN AMRO een hoger tempo van intemationalisatie kunnen bewerk-
stelligen. De groeimogelijkheden lagen voor ABN AMRO vooral in het bui-
tenland en door middel van acquisities kon ABN AMRO deze groei versnel-
len. Een versterking van het eigen vermogen kan bijdragen bij aan een
dergelijke versnelling. De acquisities zouden plaatsvinden in zowel gebieden



138  Hoofdstuk 6

waar ABN en Amro reeds vertegenwoordigd waren, zodat schaalvoordelen
konden worden bereikt, als in gebieden waar ABN AMRO nog niet actief
was, waarbij de grotere financiele ruimte als een scopevoordeel kan worden
gezien.
•  Het reeds aangeduide i,nagomotief door de fusie werd ABN AMRO
door buitenlandse grote ondernemingen meer dan voor de fusie gezien als
een grote en daardoor toonaangevende bank waarmee men een bankrelatie
wilde onderhouden. Hierdoor kreeg de autonome expansie in het buitenland
een impuls.

Het derde fusiemotief betrof het realiseren van voordelen van diversificatie.
Deze voordelen kunnen per definitie (zie paragraaf 2.1.2) als scopevoordelen
worden aangemerkt. ABN en Amro wilden met de fusie op twee manieren
diversificatie bereiken:

•  Geograjische diversijicatie door het vergroten van het aandeel van het
buitenlands bedrijf in het concemresultaat.

•      Activiteitendiversificatie   door het vergroten  van het aandeel   van  de   in-
vestment banking activiteiten in de totale activiteiten van ABN AMRO.2
De met diversificatie beoogde voordelen worden in de literatuur gekarakteri-
seerd als jinancie/efusievoordelen. Door meer geografische diversificatie, in
casu een verdere groei in het buitenland, zou ABN AMRO beter bestand zijn
tegen eventuele structurele of conjuncturele neergangen in de Nederlandse
economie. Activiteitendiversificatie betekende voor de traditioneel op com-
mercial banking gerichte ABN en Amro een uitbreiding van het belang van
investment banking produkten en diensten in de activiteiten van het concern.
Een dergelijke diversificatie zou leiden tot een minder grote afhankelijkheid
van rentebaten en dus ook een reductie van de afhankelijkheid van exogene
ontwikkelingen in de (Nederlandse) rentestructuur.

Ook het diversificatiemotief kan duidelijk als een afgeleide van de fusie-
missie worden gezien. ABN en Amro zagen in investment banking en in het
buitenland de grootste mogelijkheden om uit te groeien tot een internationaal
toonaangevende bank. De diversificatie die ten gevolge daarvan zou gaan
ontstaan werd als positief beschouwd, maar vormde een afgeleide van de be-
langrijker geachte groeidoelstellingen. Met het diversificatiemotief gaven
ABN en Amro overigens aan dat de strategic van de 'universele bank' die

2  De in de literatuur onderscheiden diversificatiewijze betreffende verbreding van liet aantal
clientengroepen (zie paragraaf  1.2)  was  voor  ABN  en  Ainro  iii  de  praktijk  niet van toepas-
sing omdat zij beide als universele banken in principe reeds alle clientengroepen bedienden.
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beide voerden, zou worden voortgezet. Deze strategie houdt in dat de bank
een breed pakket aan bankdiensten aanbiedt aan een groot aantal clientenseg-
menten.

Het vierde fusiemotief, het versterken van positie in Nederland op bepaalde
deelmarkten, heeft te maken met twee in de literatuur genoemde fusiemotie-
ven:

•     Distributiegerelateerde fusievoordelen.  door dekantorennetten van ABN
en Amro in Nederland te integreren, kon de bank in Nederland beschikken
over een fijnmaziger kantorennet dan ABN en Amro ieder apart hadden. Dit
beoogde fusievoordeel betreft zowel een schaal- als scopevoordeel. Schaal-
voordelen in de distributie werden beoogd in de marktgebieden waar ABN
en Amro beide reeds aanwezig waren; in veel marktgebieden was dat het ge-
val omdat ABN en Amro in Nederland beide reeds beschiklen over een aan-
zienlijk kantorenneL Toch kan ook worden gezegd dat scopevoordelen wer-
den nagestreefd. omdat er ook lokale marktgebieden waren waar alleen ABN
of Amro gevestigd waren. Uiteindelijk werden circa 400 kantoren gesloten
van de ruim 1400 die ABN en Amro na de fusie gezamenlijk in Nederland
hadden.

•  Prieszettingsmou€f de combinatie van de marktaandelen van ABN en
Amro in de Nederlandse markt zou een gunstig effect op de prijszettingsmo-
gelijkheden kunnen hebben. In de theorie wor(it aan dit prijszettingsmotief
de nodige aandacht gegeven. In de praktijk bij ABN AMRO werd dit door
het topmanagement weliswaar als een theoretische mogelijkheid onderkend,
maar er werd nauwelijks realiteitswaarde aan toegekend vanwege de in hun
ogen reeds aanzienlijke mate van concurrentie in de Nederlandse bankensec-
tor.

Het vijfde fusiemotief. bundeling van schaarse professionele en management
resources, heeftbetrekkingop managementgerelateerde en investeringsgere-
lateerde fusievoordelen, waarbij in dit geval wordt gedoeld op investeringen
in menselijk kapitaal. ABN en Amro streefden ernaar door de fusie hun con-
currentievermogen te vergroten door een efficientere en effectievere inzet
van het beschikbare personeel. Dit fusievoordeel werd zowel beoogd in ter-
men van schaalvoordelen als in scopevoordelen. Schaalvoordelen zAden
kunnen ontstaan in die activiteiten waar er een mlatief grote overlap tussen
ABN en Amro was-voornamelijk in het Nederlandse commercial banking
bedrijf en in de concernstaven. Daar werd door een betere inzet van de ma-
nagement resources getracht bij een stijgend produktievolume de kosten
minder te laten stijgen, hetgeen een schaalvoordeel is. Ook werd verwacht
dat daar waar diversificatie met de fusie kon worden bereiki dit vooral op
het hoofdkantoor tot kostenvoordelen zou kunnen leiden omdat met relatief
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minder managers en professionals meerdere produkt/markt-combinaties be-
diend zouden kunnen worden, waardoor scopevoordelen zouden ontstaan.

Het zesde fusiemotief, het vergroten van de mogelijkheden om informatie-
technologische ontwikkelingen te benutten, komt neer op het nastreven van
een investeringsgerelateerd fusievoordeel. Met name in systeemontwikke-
ling voor het binnenlands bedrijf van ABN en Amro moesten grote investe-
ringen worden gedaan. Men beoogde door de fusie te komen tot een groter
opbrengstendmagvlak voor de kosten uit hoofde van dergelijke investerin-
gen. Anders gezegd, doordat het klantenbestand dubbel zo groot zou zijn na
de fusie, konden meer automatiseringsprojecten op een rendabele manier
worden uitgevoerd omdat deze projecten door een groter klantenbestand
zouden worden gedekt. Er kan worden gesteld dat de beoogde voordelen met
name schaalvoordelen betroffen en niet zozeer scopevoordelen: de nadruk
lag op het benutten van de mogelijkheden in produkt/malkt-combinaties
waarin ABN en Amro beide reeds actief waren.

Het zevende fusiemotief, het realiseren van kostenbesparingen, betreft voor-
al   operationele   en   managementgerelateerde   voordelen,   ExpYiciet   hebben
ABN en Amro deze kostenbesparende fusiemotieven als fusievoordeel on-
derkend in de overlap van management- en administratieve functies in het
Nederlandse kantorennet en in management-, staf- en administratieve func-
ties op de hoofdkantoren. Deze voordelen zijn voor een belangrijk deel als
schaalvoordelen te kwalificeren, omdat de functies waar ABN AMRO de
voordelen in zocht degene waren waar de activiteiten van ABN en Amro el-
kaar in hoge mate overlapten.

Voor de hierboven geschetste fusiemotieven wordt in de paragrafen 6.1.1  tot
en met 6.1.7 geanalyseerd welke decisies en interventies werden onderno-
men om het beoogde doel te bereiken, welke contextuele factoren daarbij een
rol speelden en in hoeverre aan het doel is tegemoet gekomen.

6.1.1  Wereldwijde ambitie

Bij beide banken was er sprake van de strategische intentie om aansluiting te
vinddn bij de groep internationaal meest toonaangevende banken. Zoals
ree(is aangegeven, kan dit in zekere zin als de missie achter de fusie worden
gezien. Als het topmanagement van beide banken de aspiratie niet had gehad
om aansluiting te zoeken bij de wereldwijde top, hadden zij van de fusie
kunnen afzien en hun expansie in beperkte mate autonoom kunnen voortzet-
ten, ABN en Amro hadden namelijk voor kunnen kiezen voor een rol als re-
gionale, dat wit zeggen een op een deel van Europa gerichte bank. Beide
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banken wilden echter een wereldwijd toonaangevende positie innemen en
waren tot de conclusie gekomen dat een fusie daartoe het middel bij uitstek
was. Gegeven deze missie, was het aangaan van de fusie min of meer een
must, vanwege de sprong in omvang en in groeitempo dat erdoor bewerkstel-
ligd zou kunnen worden.

Decisies/interventies
'Ambitie', 'strategische koers' en 'missie' zijn termen die niet duiden op
concrete doelen waartoe managers een decisie nemen, maar kunnen worden
gezien als intenties die richting geven aan de besluitvorming. Het is dan ook
van belang om dieper in te gaan op de wezenlijke kenmerken van die ambi-
tie.

Ten eerste, de wereldwijde ambitie blijkt een in hoge mate door de Ra-
den van Bestuur van de organisaties zelf gekozen ambitie te zijn. Er was bij
geen van beide banken sprake van expliciete aandrang door externe stake-
holders (zoals aandeelhouders of toezichthouders) of interne stakeholders

(bij voorbeeld het middelmanagement); de strategische verkenningen bij de
afzonderlijke banken werden in de periode voorafgaand aan de fusie-aankon-
diging alleen besproken in de Raden van Bestuur en Raden van Commissa-
rissen en in die discussies lag het initiatief bij de Raden van Bestuur.

Ten tweede, de ambitie werd door het management geconcretiseerd in
een groeidoelstelling. Bij beide banken was men tot de conclusie gekomen
dat autonome groei binnen de Nederlandse bankmarkt conform de Neder-
landse economie beperkt was, de marktposities van de grote banken (ABN,
Amro, Rabo, NMB en Postbank) al jaren min of meer stabiel waren en dat
om een sterkere groei te realiseren expansie in het buitenland nodig was. Uit
dien hoofde was een sprong noodzakelijk.

Ten derde, de groeidoelstelling werd geformuleerd in termen van een re-
latieve groei, dat wil zeggen groei ten opzichte van andere banken wereld-
wijd. ABN en Amro waren in absolute termen weliswaar gegroeid, maar op

de wereldranglijst van banken naar balanstotaal waren zij na een stijging in
de jaren zeventig, in de jaren tachtig gedaald van ongeveer een 30e plaats
naar ongeveer de 50C plaats; zij waren bijgevolg wereldwijd niet meer te be-
schouwen als Edn van de grootste marktpartijen (zie figuur 6.1). Om de inter-
nationale ambitie waar te maken moesten de banken aansluiting vinden bu
de internationale top.

Contextuele factoren
De missie om een wereldwijd toonaangevende bankinstelling te worden,
wed bernvloed door het gelijktijdig optreden van twee contextuele factoren.
ABN en Amro waren voor hun bedrijfsresultaat in hoge mate afhankelijk
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van Nederland. Dit gold voor de Amro in sterkere mate dan voor de ABN
die een lange traditie had van buitenlands bankbedrijf. De economische groei
in Nederland ontwikkelde zich in internationaal perspectief in een laag tem-
po, vooral ten opzichte van Japan en de VS in het midden van de jaren tach-
tig. Door deze twee factoren hadden ABN en Amro wat betreft groei ten
opzichte van Japanse, Amerikaanse, Britse en Zwitserse banken een concur-
rentieel nadeel (zie paragraaf 4.1.2). Om de internationale ambitie waar te
maken was ten eerste bedrijfsomvang nodig en ten tweede groeipotentie in
het buitenland.

Gerealiseerde fusie-effecten
Door het besluit om te fuseren werd wat betreft bedrijfsomvang een grote
sprong voorwaarts gemaakt. ABN en Amro verdubbelden de bedrijfsom-
vang, waardoor zij direct stegen in positie op de internationale bankenover-
zichten. Dit is zichtbaar in figuur 6 1. waar in 1990 ABN AMRO ongeveer

Figuur 6.1
World ranking ABN,  Amro en ABN AMRO
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een 16C plaats bekleedde in de ranglijst naar balanstotaal (volgens het tijd-
sclinft The Banker), tenvijl ABN en Amro ieder apart in 1989 nog op res-
pectievelijk nummer 48 en 46 stonden. Door de fusie werd de daling in
ranking die ABN en Amro in de jaren tachtig hadden doorgemaakt als het
ware 'hersteld': na de fusie nam ABN AMRO direct een plaats in bij de top
20 van banken, waarmee zij ineens tot de internationaal grootste banken be-
hoorde. Deze sprong bracht een belangrijk effect teweeg. Het bleek dat bui-
tenlandse grote ondernemingen de omvang en naamsbekendheid van een
bank als belangrijk criterium hanteren voor het vaststellen van de short list
van banken waarmee zij relaties willen onderhouden. ABN AMRO verwierf
vanwege de omvang die zij na de fusie had, internationale naamsbekendheid
als 66n van de grootste Europese banken en daardoor kwam zij bij veel meer

internationale bedrijven in aanmerking voor een dergelijke short list relatie.
Hiermee werd een voonvaarde geschapen voor een groeiversnelling in het
buitenland. In paragraaf 6.1.2 wordt hier nog op teruggekomen.

De grotere naamsbekendheid en wereldwijd meer toonaangevende posi-
tie in het bankwezen had nog een ander positief fusie-effect teweeg kunnen
brengen, namelijk betere mogelijkheden om op de intemationale kapitaal-
markt eigen vermogen aan te trekken ter financiering van verdere expansie
ABN en Amro wilden beleggers een aantrekkelijker aandeel bieden. Om een
indicatie te krijgen of dit ook daadwerkelijk tot uitdrukking is gekomen in de
koers van het aandeel ABN AMRO. is in de figuren 6.2 en 6.3 de ontwikke-
ling van twee indicatoren grafisch weergegeven: de koers/intrinsieke waarde

verhouding en de koers/winst verhouding van ABN, Amro en ABN AMRO
ten opzichte van andere matktpartijen respectievelijk de totate Nederlandse
aandelenmarkt. Op voorhand dient te worden opgemerkt dat deze indicato-
ren als ruw dienen te worden beschouwd aangezien het verloop ervan door
veel-vaak niet beinvloedbare-factoren wordt bepaald. Bankaandelen zijn
bij voorbeeld in het algemeen relatief gevoelig voor veranderingen in de ren-
testructuur, hetgeen voor individuele banken niet benvloedbaar is. Vooral in
figuur 6.2, maar ook in figuur 6.3, is dit verschijnsel terug te vinden: de jaren
1985 en 1993 vormen positieve uitschieters in de prijszetting van bankaan-
delen, wat voor een belangrijk deel verband houdt met de renteontwikkeling
in die jaren.  In 1993 . bij voorbeeld, daalde de lange rente in Nederland spec-
taculair, hetgeen een positieve impact heeft op de koersen van bankaandelen.
Gezien dergelijke invloeden op de koersvorming, waardoor de in figuren 6.2
en 6.3 in beeld gebrachte indicatoren als ruw moeten worden beschouwd, is
het zinvol om wanneer we een zo goed mogelijke indicatie van het effect van
de fusie op de koers/intrinsieke waarde en koers/winst verhoudingen willen
verkrijgen, de analyse op een lange tijdshorizon te betrekken en voorzichtig
om te springen met grote uitschieters naar boven en beneden. In de figuren
6.2 en 6.3 is de ontwikkeling v66r de fusie dan ook reeds vanaf 1983 in

-A
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beeld gebracht, zeven jaar voor de fusie. Omdat cijfers over de periode na de
fusie nog maar voor vier jaar beschikbaar zijn, waarvan hetjaar 1993 als po-
sitieve uitschieter kan worden beschouwd, is het nog moeilijk om vast te
stellen of de fusie een positief effect op de pricing van het aandeel ABN

Figuur 6.2

Koers/intrinsieke waarde verhoudingen  (jaarulti,no's) van de aandelen/ van ABN, Amro en ABN AMRO ten opzichte van
de andere Nederlandse grootbanken
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AMRO heeft gehad. De koers/intrinsieke waarde verhouding lijkt voorals-
nog na de fusie te stijgen, maar dit geldt zowel voor ABN AMRO als voor
ING, instellingen die beide ongeveer tezelfder tijd met een fusie te maken
hadden. Ook ten aanzien van de koers/winst verhoudingen (figuur 6.3) is
(nog) niet eenduidig vast te stellen of de fusie tot een trendbreuk heeft ge-
leid. De totale marla heeft in de onderzochte periode (1983-1994) een posi-
tieve ontwikkeling doorgemaakt; bij banken was dit minder het geval. De
fusie is te recent om vast te kunnen stellen of de zeer lage koers/winst-ni-
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Figuur 6.3
Koers/w inst verhoudingen  Oaarultinio's)  van  de  aandelen  ABN,  Amro  en

ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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veaus namelijk lager dan 8-die van 1987 tot 1991 aan de orde waren, tot
het verleden behoren.

Ik concludeer dat de fusie ABN AMRO de omvang heeft gegeven waar-
mee zij tot de internationaal toonaangevende groep banken is gaan behoren.
Dit heeft het mogelijk gemaakt dat zij bij veel meer bedrijven tot de short
list van banken is doorgedrongen. Of deze ontwikkeling tot een wereldwijd
toonaangevende bank een positief, neutraal of negatief effect heeft op de pri-
cing van het aandeel ABN AMRO (tot uitdruking komend in de koers/intrin-
sieke waarde en koers/winst-verhoudingen) is nog niet aan te geven. Over
enkele jaren kan hierover wellicht een duidelijker uitspraak worden gedaan.

6.1.2 Groei  in  het buitenland

Het fusiemotief om te groeien in het buitenland ligt, zoals reeds gesteld, dui-
delijk in het verlengde van de wereldwijde ambities die ABN en Amro koes-
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terden. Beoogd werd in het buitenland te groeien in zowel commercial ban-
king (met name kredietverlening) als in investment banking. Het short list
effect, dat in paragraaf 6.1.1 aan de orde kwam, speelde met name in het bui-
tenland een rol van betekenis.

Decisies/interventies
Cruciale decisies om groei in het buitenland mogelijk te maken waren de
wederzijdse selectie van ABN en Amro als fusiepartners en het doorvoeren
van een vermogensrechtelijke fusie waardoor ABN AMRO in financiele zin
werden samengevoegd. Door een groter eigen vermogen werd ABN AMRO
in staat vender te groeien in het buitenland, omdat grotere en meer acquisities
konden worden gedaan. Daarnaast leidde de fusie tot een verbetering van het
imago van ABN AMRO bu (grote) buitenlandse ondernemingen: ABN
AMRO werd vanwege haar onivang door veel meer buitenlandse grote on-
dernemingen als internationaal toonaangevende bank beschouwd.

Contextuele factoren
De wederzijdse selectie van ABN en Amro was gestoeld op een grote ge-
meenschappelijkheid van organisatiekenmerken. Het gaat om kenmerken in
financiele, strategische en culturele zin. Vanuit financieel perspectief beke-
ken, waren ABN en Amro beide groot en hadden zij een goede solvabiliteit
(zie paragraaf 5.1).

In strategische zin sloten ABN en Amro goed op elkaar aan: er bestond
een aanzienlijke gerelateerdheid in de produkt/markt-combinaties van de
twee banken en beide banken zagen hun groeiperspectieven met name in het
buitenland liggen. Zowel ABN als Amro waren huiverig voor een transnatio-
nale fusie-met name na de ervaringen die Amro met de Generale had opge-
daan Zij wilden de beoogde internationale expansie financieren door middel
van de vermogensvergroting die een nationale fusie met zich mee zou bren-
gen.

De voorkeur voor een nationale fusie werd sterk bevorderd door een cul-
turele gemeenschappelijkheid. ABN en Amro waren beide Nederlandse ban-
ken, onder leiding van betrekkelijk homogene business ehtes: Nederlandse
topmanagers/bankiers die elkaar vaak al kenden en die in hun eigen ogen
over gelijkgerichte normen- en waardenpatronen beschikten. De 'stijlen van
bankieren' kwamen min of meer overeen: sterk geconcentreerd op het be-
houd van vertrouwen in de bank, mede tot uitdrukking komend in een rela-
tigve voorzichtigheid in het aangaan van risico's in kredietverlening en in-
vatment banking. Daarnaast hadden de topmanagers gelijkgerichte
opvattingen over management- en overlegstijlen en over omgang met mede-
werkers en clienten. In de interviews bleek dat eventuele bedrijfscultuurver-
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schillen door het topmanagement werden gepercipieerd als oppervlakkige
verschijningsvormen van in de loop der jaren gegroeide beelden van de twee
banken; in vrijwel elk interview werd benadrukt dat de bestuurders van de
banken over fundamentele management- en businessvraagstukken hetzelfde
dachten.

Hoewel financiele soliditeit kan worden beschouwd als een noodzakelij-
ke voorwaarde waaraan de fusiepartner moest voldoen, waren gerelateerd-
heidskenmerken zoals in hoofdstuk 2 aangeduid als strategic fit en cultural
fit doorslaggevend voor het tot stand komen van de fusie.

Een belangrijke omgevingsfactor die een rol speelt bij de bepaling van de
overnamecapaciteit van banken, is dat banken uit hoofde van BIS-richtlijnen
voor de solvabiliteitstoetsing de bij overnames betaalde goodwill direct ten
laste van het eigen vermogen moeten brengen en niet over een lange periode
mogen afschrijven. Daardoor is een groot eigen vermogen belangrijk om een
ambitieus overnamebeleid te kunnen waarmaken. Bij industriele onderne-
mingen speelt deze richtlijn geen rol, hetgeen het in vergelijking met banken
makkelijker maakt om overnames te plegen.

Gerealiseerde fusie-effecten
Door met elkaar te fuseren werd het gecombineerde eigen vermogen in eer-
ste instantie dubbel zo groot als bij ABN en Amro afzonderlijk. Tegelijker-
tijd werd het eigen vermogen verder versterkt door middel van een emissie
van (certificaten van) preferente aandelen ter financiering van groei in het
binnenlands en buitenlands bedrijf. Het effect van het grotere eigen vermo-
gen was drieerlei.

Meer en grotere acquisities konden worden gepleegd in het buitenland.
Het tempo en de omvang van de buitenlandse overnames die ABN AMRO
sinds de fusie heeft gedaan, is dan ook toegenomen. De grootste acquisities
zijn gedaan in de staat Illinois in de VS; Uit label 6.1 blijkt de toename van
het tempo en de omvang van de acquisities van ABN en later ABN AMRO
aldaar. Andere grote internationale acquisities betroffen hoofdzakelijk uit-
breidingen van het internationale netwerk van effectendochters.

Een tweede belangrijk effect van een groter eigen vermogen, gelegen op -het
activiteitengebied van investment banking, is dat,neer en grotere emissies
kunnen worden gedaan en grotere eigen posities kunnen worden ingenomen
in de effectenhandel. Bij emissies waarbij de bank het plaatsingsrisico op
zich neemt, kan ABN AMRO risico's van grotere omvang accepteren, in de
zin dat de effecten niet worden doorgeplaatst en dus (tijdelijk) bij de bank op
de balans blijven staan. Het solvabiliteitsbeslag van dergelijke emissierestan-
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Tabel 6.1  Overnaines van ABN AMRO in Illinois

Jaar Overgenomen bank Overnameprijs

($ miljoen)
1979 LaSalle National                              82

1986 Bank of Lisle                                   18

1988 Lane Financial 200

1990 Exchange Bancorp 412

1992 Talman Home Fed 430

1994 Cragin Federal 500

1994 Home Savings of America 133

ten is aanzienlijk en derhalve is een groot eigen vermogen nodig om het risi-
co op grote emissierestanten te kunnen aanvaarden. League tables, overzich-
ten van prestaties van banken met name in investment banking, kunnen
inzicht verschaffen in de internationale positie van ABN AMRO in emissies
van aandelen (equio' league mble) en vastrentende waarden (/ixed income
league table). Onder andere het tijdschrift Euromoney publiceert dergelijke
overzichten.

Uit tabel 6.2, waarin de 'alle managers' positie van ABN AMRO (dat wil
zeggen als bookrunner, joint-lead manager, co-lead manager en co-manager
in totaliteit) is weergegeven voor alle emissies in aandelen (inclusief conver-
teetbare obligaties) en vastrentende waarden, blijkt duidelijk dat ABN
AMRO sinds de fusie een aanzienlijk groter volume in emissies heeft bereikt
(de cijfers voor ABN en Amro voor 1989 en 1990 zijn pro forma geconsoli-
deerd). Die groei is met name zichtbaar in het vastrentende segment. Als we
kijken naar wereldwijde marktaandelen is de positie van ABN AMRO voor-
al in het aandelensegment velbeterd. Uit beide ranglijsten blijkt dat ABN
AMRO een duidelijke positie heeft verworven bij de wereldwijde top 20 in
emissies.

Het derde gebied waarop een toename van het vermogen door de fusie tot
een versnelling kan leiden is in de kredietverlening. Met een dubbel zo groot
eigen vermogen na de fusie, konden hogere landen-, bedrijfstak- en individu-
ele krediellimieten worden geaccepteerd dan ieder van de banken apart. De
behoefte aan hogere limieten hangl samen met de omgevingsfactor van de
schaalvergroting die grote internationaal opererende industriele ondernemin-

.-
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gen vooral sedert de jaren tachtig doormaken. De financieringsbehoefte van
deze multinationale ondernemingen stijgt dienovereenkomstig mee. Om aan

Tabel 6.2 ABN AMRO in de Euromoney all Inanagers league tables voor
emissies van vastrentende waarden en aandelen

Emissies van vastrentende Emissies van aandelen
waarden (all managers) (all managers)

Jaar Rang Volume Malkt- Rang Volume Markt-

($mrd) aandeel ($mrd) aandeel

1989 19 4,3 1,6%        17          1,8           1,7%
1990 21 3,2 1,3%        16         0,9           1,8%

1991 14 6.9 2,0% 15 1,3 1,9%

1992 16 6,9 1,9% 18 0,8 1,6%
1993 16 9,8 1,7%        10         2,1          2,4%

1994 16 9,1 1,5% 12 2,3 2,3%

de grotere kredietbehoefte te voldoen moet de bank over voldoende eigen
vermogen beschikken. Uit figuur 6.4 blijkt dat er na de fusie sprake was van
een groei in de buitenlandse kredietverlening, zowel voor als na de fusie. Dit
geldt evenzeer voor ABN AMRO als voor het ING Bankbedrijf en de Rabo-
bank, alhoewel de absolute omvang van de internationale kredietverlening
van ABN AMRO ved groter is dan dat van de andere banken. Van een
groeiversneUing na de fusie is ten opzichte van Rabo en ING geen sprake ge-
weest en ook niet ten opzichte van het groeitempo v66r de fusie. In die zin is
dus geen fusie-effect aanwijsbaar. Wel zal blijken dat de groei van de kre-
dietverlening aan het buitenland groter was dan de groei van de binnenlandse
kredietverlening; dat effect komt nog aan de orde bij de bespreking van het
geografische diversificatiemotief in paragraaf 6.1.3.

Geconcludeerd kan worden dat het fusiemotief om door middel van een
groter eigen vermogen te groeien in het buitenland al met al in belangrijke
mate is gerealiseerd. De hoeveelheid en de omvang van de acquisities is toe-
genomen en ABN AMRO is in staat geweest om haar positie in emissies te
vergroten. De groei van de buitenlandse kredietverlening heeft zich na de fu-
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Figuur 6.4

Kredietverlening aan het buitenland van ABN, Amro en ABN AMRO
ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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sie voo gezet, maar op dat terrein is geen sprake geweest van een versnel-

ling van het groeitempo.

6.1.3 Diversijicatie

Diversificatie ontstaat door het creeren dan wet benutten van complementari-
teit tussen de fusiepartners. Dit kan leiden tot een financieel fusievoordeel
(zie paragraaf 2.1.7). Bij ABN en Amro lag die complementariteit op twee
gebieden: in geografische zin en qua bedrijfsactiviteiten. ABN had traditio-
neel een grotere geografische spreiding dan Amro; de eerstgenoemde be-
schikte over een groot buitenlands kantorennet, met veel lokale
bankactiviteiten. Het buitenlands bedrijf van Amro was daarentegen veel
kleiner en was gericht op ondersteumng van investment banking activiteiten
die vanuit Amsterdam werden gecoOrdineerd en op de dienstverlening aan
internationaal opererende, voornamelijk Nederlandse bedrijven.

.-
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Het geografische diversificatiemotief was een implicatie van de
groeistrategie met betrekking tot het buitenland. Groei werd nagestreefd en
die groei was voornamelijk in het buitenland mogeluk Eenzelfde redenering
kan worden gevolgd voor het diversificatiemotief ten aanzien van de porte-
feuille van bedrijfsactiviteiten. Zowel Amro als ABN wilden zich verder ont-
wikkelen op het gebied van investment banking omdat ze beide nog voorna-
melijk op commercial banking waren gericht.

Het diversificatiemotief stond niet voorop bij de fusiemotieven. ABN
AMRO wilde diversificeren en daaIbij een brede, universele bank blijven,
zoals beide partners voor de fusie altijd al hadden nagestreefd. De glvei- en
acquisitievoornemens werden dan ook niet beperkt tot investment banking;
ook in commercial banking werd groei nagestreefd (met name in het buiten-
land) en die brede groeidoelstelling was voor ABN AMRO belangrijker dan
een zekere concentratie op investment banking.

Figuur 6.5
Aandeel van de buitenlandse 10·edietverlening in de totale kredietverlening

van ABN, Amro en ABN AMRO ten opzichte van
andere Nederlandse grootbanken
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Decisies/interventies
In de formele organisatiestructuur is een aparte divisie Investment Banking
& Global Clients (IB&GC) onderscheiden. Binnen dit bedrijfsonderdeel is
een offensieve 'groeistrategie ontwikkeld en gaandeweg germplementeerd.
Een belangrijke bijdrage aan het opbouwen van het investment banking be-
drijf werd geleverd door de acquisities in het buitenland gericht op het vor-
men van een wereldwijd netwerk van effectendochters.

Geografische diversificatie door buitenlandse acquisities vond plaats zo-
wel op het gebied van investment banking, als commercial banking.

Gerealiseerde fusie-effecten
De figuren 6.5 en 6.6 geven een beeld van de geografische diversificatie van
ABN en Amro voor de fusie en ABN AMRO na de fusie. Uit de spreidings-
maat die in figuur 6.5 is weergegeven, blijkt dat de geografische diversifica-
tie iederjaar na de fusie is toegenomen; het aandeel van het buitenland in de
totale kredietverlening is gestegen van ruim 30% tot ruim 40%. Voor de
Rabo en ING geldt de stijging in mindere mate; hierin wijkt ABN AMRO
dus af van de andere banken. Of dit verschil aan de fusie te relateren is, is
minder eenduidig vast te stellen: v66r de fusie groeide het aandeel van de
buitenlandse kredietverlening in de totale kredietverlening bij ABN en Amro
immers ook vrij sterk, waaibij met name het buitenlandse acquisitiebeleid
van ABN in de cijfers is te herkennen. De toename van het aandeel van de
buitenlandse kredietverlening in de totale kredietverlening wordt ook bij
ABN AMRO, naast door autonome groei, veroorzaakt door het acquisitiebe-
leid. Zoals reeds aangegeven heeft de fusie een positieve bijdrage geleverd
aan het tempo en de omvang van deze buitenlandse acquisities.

In figuur 6.6 is op een andere manier de mate van geografische diversifi-
catie weergegeven: de spreiding van het personeelsbestand over het binnen-
land en buitenland. ABN beschikte al vele jaren over een groot buitenlands
kantorennet. In 1989 werkten bij de ABN 11.554 mensen in het buitenland
en 20.440 in het binnenland. Bij de Amro werkten in het binnenland iets
meer mensen (21.412) dan bij ABN, maar in het buitenland veel minder
(2.057). Na de fusie nam het aantal employds bij ABN AMRO in het binnen-
land af terwijl in het buitenland het aantal medewelkers sterk toenarn (van
eind 1990 tot eind 1994 een stijging van in totaal 48%). Wederom spelen de
buitenlandse acquisities hierin een rol. Eind 1994 waren bij het ABN AMRO
concern in Nederland 35.677 personen en in het buitenland 26.504 personen
weIkmam. De ontwikkelingen in personeelsaantallen in binnenland en bui-
tenland geven aan dat wat deze indicator betreft de geografische diversifica-
tie van ABN AMRO sinds de fusie sterk is toegenomen. Bij Rabo en ING
Bank is deze indicator eveneens gestegen, maar de vergelijking met ABN
AMRO is in dezen niet zo zinvol omdat het aantal in het buitenland werkza-
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Figuur 6.6
Aanded van het personeel in het buitenland vah ABN, Amro,

en ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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me medewerkers in het totale personeelsbestand bu ABN AMRO veel groter
is dan bij de andere banken. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre de toe-
name van de geografische diversificatie na de fusie is versneld; ook voor
1990 was het aandeel van het buitenland in de totale personeelscapaciteit
groeiende.

De andere vorm van diversificatie die werd beoogd, de spreiding van het be-
drijfsresultaat over meerdere bedrijfsactiviteiten, werd bij de traditioneel op
commercial banking gerichte ABN AMRO vertaald in het vergroten van de
baten uit het investment banking bedrijf. Het is uit de openbare informatie
moeilijk een goede indicatie te verkrijgen voor de spreiding van baten van
commercial banking versus investment banking. In figuur 6.7 is hiertoe
evenwel een voorzichtige poging gedaan door de ontwikkeling van de niet-
rentebaten te relateren aan de ontwikkeling van de totale baten.

--
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De belangrijkste batencategorieen van het investment banking bedrijf
zij n niet-rentebaten zoals provisies en resultaten op financiele transacties,  al-

Figuur 6.7
Aandeel van de niet-rentebaten in de totale baten van ABN. Amro en
ABN AMRO ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken
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hoewel sommige investment banking activiteiten ook tot een renteresultaat
leiden (bij voorbeeld uit hoofde van renteswaps). Commercial banking leidt
voor een belangrijk deel tot een renteresultaat, hoewel ook in deze line of
business provisies worden gegenereerd. Al met al kan de ontwikkeling van
het aandeel van de niet-rentebaten m de totale baten van ABN AMRO als
ruwe indicator worden gezien voor de spreiding van baten over de be-
drijfsactiviteiten investment banking en commercial banking. Uit figuur 6.7
blijkt niet dat na de fusie het aandeel van de niet-rentebaten in de totale baten
is gestegen; diversificatie is dus in die zin niet opgetreden. De ruwheid van
de in figuur 6.7 gehanteerde indicator voor activiteitendiversificatie kan hier-
bij een vertekening hebben gegeven. Bepaalde commercial banking activitei-
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ten leiden immers tot grote provisieposten bij ABN AMRO, met name de
provisies betalingsverkeer en assurantieprovisies. Een enigszins nauwkeuri-
ger beeld van de impact van investment banking op de totale baten van ABN
AMRO wordt verkregen door hiermee rekening te houden Voor de ABN
kan deze uitsplitsing helaas niet worden gemaakt omdat deze bank een der-
gelijke uitsplitsing van provisiebaten niet rapporteerde. Het beeld dat bij
Amro en ABN AMRO naar voren komt na correctie voor betalingsverkeer-
en assurantieprovisies volgt min of meer hetzelfde patroon als figuur 6.7 en
kidt derhalve niet tot een bijstelling van de conclusie.

Een reden voor het achterblijven van de activiteitendiversificatie in de
cijfers ligt bij de acquisities die in het buitenland zijn gedaan: de grootste ac-
quisities van ABN AMRO betroffen namelijk Amerikaanse spaarbanken met
een traditioneel produktenpakket dat voornameluk rentebaten genereert.
Door deze acquisities op het gebied van commercial banking wordt het ef-
fect van de absolute groei van de investment banking baten, die wel degelijk
aanwezig is, in de totale baten gedempt. Voorts is de gehanteerde indicator
voor activiteitendiversificatie, zoals gezegd, nogal ruw. Zuiverder indicato-
ren worden echter niet openbaar gepubliceerd. Tot slot is het van belang op
te merken dat activiteitendiversificatie in de richting van investment banking
aanzienlijke investeringen vergde in automatisering, personeel en in de op-
bouw van een intemationaal netwerk van effectendochters door middel van
overnames; het opbouwen van een dergelijk investment banking bedrijf kost
tijd, waardoor venvacht mag worden dat de activiteitendiversificatie pas na
enkele jaren een verhoging van het aandeel van de baten uit dien hoofde
zichtbaar wordt. ABN AMRO heeft zich ontwikkeld in de richting van een
wereldwijd actieve speler in investment banking, waarmee strategische po-
tenties zijn gecreeerd die veel verder kunnen reiken dan blijkt uit de finan-
ciele kengetallen  die  nog  maar  tot  en  met 1994 kunnen worden weergege-
ven.

Een andere indicator voor activiteitenspreiding vormt de ontwikkeling
van de personeelscapaciteit bij de voornamelijk op investment banking ge-
richte divisie IB&GC ten opzichte van andere bedrijfsonderdelen.3

Uit tabel 6.3 blijkt dat de personeelscapaciteit in alle vermelde binnen-
landse bedrijfsonderdelen is gedaald. De daling van de personeelscapaciteit
van IB&GC in Nederland hangt vooral samen met grote efficiency-operaties in
de back office van de dealingroom en de effectenadministratie, naast fusiebespa-
ringen. Wel is die daling geringer dan bij de overige bedrijfsonderdelen van
ABN AMRO in Nederland. In het buitenland is IB&GC evenwel sterk gegroeid.

3  ABN AMRO Verslagen Personeelbeleid
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Dit heeft te maken met de acquisities van effectenhuizen en met het overheve-
len van een deel van de Nederlandse investment banking activiteiten naar Lon-
den. Uit bovenstaande personeelscijfers komt wel het beeld naar voren dat ABN
AMRO is gediversificeerd in de richting van investment banking.

Tabel 6.3 Ontwikkeling personeelscapaciteit (voltijdsequivalenten, exclusief
uitzendkrachten) van diverse bedrijfsonderdelen van ABN AMRO

Nederlands IB&GC IB&GC Hoofdkantoor

kantorennet in Nederland in het excl. IB&GC
buitenland

1990 21.546 2.406 n.a. 7.753

1991 21.212 2.238 663 6.875

1992 20.688 2.189 1.132 6.446

1993 20.331 2.203 1.099 6.347

1994 18.917 2.136 1.270 6.216

In zijn totaliteit geeft de analyse van de diversificatie aanleiding tot de con-
clusie dat ABN AMRO een grotere mate van geografische diversificatie
heeft gerealiseerd, waarin de fusie een stimulerende rol heeft gespeeld, voor-
namelijk door het mogelijk maken van een hoger tempo van buitenlandse ac-

quisities. De activiteitendiversificatie, waarbij het aandeel van investment

banking baten in de totale concernbaten zou moeten stijgen, is niet uit (open-
bare) financiele cijfers af te leiden. Wel is het aandeel van het personeel
werkzaam in investment banking ten opzichte van het totale personeelsbe-
stand gegroeid, waarbij het belang van de in het buitentand werkzame perso-
nen in de investment banking onderdelen is toegenomen, hetgeen als een

duidelijke stap gezien kan worden in de richting van een verschuiving van de
'focus' van ABN AMRO op de bijdrage van investment banking aan de on-
dernemingsprestaties.

6.1.4 Positieversterking op bepaaide deel,narkten in Nederland

ABN en Amro hadden in Nederland beide een groot marktaandeel in de ban-
caire dienslverlening aan de zakelijke sector. Met name in het groot- en mid-
denbedrijf werden ABN  en Amro  door de fusie een dominante marktpartij
marktleiderschap met een marktaandeel van tientallen procenten. In de parti-
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culiere sector waren ABN en Amro echter lang niet zo sterk aanwezig: het
gezamenlijke marktaandeel bedroeg voor particulieren overall ongeveer
180/4 waarmee ABN AMRO kleiner is dan de Rabobank en de Postbank.4
Met de fusie werd beoogd de positie van de bank in de Nederlandse 'thuis-
markt' te verstelken. Dit in tweeerki zin: door een grote niarktpartu te wor-
den in de particuliere segmenten waar ABN en Amro traditioneel niet groot
waren en door samen een dermate grote partu te vormen dat eventuele toe-
treders uit het buitenland, door middel van een overname van ABN of Amro,
zouden worden afgeschrikt, waardoor een verdere verheviging van de con-
currentie bij voorbaat kon worden tegengegaan. Dit overname-argument
speelde op de achtergrond een rol; een overname van ABN of Amro was
toentertijd niet aan de orde, maar veranderende wetgeving zou deze situatie
op lange termijn kunnen doen wijzigen (zie paragraaf 4.1).

Dit fusiemotief sluit min of meer aan bij de in het theorie genoemde
prijszettingsmotief, dat in paragraaf 2.1.1.1 is behandeld. Door te fuseren
wordt het aantal marktpartijen gereduceerd en wordt het moeilijker om door
middel van een acquisitie tot de markt toe te treden. Daardoor zijn de over-
blijvende marktpartijen in staat een hogere pnjs te bedingen voor hun dien-
sten.

Decisies/interventies

Belangrijk was het besluit om in commerciele zin te integreren: door als 66n
marktpartij de markt te bewedcen werd ABN AMRO in de zakelijke sector
marktleider en werd een concurrerende schaalgrootte bereikt in de particulie-
re dienslverlening. Om deze situatie zo snel mogelijk te bewerkstelligen
werd besloten niet te wachten totdat de bedrijfsmatige integratie ook admini-
stratief/technisch zou plaatsvinden; een zogenaamde 'cosmetische integratie'
werd doorgevoerd op de dag na de juridische fusie (zie paragraaf 4.10). De
produkten, de externe presentatie en communicatie werden geharmoniseerd
onder de nieuwe naam ABN AMRO Bank. De operationele integratie werd

4   Het meten van marktaandelen in het bankbedrijf is een hachelijke zaak  DNB rapporteert de
totale marktomvang in enkele categorieen kredietverlening en toevertrouwde middelen, maar
geelt geen onderscheid naar particulieren en diverse deelsegmenten in de zakelijke dienstver-
lening, een onderscheid dat nodig is om de ontwikkeling van de markipositie van ABN
AMRO goed te analyseren. Veel inforniatie over marktaandelen is vertrouwelijk. De cijfers
die banken in hun jaarverslag publiceren over volumes sluiten niet helemaal op elkaar en op
de totalen van DNB aan  In het kader van deze studie is het voldoende om een globale indruk
te geven van de marktaandelen van ABN en Amro, zoals in de tekst is gedaan, en om voorts
de rentemarge, indicator van de prijszettingsmogelijkheden, in kaart te brengen.
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daarna gerealiseerd; beoogd werd dat zoveel mogelijk te laten plaatsvinden
zonder dat clienten er last van zouden ondervinden.

Wat betreft het overname-argument, maakte de vermogensrechtelijke fu-
sie de toetreding van andere partijen door middel van een acquisitie van
ABN of Amro-vanwege de omvang van die combinatie-veel moeilijker.

Contextuelefactoren
De bescherming tegen eventuele over:names op lange termijn moet worden
gezien tegen de achtergrond van de bepeiking van de rol van de overheid in
het bernvloeden van marklverhoudingen en van deregulering van bedrijfsbe-
schermingsmaatregelen. Op de lange termijn beschouwd was de trend in
West-Europa gericht op marktderegulering. Op grond van Europese mede-
dingingswetgeving  was het Structuurbeleid  van  DNB  al  op   1  januari   1990
opgeheven. Voorzien werd dat het dereguleringsproces de mogelijkheden
voor bescherming tegen eventuele vijandige overnames door bestaande aan-
deelhouders, commissarissen en/of nationale overheden zou beperken. Uit
dien hoofde was omvangvergroting een middel, om het optreden van een
dergelijke situatie al bij voorbaat nog onwaarschijnlijker te maken.

Een hiermee samenhangende omgevingsfactor was het feit dat overna-
mes zich wereldwijd op een steeds grotere schaal voordeden en dat die trend
zich in het bankwezen ook voordeed. In vele Europese landen, en sterker
nog in de VS, was er een proces van schaalvergroting in het bankwezen op
gang gekomen, waarbij fusies en overnames zich vaker en met een steeds

grotere omvang voordeden. Het was dan ook met uitgesloten dat een buiten-
landse marktpartij ddn van de Nederlandse banken zou over kunnen nemen
en daarmee een bedreiging zou kunnen gaan vormen op de Nederlandse
thuismatict.

Een andere omgevingsfactor vormde het patroon van marktverhoudingen
in het Nederlandse bankwezen. Er was (en is) sprake van een oligopolistisch
verdeelde markt: een beperkt aantal produktaanbieders in de markt die zich
van elkaar trachten te onderscheiden door een intensieve inzet van marke-
tinginstrumenten, zoals produktdifferentiatie en reclame. De maIktvorm van
het oligopolie kenmerkt zich door het afwisselen van periodes van prijsstabi-
liteit met tussenperiodes van hevige concurrentie. Tempo van de afwisseling
en intensiteit van de concurrentie wordt bepaald door het anticiperend en re-
agerend gedrag van de dominante marktpartuen, waarbij concurrentiezetten,
zoals prijsverlagingen of produktvernieuwingen. snel door meerdere markt-
partijen worden geImiteerd. Een fusie verstoort het bestaande patroon in de
marktverhoudingen en de aanbieders herpositioneren zich op basis van (ver-
wachtingen ten aanzien van) elkaars concurrentiegedrag. Deze gang van za-
ken heeft zich naar aanleiding van de ABN AMRO fusie ook in de praktijk
voorgedaan, zoals hieronder zal blijken.
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Gerealiseerde fusie-ejIecten
Met de vermogensrechtelijke fusie werd direct het eigen vermogen van ABN
AMRO verdubbeld ten opzichte van de beide pre-fusie situaties. Daardoor
werd de kans op overname door een andere partij sterk gereduceerd. ABN
AMRO was na de fusie Elf ttn van de grootste banken ter wereld. De kans
op toetreding tot de Nederlandse thuismarkt door een buitenlandse partij
werd dienovereenkomstig kleiner.

Met de cosmetische integratie trad ABN AMRO commercieel met dan
gezicht naar buiten. Het marktaandeel van ABN AMRO was grosso modo de
optelsom van de marktaandelen van ABN en Amro. De versterking van de
positie van ABN AMRO in het particuliere segment, als dit vertaald wordt in
een stijging van het marktaandeel, heeft zich in de eerste jaren na de fusie
echter evenmin voorgedaan. Het blijkt dat, net als voor de fusie, de mark-
taandelen van de diverse marktpartijen in Nederland slechts in zeer beperkle
mate aan verandering onderhevig zijn. Wat betreft prijzen zijn de marktver-
houdingen korte tijd benvloed door de fusie, zoals verwacht kan worden in
een oligopolistische markt. Figuur 6.8 geeft enig inzicht in de ontwikkeling
van de prijszetting via een indicatie van de rentemarge.5 Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de rentemarges betrekking hebben op zowel Nederland
als het buitenland; de banken rapporteren niet alle informatie die nodig is om
de rentemarge die zij specifiek in Nederland behalen, te kunnen berekenen
Het beeld vormt dus geen zuivere weergave van de Nederlandse situatie, het-
geen bij voorbeeld waarschijnlijk het geval is in 1994: ABN AMRO en ING
Bank meldden in dat jaar een daling van de rentemarge in het Nederlands be-
drijlf terwijl uit figuur 6.8 voor het gehele concern een rentemargestijging
naar voren komt. Die stijging wordt dan ook vermoedelijk deels veroorzaakt
door een rentemargeveketering in het buitenland. De daling van de rente-
marge  van de Rabobank  in  1994  is in overeenstemming  met deze analyse,
aangezien het rentebedrijf van de Rabobank in hoge mate gedomineerd
wordt door de Nederlandse markt. Overigens mag worden aangenomen dat
het Nederlandse rentebedrijf voor elk van deze banken een zeer belangrijke
factor vormt in de bepaling van de rentemarge omdat het aandeel van de Ne-
derlandse kredietverlening in de totale kredietverlening zeer groot is; zelfs
bij de relatief sterk op het buitenland gerichte ABN AMRO Bank bedraagt
het Nederlands aandeel in de kredietverlening meer dan 50% (zie figuur 6.5).
Al met al kan de in figuur 6.8 weergegeven rentemarge dan ook worden ge-

5  De rentemarge is berekend als de rentebaten gedeeld door de som van de kredietverlening
aan de private sector en spaargelden, deposito's en crediteuren.

6  Zie ABN AMROjaarverslag 1994, p. 20 en ING Bank jaarverslag 1994, p. 13.
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bruikt om een ruwe indicatie te krijgen van de prijszettingsmogelijkheden
van de Nederlandse banken.

Figuur 6.8
Rentemarge van ABN, Amro en ABN AMRO

ten opzichte van de andere Nederlandse grootbanken

2,2%

2,1% -
*

2.0% - ."
1,9% -

a.ki 0ki

1.8.4 - t          

1.7·' -ti                  1,           ' ' .-1.6,4 -0*    #     A

1,5,-           10%.
'.4% 4    //WA#/

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

BABN   Amro  l ABN  AMRO  + Rabo  * NMB  -+ ING Bankbedrijf

Gedurende de gehele ondeIZOChte periode vertoont de Rabobank in fi-
guur 6.8 een stabiele rentemarge. ABN AMRO, ING en hun voorlopers
daarentegen laten een grilliger ontwikkeling zien. In de dalende tendens in
hun rentemarges trad na 1990 een kentering op, waardoor weer een beeld is
ontstaan zoals in 1986-1987 waarin alle grootbanken min of meer dezelfde
rentemarge hebben. Zoals reeds gezegd, is de weergegeven stijging van de
rentemarge in 1994 waarschijnlijk niet van toepassing op de Nederlandse
markt.

De ontwikkeling van de rentemarges suggereert, en dit wordt bevestigd
door de interviews, dat het beleid van ABN AMRO gericht op het voorko-
men dat commerciele managers zich teveel met interne fusie-aangelegenhe-
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den moesten bezighouden, niet helemaal gelukt is. De jaren 1993 en 1994
waren jaren waarin ABN AMRO intern in hoge mate geconcentreerd was op
de integratie van het kantorennet in Nederland. Regio-, districts- en rayondi-
recteuren hielden zich vaak persoonlijk bezig met de intensieve personele in-
tegratieproblematiek: formuleren van functie- en personeelsformaties en het
beheersen van de herplaatsingsproblematiek. Daardoor is er een tijdelijke in-
teme focus geweest in het Nederlandse kantorennet en die interne focus was

niet gericht op vernieuwing maar op integratie van de bestaande organisaties
(structuren, personeel, systemen, klantenbestanden en kantoren). De organi-
satie maakte als het ware een periode van 'introversie' door, waarin men de
aandacht voor de markt kon laten verslappen doordat de medewerkers meer
intern met de organisatie respectievelijk de eigen belangen daarin bezig wa-
ren. Hierdoor was er gedurende deze periode sprake van een bepaalde mate
van inertie: stilstand in de vernieuwing van de organisatie en van de com-
merciele bewerking van de markt.

Het fusiebesluit op zich heeft een duidelijk effect gehad op de onderne-

mingsprestatie: door de combinatie uit hoofde van de fusie heeft ABN
AMRO een vergroting van de positie in Nederland bereikt, waardoor toetre-
ding tot de markt door derden moeilijker is geworden. Ook geven de cijfers
aan dat er sprake is van een kentering van de dalende trend. Maar ook waren
negatieve gevolgen zichtbaar in naar binnen gekeerd zijn van de Nederlandse
kantorenorganisatie.7 Geconcludeerd kan worden dat al met al het integra-

tiemanagement uit hoofde van dit fusiemotief vooralsnog in beperkte mate
heeft bijgedragen aan een verbetering van de ondernemingsprestatie.

6.1.5  Bundeling van schaarse professionele en management resources

Met de fusie beoogde het management een bundeling van de professionele
en management resources van de twee banken, waardoor schaarse kennis en

vaardigheden waarover de banken afzonderlijk beschikten, ingezet konden
worden in de gecombineerde onderneming. Daarmee zou een kwaliteitsver-
betering kunnen worden bewerkstelligd. In de terminologie zoals in para-
graaf 2.1.6 gerntroduceerd, zochten ABN AMRO naar mogelijkheden tot
vaardigheidsoverdrachten. Dergelijke vaardigheidsoverdrachten kunnen lei-
den tot een verbetering van de ondernemingsprestaties, bij voorbeeld door
het benutten van elkaars specialismen op het gecombineerde klantenbestand
van ABN en Amro, of door gezamenlijk gebmik kunnen maken van elkaars
meest effectieve bestuurders.

7 Hierop wordt in paragraaf 6.2 verder ingegaan.
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Decisies/interventies
Om te komen tot een bundeling van schaarse human resources werd besloten
tot een volledige bedrijfsmatige integratie van de ABN en Amro organisa-

'   ties. Daarmee bereikte het management dat er dan geintegreerde bedrijfspo-
pulatie ontstond waaruit kon worden geput bij het invullen van de
functieformatie van de combinatie. De integratiebeslissing leidde direct tot
een verdubbeling van het totale personeelsbestand (in Nederland ruim
20.000 medewerkers bij ABN en ruim 21.000 bij de Amro) terwijl het aantal
functies niet dubbel zo groot werd; door de besparingen aan overlappende
functies, werd de nieuwe functieformatie immers in aantal functies kleiner
dan de som van de twee functieformaties van ABN en Amro. Daardoor ont-
stond er binnen het bedrij f een groter aanbod aan personeel voor de wel in te
vullen functies.

Contextuelefactoren
Een omgevingsfactor die hier van belang was, was de situatie op de arbeids-
markt in Nederland tijdens de integratieperiode. Op vrijwel alle functieni-
veaus was er sprake van een overschot aan mensen. De schaarste aan
professionele en management resources betrof vooral specifieke groepen
medewerkers op terreinen waar ABN AMRO vanuit haar verleden weinig
vaardigheden in had opgebouwd, met name in de investment banking activi-
teiten.

Het bij ABN en Amro traditioneel gevoerde sociale beleid speelde in het
algemeen een rol als interne contextfactor bij het realiseren van dit fusiemo-
tief.8 Ten aanzien van management development waren beide banken er al
jaren op gericht om voor managementfuncties steeds voldoende mogelijkhe-
den te hebben om te kunnen putten uit meerdere kandidaten. Centmal uit-
gangspunt dambij was dat het overgrote deel van de managementposities op-
gevuld zou worden met 'eigen kweek'. Externe werving voor hogere
functies werd bij beide organisaties slechts bij uitzondering toegepast. Zoals
gezegd nam het aantal interne kandidaten voor management functies door de
fusie extra toe. Het management development beleid werd echter niet sterk
aangepast in verband met de fusie. De wen'ing van jonge academici en
HBO-ers ging gewoon door met het oog op de venvachte toekomstige be-
hoefte aan managementcapaciteit-dat wil zeggen  over   10  tot   15  jaar.  De
loopbaanplanning werd niet principieel gewijzigd, maar met name in de ho-
gere functieklassen werden carritres als gevolg van het resulterende over-
aanbod aan personeel getemporiseerd.

8    In paragraaf 6.1.7 wordt hier inzake het kostenbesparingsbeleid eerder op ingegaan.
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Gerealiseerde fusie-ejIecten
Hoewel het management gebonden was aan de randvoonvaarden van het af-
spiegelingsbeleid (zie paragraaf 4.8), heeft de vergroting van het aantal kan-
didaten voor bepaalde functies geleid tot een kwalitatief betere invulling van
de functieformatie ten opzichte van de pre-fusie situatie. Daarnaast werd
vrijwel elk bedrijfsonderdeel in absolute kwantitatieve zin groter dan de ver-
gelijkbare onderdelen bij ABN en Amro apart. Daardoor ontstond capaciteit
voor het ontplooien van initiatieven, zoals vernieuwing van produkten en
diensten, hetgeen onder andere tot uitdrukking kwam in groeiend aantal zo-
genaannde business cases.' aanvragen voor (investerings)budgetten ten be-

hoeve van nieuwe activiteiten en of vernieuwingen in bestaande activiteiten.
De uitbreidingen lagen vooral op het gebied van investment banking, waar
voor ABN AMRO nog in mime mate mogelijkheden waren voor groei en
uitbreidingsinvesteringen van de dienstverlening en betroffen acquisities in
het buitenland op commercial banking en investment banking gebied.

Er is uiteraard ook een andere kant aan het overaanbod van medewer-
kers: er ontstond een groep van te herplaatsen medewerkers ontstond, die
conform het Sociaal Plan Fusie een functieaanbod moesten krugen. Het uit-
voeren van dit beleid vergde tijd en gedurende die periode was er volgens
gel[nterviewde bestuurders een bepaalde demotivatie van de betreffende me-
dewerkers opgetreden. Ook ging de aandacht van het management deels uit
naar deze interne problematiek in plaats van naar commerciele activiteiten.
Voorts lukte het niet altijd een werkelijk passende functie voor elke mede-
wedber te vinden, waardoor op sommige plaatsen een mismatch is ontstaan
tussen gewenste en feitelijke personeelsformatie. Op de gevolgen van deze
mismatch wordt in paragraaf 6.3.2 nog teruggekomen

De fusie heeft ook tot effect gehad dat er een verzwaring van de functie-
formatie is opgetreden. Uit figuur 6.9 blijkt dat het aanded van de laagste
functies is gedaald, dat van de hogere functies is gestegen.' Aan de ene kant
was deze tendens ook los van de fusie in de bedrijfstak aanwezig, voorname-
lijk als gevolg van de automatiseringsoperaties die werden doorgevoerd om
het betalingsverkeer meer kostendekkend te krijgen. I' Aan de andere kant

9   De in figuur 6.9 vermelde percentages tellen jaarlijks niet heleinaal op tot 100% omdat elk
jaar het kleine percentage van de medewerkers dat als 'niet ingedeeld' staat geregistreerd
(circa  1 56), buiten beschouwing is gelaten.

10 Een vergelijking van de trends in functiemix van ABN AMRO zoals weergegeven in figuur
6.9 met de Rat)0 en ING Bank bleck niet goed mogelijk. De sociale jaarverslagen dienaan-

gaande waren niet zodanig gedetailleerd. dan wei zodanig anders weergegeven (salarisbedra-
gen in plaats van functieniveaus), dat aansluiting bij de figitur over ABN AMRO moeilijk
was Bovendien worden, zoals eerder gezegd, in de eijfers van ING Bank de loketmedewer-
kers van Postkantoren B.V. die voor de Postbank diensten verrichten niet nieegeteld. waar-
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hebben nadrukkelijk in het kader van de integratie genomen besluiten geleid
tot verzwaring van de functieformatie:
•    Veel functies uit de laagste salarisklassen, de schalen 1 en 2, werden ver-
zwaard tot functieklasse 3 door de invoering in het Nederlandse kantorennet
van de werkwijze van de ex-ABN in de ex-Amro organisatie, waarbij invoer
van administratieve gegevens direct aan de bron plaatsvindt. Dat betekende
dat afzonderlijke invoerfuncties (lage functieschalen) werden opgeheven en
geYntegreerd in adviesfuncties (hogere functieschalen).
•  De centralisatie van de administraties in het Nederlandse kantorennet
conform de ex-Amro werkwijze, heeft ook in belangrijke mate een kwantita-
tieve reductie van het aantal lagere functies tot gevolg gehad, in dit geval ten
opzichte van het ex-ABN deel van de organisatie.

•   De invoering van de clientgerichte structuur in lokale marktgebieden in
het binnenlands bedrijf Cdedication') betekende vooral voor de ex-ABN een
verzwaring van de functieformatie in de hogere functies (functieklasse 6 en
hoger): er kwamen clientengroepsspecialisten die er daarvoor niet waren.

•    De groei in het investment banking bedrijf, mogelijk gemaakt door de fu-
sie, leidde tot de creatie van nieuwe, gespecialiseerde, veelal hogere functies.
Dit verschijnsel droeg ook bij aan de vergroting van het aandeel van deze
functies in de totale functieformatie.
De concrete verschuivingen in de functieformatie waren binnen enkele jaren
aanzienlijk. Figuur 6.9 wijst uit dat het aandeel van de laagste salarisklassen
1 en 2 tussen 1990 en 1994 is gedaald van 15% naar 8%, terwijl het aanded
van de middelhoge salarisklassen 6  tot en  met  11 is gestegen van  31%  naar
38%. Deze verschuivingen hebben gekid tot een bedrijfspopulatie die meer
dan voorheen gedomineerd wordt door zwaardere functies, dat wil zeggen
kennisintensieve functies en/of managementfuncties. Dit leidt enerzijds tot'
een versterking van de concurrentiekracht, maar anderzijds ook tot een ver-
hoging van de kosten per medewerker.

Geconcludeerd kan worden dat fusie- en integratiedecisies op twee ma-
nieren hebben bijgedragen aan de kwalitatieve opwaardering van de bedrijf-
spopulatie van ABN AMRO. Enerzijds doordat het aantal functies na de in-
tegratie kleiner werd dan de som van de functieformaties van ABN en Amro,
waardoor het aanbod van personeel groter was dan de vraag naar personeel,
waardoor de werkgever voor vacatures kon kiezen uit meer kandidaten dan

door het beeld moeilijker te vergelijken is niet ABN AMRO eli Rabo. Desalniettemin kati ge-
steld worden dat ook bij de andere banken, dat wil zeggen de Rabo en ING Bank. sprake is
van een trend naar opwaardering van de ftinctiefoniiatie.
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in de pre-fusie situatie. De negatieve effecten van het ontstaan van een groep
herplaatsers en van een kwalitatieve mismatch tussen gewenste en feitelijke
personeelsformatie vormen hiervan evenwel de keerzijde. AndeIZijds hebben
diverse in het kader van de fusie en integratie genomen besluiten een ver-
zwaring van de functieformatie teweeg gebrachi met als gevolg een verster-
king van de concurrentiekracht van de bank. De keerzijde van dat voordeel
wordt gevormd door de kostenverhogende werking van de verzwaring van
de functieformatie, vooral in het midden van de functieformatie (functieklas-
sen 6-11).

6.1.6  Betere benutting van mogelykheden  informatietechnologie

Een volgend met de fusie beoogd effect was het vergroten van de mogelijk-
heden om de informatietechnologische ontwikkelingen in het bankbedrijf te
benutten. Met een groter klantenbestand zouden investeringen in informatie-
technologie beter kunnen worden gedragen. Dit argument wordt ook wel het
critical mass argument genoemd. Volgens dit argument worden investerin-
gen eerder rendabel naarmate het klantenbestand waarvoor de investering
wordt gedaan groter is; door de fusie zouden ABN en Amro bij meer auto-
matiseringsprojecten de critical mass overschrijden waarboven de investe-
ring rendabel wordt. Waar precies de kritieke grens ligt waarbij
investeringen rendabel worden, verschilt van technologie tot technologie. Bij
ABN en Amro venvachtte het management met name in de particuliere
markt in Nederland en in de investment banking activiteiten investeringsge-
relateerde voordelen uit hoofde van de fusie te kunnen benutten.

Decisies/interventies
De belangrijkste fusiedecisie genomen om het beoogde effect te realiseren
was de bedrijfsmatige integratie. Er zou daardoor gewerkt gaan worden met
ddn set van technologie en systemen; investeringen in die systeemset zouden
van toepassing worden op de klantenbestanden van zowel ex-ABN als ex-
Amro een (schaalvoordeel, bij voorbeeld in particulier betalingsvedkeer) of
worden ingezet op voor ABN en Amro nieuwe produkt/markt-combinaties
een (scopevoordeel, bij voorbeeld in een nieuwe dienst als International
Cash Management). De in omvang grootste behoefte aan investeringen be-
trof de venverking van betalingsverkeeropdrachten in Nederland, waardoor
gesteld kan worden dat de beoogde voordelen meer betrekking hadden op
schaal- dan op scopevoordelen.

De decisie om bedrijfsmatig volledig te integreren werd vervolgd met de
keuzes van de systemen waarmee in het binnenlands bedrijf zou worden ge-
werkt. Er werd met gekozen voor de systeemset van tan van de twee banken,
maar voor een combinatie van de ex-Amro en ex-ABN systemen. Hierdoor



Fusiemanagentent en ondernemingsprestaties   161

moest er een inspanning in systeemontwikkeling plaatsvinden (zie paragraaf
4.10). Besloten werd de hierdoor veroorzaakte kosten uit bestaande budget-
ten te financieren.

Contextuele factoren
Een uitermate belangrijke stimulerende rol speelde de technologische ont-
wikkeling en in het bijzonder de informatisering als omgevingsfactor. Bij de
investeringen die banken in informatietechnologie plegen, is vooral sinds de
Jaren tachtig sprake van een technology push. Het bankbedrijf is informatie-
technologie-intensiever geworden. De totale kosten worden stee(is meer be-
paald door kosten van automatisering. Steeds meer toepassingen worden
ontwikkeld waarmee kostenbesparingen kunnen worden bereikt of produk-
ten ontwikkeld.

De omvang van de klantenbestanden van ABN en Amro was een rele-
vante factor bij het realiseren van informatietechnologie-investeringen. Er
was, zoals gezegd, een bepaalde schaal, critical mass, nodig om de noodza-
kelijk geachte investeringen in voldoende tempo te kunnen dragen.

De complexiteit van de bestaande systemen die de ABN en Amro organi-
saties kenmerkte, speelde een rol bij de implementatie van de automatise-
ringsinterventies. Er was geen sprake van standaardpakketten, beide banken
hadden in de loop der jaren ieder een uniek systeemset ontwikkeld. Deze
uniciteit en complexiteit bemoeilijkte de koppeling van beide systemen en
werkte daardoor kostenverhogend en tempoverlagend op de integratie.

Gerealiseerde fusie-effecten
Het besluit om niet voor de systeemsets van of ABN of Amro te kiezen im-
pliceerde dat er eerst systeemontwikkeling moest plaatsvinden alvorens tot
conversie naar de nieuwe systeemset van ABN AMRO kon worden overge-
gaan. Dit heeft een vertragend effect gehad op de integratie van het binnen-
lands kantorennet. De systeemontwikkeling uit hoofde van de integratie
heeft tevens geleid tot eenmalige kosten. Het besluit om deze kosten te fi-
nancieren uit de bestaande budgetten heeft een tijdelijke verdringing van
overige automatiseringsuitgaven tot gevolg gehad, waardoor systeemver-
nieuwingen werden uitgesteld. Daar staat tegenover dat de automat-
iseringskosten door middel van deze integratiedecisie in de hand konden
worden gehouden.

Uiteindelijk, na afronding van de integratie eind 1994, werd met de sys-
teemintegratie en latere com'ersie van ABN en Amro bestanden naar de
nieuwe ABN AMRO automatiseringsomgeving een volledige bedrijfsmatige
integratie bewerkstelligd. Investeringen in de nieuwe ABN AMRO omge-
ving werden daardoor automatisch van toepassing op de klanten van ex-
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ABN en ex-Amro waardoor gebruik gemaakt kon worden van de eventuele
schaalvoordelen. Op termijn zou daardoor de efficiency kunnen toenemen.

De vraag doet zich voor of deze investeringsgerelateerde schaalvoordelen
zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Ter beantwoording van deze vraag
zijn in figuren 6.10 en 6.11 twee indicatoren weergegeven: de investeringen

Figuur 6. JO
Investeringen in bedrijfsmiddelen van ABN, Amro,

en ABN AMRO ten opzichte van andere Nederlandse grootbanken
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in bedrijfsmiddelen (figuur 6.10), ter benadering van de ontwikkeling van de
absolute investeringen in automatisering, en de ontwikkeling van het relatie-
veaandeel van de jaarlijkse afschrijvingen van bedrijfsmiddelen in de totale
bedrijfslasten (figuur 6.11), voor een verdere indicatie van eventuele investe-
ringsgerelateerde voordelen.

Ceteris paribus mag uit hoofde van dit fusiemotief venvacht worden dat
de investeringen in automatisering in absolute zin dalen. Immers, vanwege
schaalvoordelen zouden bepaalde uitgaven die voorheen bij beide banken
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gedaan moesten worden in de combinatie slechts atn keer plaatsvinden. Om
het al dan niet optreden van dit 'absolute' schaaleffect te beoordelen, zijn in
figuur 6.10 de investeringen van ABN en Amro in de pre-fusie jaren pro for-
ma geconsolideerd. Het blijkt dat er tot en met 1992 sprake  is van een min of
meer stabiele ontwikkeling van de in beeld gebrachte investeringen. Nadat in
1992 sprake was van een absolute dating, zijn in 1993 en 1994 de investerin-
gen sterk gestegen. In vergelijking met de andere banken blijken bij ABN
AMRO vooral deze laatstgenoemde jaren een in de bedrijfstak afwijkend
beeld te vertonen: de stijging doet zich veel sterker voor dan bij de Rabo-
bank en ING Bank. Dit patroon geeft aan dat de fusie in ieder geval niet tot

Figuur 6.11
Aandeel van de jaarlijkse afschrijvingen van bedrufsmiddelen

in de totale bedrijfslasten van ABN, Amro en ABN AMRO
ten opzichte van andere Nederlandse grootbanken
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een dermate groot schaalvoordeel heeft geleid dat de investeringen in be-
drijfsmiddelen in absolute zin structureel konden dalen. Hoewel de eerste ja-
ren na de fusie de investeringen in bedrijfsmiddelen ongeveer constant zijn
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gebleven (in overeenstemming met het beleid om de systeemintegratiekosten
uit bestaande budgetten te financieren), lijkt het erop dat de in die jaren op-

gelopen achterstanden in systeemontwikkeling op andere, niet-integratiege-
relateerde gebieden,  in  1993  en  1994 aanteiding vormden  tot een inhaalslag

in investeringen.
Een andere indicator voor investeringsgerelateerde fusievoordelen in

automatisering vormt het relatieve aandeel van de afschrijvingen van be-
drijfsmiddelen in de totale bedrijfslasten. Investeringsgerelateerde schaalef-
fecten zouden ceteris paribus een neerwaarlse invloed op dit quotient moe-
ten hebben. Op grond van figuur 6.11 lijkt er,  als alleen naar ABN,  Amro en
ABN AMRO gekeken wordt, ten aanzien van deze indicator sprake te zijn
van een beperkt fusie-effect: bij ABN en Amro was er v66r de fusie sprake
van een stijging en deze is na de fusie tot stilstand gebracht. Sindsdien vol-
gen de afschrijvingen van bedrijfsmiddelen gelijke tred met de ontwikkeling
van de bedrijfslasten in totaliteit. Maar na vergelijking met de ontwikkelin-
gen bij andere banken, kan tot de slotsom worden gekomen dat ook uit deze
indicator nauwelijks een schaalvoordeel in automatisering ten gevolge van
de fusie ontwaard kan worden. Overigens zal de reeds geconstateerde stij-
ging van de investeringen in bedrij fsmiddelen in  1993  en  1994  zich in de ko-
mende jaren waarschijnlijk nog vertalen in hogere afschrijvingen van be-
drijfsmiddelen.

Voor het uitblijven van een investeringsvoordeel uit hoofde van de fusie

op het gebied van automatisering kunnen enkele verklaringen worden gege-
ven. Ten eerste zou, door de tijdelijke verdringing van systeemontwikkeling
vanwege de inzet van ontwikkelcapaciteit voor de integratie, een eventueel
schaaleffect alsnog vertraagd in de cijfers naar voren kunnen komen. Dat wil
zeggen dat na de ogenschijnlijke inhaalslag die in 1993 en 1994 plaatsvond,
er alsnog een daling (hetzij absoluut, hetzij ten opzichte van andere banken)
in het investeringsniveau kan optreden. Ten tweede is er sprake van een au-
tonome ontwikkeling in de richting van een hogere informatietechnologie-
intensiteit van het bankbedrijf, waardoor de schaalvoordelen niet tot absolute
kostendalingen in automatisering leiden. Dat er sprake is van een dergelijke

autonome ontwikkeling lijkt plausibel gegeven de technology push en daar-
mee samenhangende stijgende investeringen in de bankensector in het alge-
meen. Ten derde kunnen schaatvoordelen zich weliswaar hebben voorge-
daan, maar niet hebben geleid tot absolute kostendalingen omdat
informatietechnologie-uitgaven nodig waren voor nieuwe activiteiten die na
de fusie een grote vlucht konden--en moesten-nemen. Zulks kan bij ABN
AMRO ook van toepassing worden geacht uit hoofde van het league-effect;
op dit 'ontdekte' fusie-effect wordt in paragraaf 6.3.1 terug gekomen.
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6.1.7 Kostenbesparingen
Een van de beoogde fusiedoelen was het realiseren van kostenbesparingen
door het laten vervallen van overlappende functies van ABN en Amro. Ver-
wacht werd dat er voomamelijk op het hoofdkantoor en in het Nederlands
kantorennet sprake zou zijn van een overlap in functies, waardoor de perso-
neelskosten beperkt zouden kunnen worden De overlap betrof voorname-
lijk:
•    Staf- en beleidsfuncties op de hoofdkantoren.

•   Hoger en middelmanagement functies op de hoofdkantoren ten gevolge
van de samenvoeging van staf- en beleidsafdelingen.
•  Middelmanagement- en staffuncties in het Nederlands kantorennet die
zouden verdwijnen ten gevolge van de integmtie van kantoren.
•    Back office functies op de hoofdkantoren en in het kantorennet waar ope-
rationele schaalvoordelen zouden kunnen worden bereikt door samenvoe-
ging van administratieve afdelingen.
• Commerciele functionarissen, door distributiegerelateerde schaalvoorde-
len die mogelijk werden door kantorenintegraties. Dit gold echter slechts
voor een zeer beperkt decl van deze functies; reducties in de commerciele
staf lagen immers minder voor de hand aangezien de hoeveelheid klanten
nlet eu afnemen.

•   In het buitenlands kantorennet was de overlap tussen ABN en Amro be-
perkt tot de 15 landen waar zowel  ABN  als Amro aanwezig waren.
In het proces van business- en integratieplanning (zie hoofdstuk 4) werden
centrale doelstellingen geformuleerd om deze besparingen daadwerkelijk te
behalen. Doelstelling voor Nederland werd een reductie in personeelcapaci-
teit van 5500 voltijdsequivalenten, hetgeen overeenkwam met een besparing
van 11% dubbelzijdig (circa 22% enkelzijdig).  In het buitenland  gold  de
vuistregel van een besparing van 50% van de kleinste van de twee te integre-
ren landenorganisaties.

Decisies/interventies
Een vereiste om personeelsbesparingen mogelijk te maken was het besluiten      -
tot een volledige bedrijfsmatige integratie; als was vastgehouden aan twee
min of meer los van elkaar opererende organisaties, waren vrijwel geen ope-
rationele en managementgerelateerde schaalvoordelen mogelijk geweest.

De eerste op personeel gerichte decisie die werd genomen was het afslui-
ten van het Sociaal Plan met de vakbonden. Daarin werd afgesproken dat de
personeelsbesparingen zouden worden gerealiseerd zonder gedwongen ont-
slagen maar op basis van eventueel gedwongen interne mobiliteit, hetgeen
betekende dat een reductie van het personeelsaantal alleen mogelijk zou zijn
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door gebruikmaking van het natuurlijk verloop en door mobiliteitsverhogen-
de maatregelen te treffen. Voor het Sociaal Plan werd een looptijd afgespro-

ken van vier jaar, een schatting gebaseerd op het natuurlijk verloop en op
algemene verwachtingen ten aanzien van het aantal mogelijke personeelsbe-
sparingen. Exacte meting en planning van personeelsreducties gebeurde pas
in een later stadium.

Het topmanagement was van mening dat een te voorzien moeizaam over-
leg met vakbonden over eventuele gedwongen ontslagen vermeden moest
worden. Het zou kunnen leiden tot een-zeer ongewenste-vertraging in het
tempo van het fusieproces. Men kon immers pas formeel van start gaan na
een positief advies van de Centrale Ondernemingsraden van beide banken en
een dergelijk advies zou bij moeizame onderhandelingen over gedwongen
ontslagen lang op zich kunnen laten wachten. Bovendien zou de berichtge-
ving over gedwongen ontslagen in de media een schadelijk effect kunnen

hebben op de reputatie van de bank in het algemeen en van de fusie in het
bijzonder-die immers als een fusie uit kracht werd beschouwd en niet als
een fusie ten gevolge van een crisis-met eventuele commerciele schade tot

gevolg. Verder wilde het management zich zoveel mogelijk verzekeren van
het commitment van de medewerkers aan het succesvol tot stand brengen
van de fusie en integratie en was men van mening dat een Sociaal Plan hier-
toe een goed instrument was. Het afsluiten van het Sociaal Plan werd ook
achteraf (in beide interviewrondes) om deze overwegingen door het topma-
nagement als een verstandige zet gezien.

Al in 1990 werd de exteme werving sterk aan banden gelegd met het oog
op de te verwachten reductie in functieformatie na de fusie. Al heel snel
daarna, lang voor de bedrijfsmatige integratie. werd tan gerntegreerde inter-
ne aibeidsmarkt gecreeerd voor personeel van ABN en Amro. Hiermee werd
al snel een positieve impuls gegeven aan het oplossen van de verwachte her-

plaatsingsproblematiek, doordat in heel Nederland vrijkomende functies bij
ABN en Amro door personeel uit beide banken mocht worden vervuld.
Voorts werd besloten dat in het geval personeel in vaste dienst door externe
instroom van medewerkers vervangen moest worden, dit zoveel mogelijk op
basis van tijdelijke contracten moest plaatsvinden. Daarmee werd geantici-
peerd op het feit dat het aantal beschikbare functies zou afnemen vanaf het
moment dat de integraties van afdelingen en kantoren daadwerkelijk zouden

geschieden, ook met deze anticiperende interventie werd het aantal toekom-
stige herplaatsingen van vaste personeelsleden beperkt.

De volgende belangrijke interventie was het vaststellen van doelstellin-
gen voor besparingen in personele capaciteit en in personeelsgerelateerde
kosten. Deze doelstellingen werden op centraal niveau door de Raad van Be-
stuur vastgesteld, waarna de inmiddels gevormde divisies businessplannen
moesten opstellen die voldeden aan de centraal vastgestelde targets. Deze
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voorstellen werden door de Raad van Bestuur getoetst en eventueel bijge-
steld. Daarmee werd bereikt dat de personeelsbesparingen enerzijds resul-
teerden uit vastgestelde businessdoelstellingen en dat zij anderzijds voldoen-
de aansloten bij de eisen die de Raad van Bestuur stelde aan het totaal van de
besparingen.

Om de kostenbesparingen in het Nederlands kantorennet toe te delen aan
individuele kantoren werd eerst een typologie ontwikkeld van het nieuwe
ABN AMRO kantorennet: een gestileerd beeld van de typen kantoren die in
de  nieuwe bank zouden worden onderscheiden (zie paragraaf 4.10).  Aan  de
hand van die nieuwe typologie werd per marktgebied vastgesteld welke
ABN- en Amrokantoren een te integreren koppel vormden. Vervolgens werd
de omvang van de benodigde functieformatie berekend op basis van 'norm-
bezettingen' gebaseerd op bedrijfsdrukte. Op basis daarvan kon de perso-
neelscapaciteit in het binnenlands kantorennet centraal worden gealloceerd.

Een volgende groep belangrijke fusiedecisies betrof het vaststellen van
het reorganisatie- en herplaatsingsbeleid. Op centraal niveau werd nauwkeu-
rig vastgesteld welke procedure doorlopen moest worden voor elke reorgani-
satie met belangrijke personele gevolgen. Zodoende werd teweeggebracht
dat er bij elke belangrijke reorganisatie een zorgvuldige invulling plaatsvond
van de nieuwe organisatie met daaraan gekoppeld de functieformatie en per-
soneelsformatie. Hierbij was er altijd sprake van een adviesprocedure bij het
Vertegenwoordigend Overleg.

Een andere cruciale decisie was het harmoniseren van de arbeidsvoor-
waarden, noodzakelijk voor het creeren van 6dn nieuwe geintegreerde orga-
nisatie: alle partijen wilden het bestaan van verschillen tussen bloedgroepen
binnen de nieuwe bank zo kort mogelijk laten duren.

Contextuele factoren
Een ook in dit kader belangrijke omgevingsfactor was de aibeidsmarklsitua-
tie in Nederland. Er was op macroniveau nog steeds sprake van een groot
aanbod van arbeid. Er bestond daardoor een risico dat het natuurlijk verloop
gedurende de integratie onvoldoende zou zijn, omdat medewerkers moeilijk
in andere organisaties aan werk zouden kunnen komen.

Een andere belangrijke omgevingsfactor vormden de opvattingen in de
Nederlandse samenleving over atbeidsverhoudingen Gedwongen ontslagen
bij een fusie waarbij sprake was van een winstgevende situatie bij beide fu-
siepartners, zou tot veel negatieve publiciteit en grote bezwaren bij Verte-
genwoordigend Overleg en vakbonden hebben geleid. Deze omgevingsfactor
deed zich in de ABN AMRO organisatie sterk gevoelen. ABN en Amro ken-
den beide een 'sociale traditie' die werd gekenmerkt door een breed gedra-
gen harmoniestreven in de arbeidsverhoudingen, onder andere tot uitdruk-
king komend in een traditie van lifetime e,nployment. Lifetime employment
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vormde geen formele beleidsvisie, wel een op de de facto realiteit gebaseer-
de verwachting bij velen. Met een dergelijk traditie van een impliciete werk-
gelegenheidsgarantie zou het zeer moeilijk zijn geweest om een beleid waar-
in gedwongen ontslagen plaats zouden vinden door vakbonden en
Vertegenwoordigend Overleg geaccepteerd te krijgen.

Een andere contextfactor van betekenis betrof de personeelsopbouw in
kwantitatieve zin bij ABN en Amro. Het personeelsverloop in het binnen-
lands bedrijf was aanzienlijk: in 1990 bedroeg het extem verloop bij ABN
AMRO 3.222 op een totale capaciteit van 32.219, dus een extern verloop van
ca. 10%: 1 Met een dergelijk verlooppercentage kon worden verwacht dat er
binnen enkele jaren een aanzienlijke besparing gerealiseerd kon worden.

Een laatste belangrijke contingentie vormden de financiele prestaties van
ABN en Amro ten tijde van de fusie-aankondiging. Er was geen sprake van
een crisissituatie die een rigoureus ontslagbeleid zou kunnen rechtvaardigen;
dit gegeven gaf ondersteuning aan de onderhandelingspositie van bonden en
Vertegenwoordigend Overleg over sociale maatregelen. Hun positie werd
verder versterkt door de Fusiegedragsregels, die een positief advies van het
Vertegenwoordigend Overleg over het fusievoornemen voorschrijven.

Gerealiseerde fusie-effecten
In het binnenlands bedrijf is inderdaad sprake geweest van personeelsreduc-
ties, zoals uit tabel 6.4 is af te lezeri 12

Door het schrappen van overlappende functies werd bij ABN AMRO in
Nederland kwantitatief het personeelsbestand  in vijf jaar  tijd  (1990  tot en
met 1994) gereduceerd met circa 16%. Het is moeilijk om voor de vergelijk-
bare periode de reductie bij de Rabobank te meten omdat in 1990 een groot
aantal medewerkers van Interpolis in de cijfers van de Rabobankorganisatie
werdopgenomen (namelijk 1.895 voltijdsequivalenten in het jaar  1990).  Als
gekeken wordt  naar de jaren 1991-1994 bedraagt de daling bij  ABN  AMRO
cumulatief 13% en bij de Rabobank circa 4%. De ING Bank geeft pas sinds
1991 vergelijkbare cijfers en aldaar is een aanzienlijk kleinere dating in de
personeelscapaciteit opgetreden. Bij dit laatste moet, zoals eerder geconsta-
teerd, overigens worden bedacht dat het personeel van Postkantoren B.V.
niet wordt meegeteld in de personeelscijfers van ING Bank. Duidelijk is dat

11 ABN AMRO Verslag Personeelbeleid 1990.
12 ABN en ABN AMRO Verslagen Personeelbeleid; Amro, Rabo en ING Groep Jaarverslagen

De cijfers voor ABN,  Amro,  ABN  AMRO en Rabo betreffen jaarultimo's;  de cijfers voor het
ING Bankbedrijf betreffen het gemiddeld aantal medewerkers, exclusiefde medewerkers van
Postkantoren B. V. die voor de Postbank loketdiensten uitvoeren.
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in de Nederlandse bankensector in totaliteit in Nederland jaar op jaar banen

verloren gaan. De reducties bij ABN AMRO in Nederland overtroffen die
van de Rabobank.

Tabel 6.4 Personeelscapaciteit in Nederland (in voltijdsequivalenten, exclu-
sief uitzendkrachten) van ABN, Amro en ABN AMRO Bank ten opzichte van

de andere Nederlandse grootbanken

ABN Amro ABN Rabo ING Bank

AMRO

1986 15.577 18.444 34.021 29.229

1987 15.735 18.630 34.365 29.777

1988 15.735 18.337 34.072 30.161

1989 15.741 18.713 34.454 31.166

1990 14.425 17.794 33.252 34.182

1991 32.030 34.814 21.944

1992 31.214 34.989 21.988

1993 30.811 33.770 21.852

1994 28.929 32.727 21.015

Naast fusiebesparingen betroffen de reducties ook niet fusiegerelateerde be-
sparingen die min of meer door de fusiebesparingen heen lopen, bij voor-
beeld die uit hoofde van de centralisatie van de ABN back 0,#ices tot de tien
centrales die de Amro had. De ABN was immers al voornemens een derge-
lijke centralisatie in te zetten, dus in die zin staat dat proces los van de fusie.
Dat geldt evenzeer voor andere besparingsoperaties; wellicht waren bij de
ABN en Amro ook zonder de fusie besparingen uit hoofde van verdere cen-
tralisatie te bereiken. Het is echter ondoenlijk deze te scheiden van de
schaalvoordelen en dito kostenvoordelen die uit hoofde van de fusie werden
bereikt. Duidelijk is wel dat bij ABN AMRO in Nederland grote kostenbe-

sparingen zijn gerealiseerd door middel van personeelsreducties. De fusie
lijkt hierin een belangrijke rol te spelen, gezien de vergelijking met het per-
soneelsverloop bij de andere banken.

Het effect op de ondernemingsprestaties ligt in het realiseren van kosten-
besparingen door cen afname van de personeelscapaciteit. Zoals reeds in pa-
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ragraaf 6.1.5 werd opgemerkt, werd dit kostenvoordeel weer deels teniet ge-
daan door de verzwaring van de functieformatie die optrad na de fusie. Dat
niet alle gerealiseerde besparingen aanwijsbaar zijn als fusiebesparingen
neemt niet weg dat er belangrijke fusiebesparingen zijn gerealiseerd. De rot
van het management is hierbij gelegen in het centraal bewaken van de bespa-
ringsdoelstellingen en in het scheppen van de voorwaarden waaronder een
integratie kon plaatsvinden zonder dat het commitment van en sociale rust
onder het personeel at te zeer werd aangetast. Dit laatste punt krijgt in para-
graaf 6.2 nog nadere aandacht.

6.2 Decisies en interventies aangaande venvachte negatieve fusie-ejfecten

Het topmanagement anticipeerde ook op negatieve fusie-effecten die zij ver-
wachtten. De belangrijkste daarvan betroffen drie gebieden:
•    marktaandelen op Nederlandse deelmarkten.
•     het risico dat getalenteerd personeel de bank zou verlaten; en
•    de demotiverende en daarmee mogelijkenvijs het fusieproces belemme-
rende effecten van 'sociale onrust' onder het personeel.
De anticiperende decisies en interventies in het kader van deze negatieve fu-
sieverwachtingen komen in deze paragraaf aan de orde.

Een belangrijke negatieve fusievenvachting betrof de zorg dat de integratie
tot een tijdele'ke interne fbcus van medewerkers zou leiden, vanwege de
vaak (persoonlijk) ingrijpende gevolgen ervan. In eerste instantie-ten tijde
van de eerste interviewronde eind 1993-schatte een meerderheid van de be-
stuurders in dat dit oorspronkelijk venvachte negatieve fusie-effect slechts in
beperkte mate was opgetreden, omdat vanaf het begin door het management
was gepropageerd en gestimuleerd dat 'de fusie in de avonduren zou plaats-
vinden'. Ook binnen de Raad van Bestuur anticipeerden de voorzitters op het
potentiele gevaar dat de fusie tot een te grote interne focus zou leiden door
zich nadrukkelijk persoonlijk met de fusie bezig te houden, waardoor de
overige leden RvB zich konden richten op het ongoing bankbedrijf. In de
tweede interviewronde, begin 1995, constateerde een meerderheid van de
gernterviewden echter dat in het binnenlands bedrijf er toch een te grote tij-
delijke interne gerichtheid van het personeel was opgetreden wat had geleid
tot een verminderde commerciele daadkracht De operationele integratie
duurde per kantoor weliswaar niet zo lang, maar dat gold wel voor de perio-
de tussen de commerciele integratie en de voltooiing van de operationele in-
tegratie in zijn totaliteit: van september 1991 tot eind 1994. De periode van
gewenning aan de nieuwe bank werd daardoor opgerekt, vooral voor de kan-
toren die het laatst aan de beurt waren voor integratie. Al die tijd waren men-
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sen (mentaal) bezig met de mogelijke gevolgen van de integratie, hetgeen ten
koste ging van de commercile inzet. Deze periode duurde dermate lang, dat
er daarnaast bij grote groepen mensen in het kantorennet veranderingsmoe-
heid optrad. De integratievraagstukken hadden een dermate groot beslag op
de werkzaamheden gelegd dat managers en medewerkers een bepaalde aver-
sie tegen verdere organisatorische veranderingen opbouwden. Dit kan dui-
delijk een negatieve invloed hebben op de mogelijkheden om de onderne-
mingsprestaties in de nabije toekomst te verhogen.

Een verwacht negatief fusie-effect wat deels met de verwachte interne fo-
cus te maken heeft, betreft een geanticipeerde dahng van de marktaandelen
van ABN AMRO in de segmenten waar ABN en Amro traditioneel een do-
minante positie bekleedden. De redenen voor die verwachting waren tweeer-
lei. Ten eerste verwachtte het management, zoals hierboven reeds aangege-
ven, een verlies van aandacht voor de client en markt vanwege de interne
processen die de integratie met zich meebracht. Ten tweede werd een nega-
tieve impact op de marktaandelen venvacht door het zogenaamde 'tweede
huisbank effect'. Dit effect gaat uit van de veronderstelling dat dat bedrijven
graag met meer dan Edn bank een kredietrelatie onderhouden. V66r de fusie
was dat vaak ABN en Amro; na de fusie zouden veel bedrijven een tweede
bankrelatie zoeken naast de in bepaalde segmenten dominant geworden
ABN AMRO-met name in het grootbedrijf werd ABN AMRO op afstand
marktleider met een marklaandeel van tientallen procenten. De tweede ge-
noemde veiklaring voor de verwachte daling van het marktaandeel die nau-
welijks door het fusiemanagement is te benvloeden, bleek zich echter, vol-
gens de geInterviewde topmanagers, in de praktijk niet stedc voor te doen,
omdat de meeste bedrijven niet om 'onderhandelingsstrategische redenen'
op voorhand een tweede bankrelatie aangaan Met name voor middelgrote en
kleinere grootbedrijven blijkt het oninteressant om uit hoofde van die reden
een tweede huisbankrelatie te onderhouden: het kost teveel van hun relatief
schaarse managementcapaciteit en de eventuele voordelen ervan-bij voor-
beeld in termen van prijszetting-zijn meestal beperkt. Wet blijkt de eerste
achtergrondgedachte bij de venvachting dat het marktaandeel zou dalen, in
de praktijk te zijn opgetreden: middelgrote tot grote ondernemingen bleken
in het algemeen hun zakenvolume bij de bank te beperken nadat er in hun
ogen iets negatiefs in de dienstverlening was voorgevallen Zoals reeds aan-
gegeven, stond de commercialiteit en daarmee de kwaliteit van de dienstver-
lening vanwege de integratie, dus later in het fusieproces, onder druk. Dit
had enig marktaandeelverlies tot gevolg, maar later dan \lit hoofde van de

onderhandelingsstrategische gedachte verwacht werd. Voor het eerst werd
melding gemaakt van een daling in het marktaandeel in de zakelijke krediet-
verlening bij de pmsentatie van de halfjaamijfers van de eerste helft van
1994, op 26 augustus 1994, door de toenmalige bestuursvoorzitter de heer
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P.J. Kalff.13 Het marktaandeelverlies heeft overigens deels te maken met het
marge- en tariferingsbeleid dat ABN AMRO voerde, maar ook dat beleid
Stond onder invloed van de veranderde marktverhoudingen als gevolg van de
fusie: het oligopolistische gedrag, dat in toenemende mate ontstond na de fu-
sie (zie paragraaf 6.1.4). Een andere verklaring voor het in eerste instantie
niet optreden van marktaandeelverlies kan liggen in rationeel belangenge-
drag van medewerkers. Zo merkte een geinterviewde bestuurder op dat in
het begin van het fusieproces commerciele medewerkers van ABN en Amro
juist extra geprikkeld waren om commerciele successen te boeken, 'om er bij
een onderlinge prestatievergelijking tussen de ABN en Amro collega goed
van af te komen'.

Ook rekenden ABN en Amro op enig marktaandeelverlies door kantoor-
sluitingen. Daarom heeft men bij de selectie van kantoorkoppels, in de zoge-
naamde typologie 2 (zie paragraaf 4.10), alleen kantoren gekoppeld die echt
in hetzelfde marktgebied opereerden. Uit enquetes van ABN AMRO bleek
dat klanten die te maken kregen met een kantoorsluiting niet zoveel moeite
hadden met de verplaatsing van hun bankkantoor. De klachten die er waren,
betroffen meestal zaken als het verminderen van de paIkeergelegenheid of
het niet meer kennen van de bankemploy6s in het nieuwe kantoor. Daarom
heeft men bij integraties steeds gekozen voor het kantoor met de beste huis-
vestingsmogelijkheden en door middel van een folder met foto's het perso-
neel aan de klanten voorgesteld Bovendien is altijd een gedeelte van de
mensen van het te sluiten kantoor overgeplaatst naar het ontvangende kan-
toor, als herkenning voor de 'nieuwe' klanten.

Een ander negatieve verwachting van het management ten aanzien van de
effecten van de fusie betrof de mogelijk negatieve impact op de kwaliteit van
het personeel. Men ging ervan uit dat het risico bestond dat getalenteerde
professionals en managers naar andere instellingen zouden overstappen om-
dat zij hun carritremogelijkheden bij ABN AMRO beperkt zagen door de
personeelsreducties die in het kader van de integratie nagestreefd werden.
Ondanks deze verwachting werd besloten geen specifiek beleid te voeren ge-
richt op het tegengaan van een dergelijke beweging. De reden voor dit
noninterventionistische beleid moet vooral worden gezocht in de redenering
van het management dat de organisatie tijdens de integratie toch zou moeten
inkrimpen, ook in de hogere functies waar veelal het vertrekrisico aanwezig
was. Men ging er daaibu van uit dat er voldoende mogelijkheden zouden
zijn om in een adequate opvolging van vertrekkende medewerkers te voor-
zien. Het management wilde voorkomen dat speciale maatregelen, zoals ho-

13 Financieele Dagblad 3 september 1994.
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gere salarissen, getroffen zouden worden om de vertrekkende medewerkers
die de bank toch graag in dienst wilde houden, te doen besluiten alsnog te
blijven. Een dergelijke aanpak zou een precedent kunnen scheppen met mo-
gelijk aanzienlijke kostenconsequenties en paste niet in de managementstijl
die zowel ABN als Amro kenmetkte ten aanzien van sociaal beleid in het al-
gemeen en beloningswijze en management development in het bijzonder.
Die stijl was veeleer gericht op geleidelijke loopbaanontwikkeling en weder-
zijdse loyaliteit tussen medewerker en organisatie.

Het vertrekeffect heeft zich inderdaad voorgedaan, al in een vroeg stadi-
um, dat wil zeggen voornamelijk al in 1990 Een aantal Directeuren Gene-
raal, Concerndirecteuren en specialisten, ook in het buitenlands bedrijf, is in
die periode naar concurrenten overgestapt. In een aantal gevallen werd het
vertrek betreurd, maar in het algemeen werd gesteld dat het management de-
velopment beleid van beide banken zodanig was geweest, dat vervanging
nooit een probleem heeft opgeleverd. De algemene stemming over het ver-
trek van medewerkers onder de geinterviewden was dat het noch was meege-
vallen, noch was tegengevallen. Dit heeft ook te maken met het feit dat in de
praktijk de reductie van het aantal hoger kader functies ook vrij bepedct is

gebleven (zie figuur 6.9).

Tot slot van de bespreking van de verwachte negatieve effecten kan worden
opgemerkt dat veel bestuurders in de interviews aangeven dat vanuit de op-
tiek van indiWduele medewerkers er een duidelijk negatief fusie-effect werd
verwacht en ook is uitgekomen: een groot aantal herplaatsers kreeg een an-
dere, soms in de ogen van de betreffende medewerkers minder aantrekkelij-
ke functie, hetgeen soms demotiverend werkte. Om die demotivatie zoveel
mogelijk te voorkomen is het reeds uitvoerig beschreven sociaal beleid,
waaronder het benoemings- en herplaatsingsbeleid, ingevoerd.

Een niet onaanzienlijk aantal overwegingen bij het management van de
fusie en integratie betrof het, ondanks de personeelsreducties, handhaven van
een bepaalde mate van commitment en sociale nist die er v66r de fusie ook
was. Zo heeft het topmanagement met het Sociaal Plan en met de sturing van
het benoemings- en herplaatsingsproces door het Stappenplan Fusie bij het
middelmanagement een hoge mate van zorgvuldigheid afgedwongen. Dat
heeft bijgedragen aan de acceptatie door medewerkers van soms pijnlijke in-
tegratiebesluiten, waaronder in totaal de circa 7.500 individuele herplaatsin-
gen.

De fusie heeft zich in redelijke stilte voltrokken, dat wil zeggen dat in het
algemeen gesteld kan worden dat onrust onder het personeel (en Vertegen-
woordigend Overleg en vakorganisaties) niet op grote schaal is opgetreden.
Dit had mogelijk ernstige belemmerende of veltragende gevolgen kunnen
hebben voor het fusie- en integratieproces. Het beeld van relatieve rust waar-
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in de fusie en integratie tot stand is gekomen blijkt ook uit het ontbreken van
externe nieuwsberichten over grote wrijvingen. Dit beeld van 'rust' dient
overigens genuanceerd te worden bekeken. Er traden twee rationele patronen
van reacties van medewerkers op. De organisatiegraad van het personeel bij
ABN en Amro is gestegen van rond de 7% voor de fusie tot circa 20% in
1994, hetgeen als een indicatie van onzekerheid van de medeweIkers over
hun werkgelegenheid kan worden uitgelegd (overigens niet per se een fusie-
effect). Het ziekteverzuim is trendmatig gedaald van 6,5% in 1989 tot 4,5%
in 1994;14 dit kan worden uitgelegd als een reactie om te prestemn door
medewerkers om hun eigen werkgelegenheid veilig te stellen. Er was ten
aanzien van dit laatste echter ook sprake van een ontwikkeling in de maat-
schappelijke context gericht op het terugdringen van ziekteverzuim (ARBO-
wetgeving, bezuinigingen op Ziektewet en WAO) zodat ook dit effect niet al
te sterk aan de fusie kan worden toegerekend.

6.3 Ontdekte en onbedoelde fusie-effecten

In de eerste en tweede intel:viewronde werd nagegaan of er bepaalde fusie-
effecten waren die door de topmanagers niet of onvoldoende waren voor-
zien, maar die zij gaandeweg het fusieproces hebben ontdekt (zowel in posi-
tieve als in negatieve zin). Dergelijke ontdekte fusie-effecten kunnen leiden
tot een herziening of herdefinitie van fusievenvachtingen of aanleiding vor-
men tot nieuwe fusie-interventies. Daarnaast kunnen onbedoelde effecten
van fusiedecisies en -interventies optreden; deze zullen veelal negatieve ef-
fecten betreffen In de paragrafen 6.3.1 en 6.3.2 wordt ingegaan op de ont-
dekte, respectievelijk onbedoelde fusie-effecten.

6.3.1  Ontdekte fusie-effecten

De belangrijkste aanvankelijk onderschatte effecten kwamen reeds aan de
orde in paragraaf 6.1; het blijkt namelijk dat de ontdekte effecten veeleer on-
derschattingen betroffen van op zich venvachte mogelijkheden die de fusie
bood, dan als het ware 'nieuw ontdekle' effecten. De meest cruciale hiervan
betreft de mogelijkheden die de fusie creeerde voor de expansie in invest-
ment banking en in het buitenlands bedrijf, omdat hiermee vdrgaande organi-
satieontwikkelingspotenties werden geschapen. In het onderzoek is in de eer-
ste interviewronde gebleken, en dit kwam versterkt terug in de tweede
interviewronde, dat de betrokken bestuurders het league-effect ex ante heb-

14  ABN AMRO Verslagen Personeelbeleid  1992- 1994.
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ben onderschat. Men moest wennen aan de ineens vergrote omvang van de
risico's die de bank kon aangaan, zowel in de emissie- en treasurysfeer als in
de kredietensfeer met andere woorden, men moest eraan wennen dat een
'sprong' was gemaakt naar een league van banken, waar de omvang van de
deals aanzienlijk groter was. Ook ten aanzien van investeringen was er van
een gewenningsproces sprake. Teneinde op de short hst van bankrelaties te
kunnen blijven en zodoende een internationaal toonaangevende positie te
kunnen handhaven, moesten op het gebied van informatietechnologie grotere
investeringen worden gedaan, onder andere voor systemen in de dealing-
room. Dat de omvang van dergelijke investeringen dermate groot zou zijn
dat eventuele kostenvoordelen uit hoofde van de bereikte schaal teniet zou-
den worden gedaan, was door de meeste geYnterviewde bestuurders niet
voorzien. In de decisie om als ABN en Amro te fuseren spelen kennelijk zo-
wel proactieve als reactieve opstellingen van topmanagers mee. Proactief in
de zin van het anticiperen op de groei die gerealiseerd kan worden door mo-
gelijke overnames die zich voor ABN AMRO zouden kunnen voordoen. De
reactieve kant van de opstelling van het management betreft het moeten
wennen aan de nieuwe grootte van de bank, de mogelijkheden die voorhan-
den waren en de onivang van de risico's die bij een dergelijke bankomvang
acceptabel zijn.

Een ander positief 'ontdekt' fusie-effect dat ook reeds is behandeld be-
treft de constatering dat ten opzichte van de situatie voor de fusie veel meer
initiatieven tegelijkertijd mogelijk waren in de organisatie (zie paragraaf
6.1.5). Andere ontdekte fusie-effecten komen nu aan de orde.

In de eerste interviewronde werd als ontdekt effect opgemerkt dat-naast het
in het algemeen meevallen van de venvachte negatieve effecten-de snel-
heid waarmee saamhorigheid ontstond in de gecombineerde Raad van Be-
stuur hoog lag. Vooral nadat de leden Raad van Bestuur fysiek bij elkaar wa-
ren geplaatst, bleken opinies niet meer terug te voeren op ex-ABN en
ex-Amro bloedgroep, maar meer te maken te hebben met de divisie waaraan
men leiding gaf. De verwachting die de meeste leden Raad van Bestuur v66r
de fusie koesterden, dat ABN en Amro managers goed met elkaar zouden
kunnen samenwerken, bleek in veler ogen meer dan gerechtvaardigd.

Er hebben zich voorts 'ontdekt' fusie-effecten voorgedaan met betrek-
king tot de kwalitatieve kant van de human resources van de bank. Doordat
ABN AMRO in een intemationale league van banken terecht kwarn, werd
zij geacht produkten aan te bieden die concurrerend waren met die van de in-
ternationale topbanken. Het wedijveren met deze 'nieuwe' concurrenten stelt
eisen aan de management- en bankspecialistische vaardigheden van de me-
dewerkers. Deze eisen zijn hoger dan v66r de fusie. De nieuwe klantengroe-
pen die worden bediend zijn vooral grote buitenlandse corporates eWof pro-
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fessionele marktpartijen op investment banking gebied. De produkten waar
die groepen behoefte aan hebben, vragen een sterk clientgerichte, innovatie-
ve benadering, de kwaliteits- en prijs-eisen liggen hoger, en de omvang van
de afzet (kredieten, emissies, effectenhandel) is groter, hetgeen hogere eisen
stelt aan de interne risicobeheersing van ABN AMRO. Zodoende moest de
kwaliteit van de dienstverlening worden verhoogd. Dit vergde investeringen
in informatietechnologie (zie paragraaf 6.1.6) en in management en profes-
sionele resources (zie paragraaf 6.1.5). Daar waar managers en professionals
voorheen wel bevredigend functioneerden, ontstond met name in het buiten-
lands bedrijf en op het gebied van investment banking, waar de league-vcr-
andering van ABN AMRO zich het sterkst deed gevoelen, zodoende een
kwalitatieve mismatch tussen gewenste en feitelijke personeelsformatie. Al
snel werd echter ook een tegenstroom onderkend: ABN AMRO werd ook
beter in staat internationaal hoog gekwalificeerd personeel aan te trekken
door de internationale naamsbekendheid die ze sinds de fusie had gekregen:
ABN AMRO werd internationaal 'ontdekt' als een werkgever met een groei-
end buitenlan(Is bedrijf en een zich snel professionaliserende investment
banking activiteit. Ook deze kwaliteitsimpuls in het buitenlands bedrijf en
investment banking bedrijf droeg, min of meer onvoorzien, bij  aan de kwali-
teit van de human resources van de bank.

Enkele kostenverhogingen door de fusie waren evenmin voorzien; er is
hiervoor geen financiele voorziening getroffen. Dergelijke eenmalige kosten
ontstonden onder andere door de opwaardering van de functieformatie en de
systeemkeuzes  in het binnenlands bedrijf (zie paragraaf 6.1). Deze beslissin-
gen konden nauwelijks expliciet worden voorzien, omdat ze pas aan de op-
pervlakte kwamen in de loop van (het begin van) het fusieproces. Het ma-
nagement duidde later deze effecten aan als consequenties van logische, min
of meer objectieve fusiedecisies. Op deze gebieden was duidelijk sprake van
een bijstelling c.q. hetriefinitie van fusievenvachtingen.

Tot slot werd als belangrijk ontdekt negatief fusie-effect aangegeven de
achterstand op het gebied van automatisering die ontstond doordat voorrang
gegeven moest worden aan de integratie van twee verschillende en complexe
geautomatiseerde systemen. Deze problematiek had voornamelijk betrekking
op het binnentands bedrijf. Dit ontdekte fusie-effect, en de inhaaislag die
erop volgde, is reeds in paragraaf 6.1.6 geanalyseerd.

6.3.2 Onbedoelde fusie-elfecten

Een belangrijk onbedoeld negatief effect dat gaandeweg de fusie werd on-
derkend, is het optreden van een bureaucratiseringsproces. De nieuwe bank
werd door velen ervaren als groot. onpersoonlijk, door middel van meer pro-
cedures bestuurd en daardoor ook minder flexibel. De absolute schaal van de
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organisatie was twee maal zo groot als voor de fusie en om het bedrijf in
deze omvang te besturen werden procedures, richtlijnen en structuren in het
leven geroepen die een bureaucratisering van de organisatie in de hand werk-
ten. Dit kan worden gezien als een duidelijk schaalnadeel. Het duidelukste
voorbeeld hiervan betreft het Nederlands bedrijf. Door de wijze waarop de
matrixstructuur-een geografisch geordende hierarchische structuur in com-
binatie met een functionele structuur naar clientengroepen-is ingevuld, ont-
stonden op veel plaatsen situaties die om afstemming vroegen tussen de
functionele beslissingen uit hoofde van clientengroepsmanagement en hier-
archische beslissingen uit hoofde van regionaal management. De matrix
werd namelijk tot 'diep' in de organisatie doorgevoerd: niet alleen op de tien
onderscheiden Nederlandse regio's werd zij geimplementeerd, ook in de
daaronder vallende dertig districten, en zelfs ook, zij het in beperkte vorm, in
de daar weer onder ressorterende (circa honderd) rayons in Nederland. Op
elk van deze niveaus ontstonden de aan matrirstructuren inherente afstem-
mingsvraagstukken en daaruitvoortvloeiende coordinatiekosten Andere re-
denen achter het bureaucratiseringsproces kunnen gevonden worden in de
hoeveelheid (voor ABN of Amro soms nieuwe) staftaken die werden onder-
scheiden en in de geleidelijkheid waarmee het aantal top- en hoger manage-
mentposities na de fusie werd gereduceerd. Zo gaven diverse leden Raad van
Bestuur en Directeuren Generaal in de interviews aan dat de portefeuilles in
diverse lagen in het management waaronder die van henzelf, minder breed
waren geworden sinds de integratie. Dit kidde ertoe dat managers op meer-
dere hierarchische niveaus zich met werkzaamheden gingen bezighouden die
zij voor de fusie hadden gedelegeerd.

Naast het hierboven geschetste bureaucratiseringsproces, dat nog steeds
actueel is in de ABN AMRO organisatie, was er ook sprake van een tu'delu.
ke bureaucratisering: veel richtlijnen, procedures en overleg hadden namelijk
te maken met de integratie zelf. Deze kwam bij vootbeeld tot uitdnikking in
de grote hoeveelheid adviesaanvragen die ingediend werd in navolging van
Artikel 25.1 en 25.5 van de Wet op de Ondernemingsraden: maar liefst
1.150  adviesaanvragen  in het kader van de integratie. Dit aspect aan het bu-
reaucratiseringsproces was periodegebonden en eindigde met de voltooiing
van de integratie.

Een ander belangrijk onbedoeld effect betrof het verschil dat ontstond
tussen de gewenste en feitelijke invulling van de personeelsformatie. Dit ver-
schijnsel werd bu ABN AMRO aangeduid als de 'kwalitatieve mismatch'
die ontstond tussen feitelijke en gewenste personeelsformatie. Deze resul-
teerde uit het personeelbesparings- en -herplaatsingsbeleid. Doordat bespa-
ringsdoelstellingen in kwantitatieve zin gehaald moesten worden en omdat
herplaatsingskandidaten zo snel mogelijk een functie dienden te krijgen, is
op diverse plaatsen genoegen genomen met een enigszins minder dan ge-
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wenste kwaliteit van de kandidaat. Ook speelde het afspiegelingsprincipe
waaraan het benoemingenbeleid was gebonden enige rol bij het ontstaan van
de kwalitatieve mismatch  De ABN AMRO bedrijfsonderdelen moesten im-
mers in personeelsformatie een afspiegeling vormen van die van de samen-
stellende bedrijfsonderdelen van ABN en Amro; deze randvoorwaarde legde
beperkingen op aan de selectie van de kwalitatief beste kandidaten voor
functies.

In de tweede interviewronde kwam ook een positief onbedoeld effect na-
drukkelijk naar voren. De fusie en het vervolg daarvan in de vorm van de in-
tegratie van ABN en Amro was een doorbraakperiode na de jarenlange gelei-

delijke ontwikkeling van de afzonderlijke banken. Dit betekende voor velen
een belangrijke veranderingservaring. De positieve gevolgen van deze erva-
ring op zich werd als 6dn van de onbedoelde voordelen van de fusie gezien.
Op vele niveaus in de organisatie hebben medewerkers lering kunnen trek-
king uit die veranderingservaring. Deze kan uitermate nuttig zijn bij het im-
plementeren van toekomstige organisatorische veranderingen. Door de inten-
siteit van de veranderingen rond de fusie ontstond er ook op diverse
managementniveaus een grotere behoefe aan leiderschapskwaliteiten dan in
de pre-fusie situaties waar van geleidelijke verandering sprake was. Sommi-
ge managers bleken niet in staat de noodzakelijke beslissingen te nemen en
door te voeren en zijn dan ook vervangen. Andere managers hebben aan lei-
derschapskwaliteiten gewonnen door deze unieke ervaring.

6.4 De filsie, organisatieontwikkeling en de ondernemingsprestaties op

lange terinijn

Fusiedecisies en -interventies hebben naast een directe, in 'harde' groothe-
den te vertalen impact ook belangrijke in eerste instantie vaak minder zicht-
bare effecten voor de organisatie; zij hebben hurt weerslag op kenmerken en
competenties van de ABN AMRO organisatie die de verdere ontwikkeling
van de bank meebepalen Veranderingen in deze kenmerken kunnen van gro-
le invloed zijn op de ondernemingsprestaties op de lange termijn. Zo kan een
onderneming een personeelsbestand opbouwen dat beter in staat is de toe-
komstige concurrentiele uitdagingen aan te gaan, technologieen ontwikkelen
en toepassen die op lange termijn de organisatie een voorsprong geven op de
concurrenten of aan de andere kant belemmerd worden door bureaucratise-
ring en dito afname van de flexibiliteit in besluitvorming. De analyse van
dergelijke organisatorische veranderingen heeft een meer integraal karakter
dan de hieraan voorafgaande analyses, omdat het gaat om het totaal van de
ontwikkeling van ABN AMRO als organisatorisch systeem en niet om de di-
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recte vergelijking van fusiedoelen met -effecten. Zij kan als verrijking wor-
den gezien van de financiele analyses met een lange termijn horizon die in
paragraaf 5.2 aan de orde zijn gekomen, omdat indicaties worden verkregen
van de organisatorische processen achter de daarin gesignaleerde lange ter-
mijn performance-ontwikkeling. De centmle vraag die in deze paragraaf aan
de orde is, is dan ook welke effecten de fusiedecisies en -interventies, alsme-
de de processen van totstandkoming daarvan, hebben op de organisatorische
compenties van ABN AMRO-in de veranderende omgeving-en daarmee
in potentie op de ondernemingsprestaties op lange ternlij n.

6.4.1  Concern- en divisiestrategieen

De concernstrategie van ABN AMRO heeft door fusiedecisies een belangrij-
ke verandering ondergaan. De fusie moest groei in het buitenland en in in-
vestment banking mogelijk maken. Diverse stimulerende interventies wer-
den gedaan om de groei in die bedrijfsactiviteit daadwerkelijk te realiseren.

De internationalisatie in commercial banking en investment banking is al
aan het begin van het fusieproces als formele strategie bekrachtigd. De
groeidoelstellingen voor het buitenlands bedrijf en in investment banking
werden voor de nieuwe bank explicieter geformuleerd dan dat voor de fusie
bij ABN en Amro het geval was. Zij vormden formele commerciele concern-
uitgangpunten van de nieuwe bank ABN AMRO.

De internationale ambities werden door de bestuurders ook krachtiger
uitgedragen dan voor de fusie. Zo hanteerden de bestuursvoorzitters al direct
bij de fusieaankondiging de beeldspraak global player. In de media en in de
organisatie kreeg men daarmee een duidelijker beeld van het belang van de
inter:nationale ambities ter ondeIbouwing van de fusiedecisies.

Bij de fusie werd besloten de divisie investment banking & Global
Clients op te richten. De inhoudelijke strategie van deze pas gevormde divi-
sie werd in 1990 in hoofdlijnen ontwikkeld en is in de loop derjaren steeds
meer uitgewerkt en germplementeerd. Fundamenteel was de keus tussen het-
zij het worden van een niche player in investment banking, hetzij een toon-

aangevende investment bank met het daarbij behorende brede en innovatieve
produktenpakket. ABN AMRO streefde de tweede, meer ambitieuze koers
na. V66r de fusie wilden ABN en Amro weliswaar in investment banking
uitbreiden, maar een dergelijke 'sprong' in aspiratieniveau zou in de pre-fu-
sie context onrealistisch zijn geweest: ABN en Amro beschikten ieder afzon-
derlijk niet over de schaal en draagkracht om de noodzakelijke investerin-
gen, acquisities en risico's aan te gaan om een dergelijke investment banking
positie te kunnen opbouwen. De fusie heeft hier duidelijk mogelijkheden-
scheppend gewerkt en de decisies voortvloeiend uit de investment banking
doelstellingen hebben bijgedragen aan een uitbreiding van de mogelijkheden
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van ABN AMRO in deze bankactiviteit waar voor ABN AMRO-in verge-
lijking met in de Nederlandse commercial banking markt-nog grote groei-
mogelijkheden liggen Reeds na enkele jaren blijken die mogelijkheden tot
concrete resultaten te leiden (zie paragrafen 6.1.1 en 6.1.2) maar het ontwik-
kelingspotentieel dat gerealiseerd is in investment banking zou op de lange
termijn wel eens als de meest cruciale bijdrage van de fusie op de onderne-
mingsprestaties kunnen worden onderkend, vanwege de enorme vernieu-
wings- en uitbreidingsmogelijkheden die erdoor bewerkstelligd zijn.

In het binnenlands bedrijf is de commerciele strategie noch door de fusie,
noch tijdens het fusieproces, nauwelijks gewijzigd. Dit bedrijfsonderdeel

was reeds lang bij ABN en Amro tot wasdom gekomen en een 'sprong' zo-
als bij investment banking was dan ook niet te verwachten. De aandacht was
gedurende de eerste jaren na de fusie gericht op de integratie van het binnen-
lands kantorennet. Vernieuwingen in commercieel beleid hebben zich in die
periode slechts in beperkte mate voorgedaan, hoewel daartoe aanleiding was
gezien ontwikkelingen in de bankomgeving, zoals de voortgezette opkomst
van niche-spelers in de particuliere markt (Spaarbeleg, De Hypotheker) en
de ontwikkeling van informatietechnologische toepassingen in de verkoop
van bankdiensten (zoals telebankieren, multimediatoepassingen).

Wat het commercial banking bedrijf in het buitenland betreft werd de uit-
breidingsstrategie van de ex-ABN organisatie voortgezet, zij het in een hoger
tempo (zie paragrafen 6.1.2 en 6.1.3). Van grote wijzigingen in strategie was
geen sprake. De groeimogelijkheden voor ABN AMRO in het buitenland
zijn aanzienlijk, onder andere in de snel groeiende economieen in het Zuid-
oost Azie, waar ABN AMRO sinds de fusie met nieuwe (zelf gevestigde dan
wet overgenomen) kantoren haar positie heeft versterkt.

6.4.2 Organisatiestructuren

De fusie werd als aanleiding aangegrepen voor het doorvoeren van enkele
vernieuwingen in de structuur van de bank, hoewel er ook in de oude ABN
en Amro organisaties stappen waren gezet om tot dergelijke vemieuwingen
te komen.

Wat betreft scheiding van commercie en kredietverlening werd gekozen
voor de ABN organisatiewijze waaibij tot aan het niveau van de Raad van
Bestuur de kredietbeoordeling en -risicoacceptatie van de grootste kredieten
organisatorisch werden gescheiden. Ten opzichte van de ex-Amro situatie
werd de organisatorische scheiding commercie/beoordeling tot op hoger
hierarchisch niveau doorgevoerd. Aan deze structuurkeuze lag een kredietbe-
leid ten grondslag gericht op een zo objectief mogelijke afweging van risi-
co's; de formele organisatiestructuur werd als instrument gehanteerd om de
prudentie in het kredietbeleid gestalte te geven.
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In het binnenlands bedrijf is de matrixstructuur zoals Amro die reeds
kende verder gedetailleerd volgens het dedication concept (zie paragraaf
4.10). Ten opzichte van de ex-Amro situatie werd de structuur van ABN
AMRO op meer plaatsen, in meer clientengroepssegmenten verdeeld. Ten
opzichte van de situatie bij de ABN was de structuurwijziging ingrijpender:
de invoering van de matrixstructuur leidde tot een beperking van het primaat
van de geografie in de structuur ten gunste van clientengroepsindeling. Het
beoogde effect van deze meer clientgeorinteerde structuur was een grotere
commerciele slagkracht in het binnenlands kantorennet.

De 'dichtheid' van de geografische indeling in het binnenlands bedrijh
dat wil zeggen het aantal onderscheiden regio's, districten, etc., werd deels
bepaald door de bestaande structuren en personeelsbestanden van ABN en
Amro in het binnentands kantorennet. De geografische opsplitsing kan in die
zin in belangrijke mate 'interne context'-gedreven worden genoemd, in casu
medebepaald door de omvang van het aantal reeds in het kantorennet werk-
zame managers. Uit hoofde van efficiency werd wel het aantal geografische
gebieden zoveel mogelijk beperkt. In die zin kreeg de geografische indeling
van het Nederlands kantorennet een efficiencydoelstelling

De invulling van de clientengroepsstructuur werd gedreven door een be-
hoefte uit de markt. Vanwege deze marktgedrevenheid kan worden venvacht
dat de structuuraanpassingen uit dien hoofde een positieve impact op de on-
dernemingsprestaties van ABN AMRO zal hebben. Het nadeel van de 'die-
pe'  implementatie  van de matrixstructuur (zie paragraaf 6.3.2)  was  het  ont-
staan van een complexere overlegsituatie-wat tot coordinatiekosten leidt en
een bureacratiseringstendens. Dit kan als negatief voor de ondernemings-
prestaties worden beschouwd.

In het buitenlands bedrijf is de structuur van de ABN organisatie voort-
gezet. De dominantie van de ABN in dit bedrijfsonderdeel werd ook wat
betreft de structurering erkend. Het is opvallend dat men in het buitenlands
bedrijf de fusie niet heeft aangegrepen om organisatieontwikkelingsinterven-
ties door te voeren. Men heeft en'Oor gekozen de bestaande ABN structuur
voort te zetten en er geen grote wijzigingen in aan te brengen. Dit heeft als
voordeel gehad dat het tempo van de integratie in het buitenlands bedrijf re-
latief hoog kon zijn, omdat geen ingrijpende structuumanpassingen hoefden
te worden uitgewerkt. Daarnaast was een hoger integratietempo mogelijk
door het beperkte aantal buitenlandse kantoren van de ex-Amrobank. Het
management heeft inzake de buitenlandse commercial banking activititeiten
er niet voor gekozen strucmuraanpassingen door te voeren om het internatio-
nale netwerk meer als geintegreerd netwerk te besturen; daartoe gehanteerde
instrumenten betroffen aanpassingen in systemen en processen. Verbeterin-
gen werden gezocht door horizontale samenwerking te bevorden en de net-
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weikrelaties te intensiveren als aanvulling op de autonomie van de afzonder-
lijke landenorganisaties.

Op het gebied van investment banking ten slotte, is de structuur wel ver-
anderd. Er werd een afzonderlijke divisie Investment Banking & Global
Clients opgezet. Deze aparte structurering betekende voor zowel de ABN-
als de Amro organisatie een bundeling van de expertise op het gebied van de

hoog professionele financiele dienstverlening. Ook binnen IB&GC is een
structuurwijziging doorgevoerd: in 1993 werd een produktgeorinteerde orga-
nisatiestructuur ingesteld conform g/obal lines Ofbusiness in de produktcate-

gorieen Equity en Fixed Income. Met deze structuuraanpassingen werd een
hogere specialisatiegraad nagestreefd alsmede een wereldwijd gecoordineer-
de marktbewerking, hetgeen in overeenstemming was met de klantenbehoef-
ten in deze in hoge mate door professionele marktpartijen gedomineerde en
steeds verder intemationaliserende markten.

Doordat de investment banking activiteiten van ABN AMRO wereldwijd
nog volop in ontwikkeling zijn, onder andere vanwege overnames van efrec-

tenbedrijven, is de matrixrelatie tussen de investment banking activiteiten en
buitenlandse commercial banking activiteiten nog niet volledig uitgekristalli-
seerd. ABN AMRO beschikt over twee buitenlandse netwerken: een netwerk
van effectendochters en een netwerk van commercial banking vestigingen,
terwijl de strategic er 6dn is van een universele bank. De coordinatie tussen

de netwerken is nog in ontwikkeling: in sommige landen heeft dat geresul-
teerd in het voor een belangrijk decl in adn hand brengen van de verantwoor-
delijkheid voor het regionale investment banking en commercial banking be-
drijf (bij voorbeeld in de VS nadat de benodigde toestemming van de
autoriteiten werd verkregen), in andere landen opereren de investment ban-
king en commercial banking activiteiten onafhankelijk van elkaar (bij voor-
beeld in Londen) en in sommige landen zijn tussenvormen ontwikkeld waar
bij voorbeeld de directies wederzijds commissaris zijn bij elkaars bedrijfson-
derdeel. De mogelijkheden van synergie zijn nog niet helemaal uitgewerkt.

Al met al kan wat betreft de structuur van de bank worden gesteld dat in
het kader van de fusie in het binnenlands bedrijf een grotere nadruk op clien-
tengroepsgerichtheid is gelegd en in investment banking een meer gespecia-
liseerde, wereldwijd geintegreerde produktgerichte structuur is ingevoerd
dan in de pre-fusie situatie. In beide bedrijfsonderdelen is daarnaast een be-

paalde mate van geografische structurering gehandhaafd waardoor matrixsi-
tuaties zijn ontstaan. Deze structuurontwikkelingen waren marktgedreven en
kunnen als zodanig worden gezien als bronnen voor ondernemingsprestaties
op de lange termijn. In het buitenlands bedrijf zijn geen grote structuunvijzi-
gingen doorgevoerd.
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6.4.3 Systemen en technologie

Vooral in het begin van het fusieproces werden ten aanzien van de geauto-
matiseerde systemen cruciale decisies genomen. Met name de keuze voor
volledige bedrijfsmatige integratie en de systeemsetkeuzes die men, beide
reeds in 1990, maakte, hebben een langdurig en ingrijpend effect op de on-
dernemingsprestaties. Deze decisies bepalen immers voor lange tijd de (mo-
gelijkheden van) tecnologische ontwikkeling van de organisatie. Zij hebben
dan ook een belangrijke invloed op de potentie van ABN AMRO om de on-
dernemingsprestaties op korte en lange termij n te verhogen.

Bij de selectie van de geautomatiseerde systeemset voor het Nederlands

bedrijf van de nieuwe bank heeft de Raad van Bestuur er van afgezien het
systeem van tan van de partners integraal over te nemen. Een dergelijke in-
tegrale keus zou de meest eenvoudige oplossing zijn geweest en daardoor
ook het snelst te implementeren. Het feit deed zich echter voor dat de syste-
men van ABN en Amro ieder hun eigen, en verschillende, merites hadden,
die bij voorkeur behouden moesten worden (zie paragraaf 4.10). De keuze
voor een combinatie van de voordelen van beide systeemsets betekende wel-
iswaar een groot beslag op de systeemontwikkelcapaciteit, maar was wel in
lijn met de automatiseringsdoelstellingen die ABN AMRO zich voor de lan-
ge termijn stelde. De keuze had echter ook een politieke lading: keuze voor
de systeemset van tan van de twee banken zou betekenen een keuze voor de

werkwijze  van  6dn  van  de twee banken  mef als gevolg kapitaalsvernieti-
ging-financieel dn menselijk kapitaal in automatiseringsdeskundigheid-en
een in potentie schadelijk ongelijkwaardigsgevoel kunnen achterlaten bij een
deel van het grootste bedrijfsonderded van de bank, het Nederlands kanto-
rennet.

Het positieve effect van deze deels politieke keuze op de ondernernings-
prestatie is het bereiken van een situatie die in lijn is met het lange termijn
informatietechnologiebeleid van de bank. Anderzijds is een negatief effect
van de keuze dat onduidelijk is wat de opportuni(y costs hiervan zijn ge-
weest, met andere woorden hoe de systeemset zou zijn geweest als er wel
voor Edn van de twee systeemsets was gekozen en op basis daarvan nieuwe

toepassingen waren ontwikkeld. De levensduur van de geautomatiseerde
banksystemen is in het algemeen niet langer dan 5 tot 10 jaar; men had er
dus ook voor kunnen kiezen om de systemen zo snel mogelijk, zonder ont-
wikkelingsinspanning, te integreren om vetvolgens de informatietechnolo-
giestrategie voor de toekomst voor te bereiden.

In het buitenlands bedrijf is aangesloten bij het systeembeleid van ABN.
Inhoudelijke veranderingen ten gevolge van de fusie zijn daar dan ook niet
geimplementeerd

In investment banking zijn vele informatietechnologische toepassingen
ingevoerd. De belangrijkste keuze betrof de set van dealingroomsystemen,
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waarbij gekozen is voor de Amroset. De systeemkeuzes in het kader van de
fusie waren in de investment banking activiteiten keuzes voor een relatief
beperkte tijd en voor een in hoge mate geconcentreerd deel van de organisa-
tie dat bovendien door de snelle bedrijfsontwikkeling al relatief veranderlijk
is. De invloed van die fusiekeuzes op de ondernemingsprestatie op lange ter-
mijn is dan ook beperkt.

6.4.4 Cultuur en stijlen

Impliciet waren bedrijfsculturele aspecten in hoge mate van invloed op het
management van het integratieproces. Zo was er een onmiskenbaar cultureel
element van belang bij de totstandkoming van de fusie; bestuurders vonden
het bij de fusiedecisie belangrijk om samen te gaan met een partner die in
cultureel opzicht aansloot bij de eigen opvattingen. Het belang van deze cul-
turele factoren in het bepalen van het succes van een fusie kwam ook duide-
lijk aan het licht bij de Amro/Generale samenwerking. Bestuurders van ABN
en Amro benadrukten in de interviews in het kader van dit onderzoek het be-
lang van 'goed kunnen samenwerken'.  Men was er van overtuigd dat de cul-
turele verschillen die er waren dermate gering waren dat er geen splijtende
werking van uit zou gaan. Fundamentele verschillen in culturele opvattingen
tussen het topmanagement van ABN en Amro waren er niet; vrijwel het ge-
hele management was van Nederlandse origine, zij hadden dezelfde soort
studie en carritreverloop achter de rug en de opvattingen over strategie,
management, bankieren en arbeidsverhoudingen kwamen in hoge mate met
elkaar overeen. De verschillen die er waren. werden veeleer als opperviakki-
ge, c.q. niet fundamentele verschillen beschouwd, die relatief ongevaarlijk
werden geacht voor het doen slagen van de 'culturele integratie'. Daar werd
dan ook doelbewust niet direct in geintervenieerd.

Door de low key benadering  van  de  fusie  als  culturele  integratie  zijn
discussies over de 'gewenste' cultuur eWof het gebruikmaken van cultuurin-
terventies om organisatorische veranderingen tot stand te brengen op de ach-
tergrond gemakt. Er is in die zin gekozen voor een risicomijdende cultuurbe-
nadering. Het bestuur van ABN AMRO heeft in het integratiemanagement
voorrang gegeven aan een geleidelijke cultuurontwikkeling in plaats een
meer confronterende benadering door interventionistisch cultuurmanage-
ment. De overtuiging bij het management dat er geen fundamentele cultuur-
verschillen waren„ maakte een dergelijke risicovolle cultuurbenadering in
hun ogen ook niet nodig. Het achterwege blijven van een bloedgroepenstrijd
binnen ABN AMRO wijst er tot nu toe op dat dit een terecht besluit was.

Men stond een 'natuurlijk' ontstaan van een nieuwe bedrijfscultuur voor.
Daartoe werden enkele 'indirecte' cultuurinterventies gepleegd. Zo werd de
vermenging van personeel uit beide 'bloedgroepen' in de nieuwe organisatie
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vrij consequent doorgevoerd, dat wil zeggen in elk bedrijfsonderdeel op vrij-
wel elk hierarchisch niveau. Deze fusie-interventie kan als 'indirecte'  cul-
tuurinterventie worden gezien, gericht op het voork6men van een mogelijke

bestendiging van bloedgroepen in de nieuwe organisatie. Een andere indirec-
te cultuurinterventie was het bewust uitoefenen van een top-down voor-
beeldfunctie door het management van de bank. De beide RvB-voorzitters
benadrukten consequent, al direct vanaf de fusie-aankondiging, de gezamen-
lijkheid waarmee de besluiten werden genomen. De Raden van Bestuur wer-
den zo snel als juridisch mogelijk-dat was na de vermogensrechtelijke fu-
sie-tot tan geheel gevormd en fysiek bij elkaar gehuisvest. De Top 100
bijeenkomst in Aken en de daarna georganiseerde INSEAD managementpro-
gramma's voor een deel van het hoger kader kunnen ook worden gezien als
cultuurinterventies gericht op het zo snel mogelijk bereiken van een culturele
integratie. Het hoge tempo waarin de albeidsvoorwaarden van het topmana-

gement werden geharmoniseerd (reeds met ingang van 1 januari 1991, nog
voor de juridische fusie) is eveneens een duidelijke integrerende cultuurin-
ten'entie.

Het vermengingsbeleid heeft ook een flexibiliserend effect gehad op de
organisatie. Bespreekbaar werden beleidsopties, ideeen en organisatievor-
men die in de pre-fusie situatie niet tot hun recht kwamen. Dergelijke grass
roots vernieuwingen, zoals deze bottom-up initiatieven in de literatuur wel
genoemd worden, werden volgens de gernterviewde managers op meerdere

plaatsen zichtbaar; de fusie vormde aanleiding om min of meer nieuwe, niet
door bestaande verhoudingen gedomineerde afwegingen te maken over de
wijze waarop de organisatie zou moeten worden vormgegeven. Een voor-
beeld hiervoor is de invoering van clientengroepsmanagement in het binnen-
lands bedrijf, wat voor de ABN een verandering inhield waar men voor de
fusie al wel mee bezig was maar die nog niet had geleid tot implementatie
omdat men wilde wachten op andere vernieuwingen.

Ean van de meest in het oog springende culturele veranderingen is gele-
gen in de internationalisatie van het 'denkkader' van het management van de
bank. De internationalisatie deed zich namelijk niet zozeer in de personele
samenstelling voor, maar veeleer in het referentiekader dat het ABN AMRO
concern is gaan hanteren bij keuzes in marktbenadering, produktenpakket, fi-
nanciele vergelijking, et cetera. ABN AMRO is zichzelf na de fusie gaan
vergelijken met internationale banken; de organisatie is daardoor in feite
meer en meer buiten het Nederlan(is perspectief getild. Het bedrijf van ABN
AMRO is steeds internationaler geworden, internationale investment ban-
king activiteiten zijn voor ABN AMRO belangrijker geworden en de ben-
chmarks van de organisatie veranderen gaandeweg mee. Langzaam maar ze-
ker is ook de intemationalisatie van het management een belangrijker thema
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in het personeelsbeleid geworden; zo zijn sinds de fusie twee niet-Nederlan-
ders in het topmanagement van de divisie IB&GC b:noemd.

Edn van de richtlijnen bij de integratie was 'delegatie van bevoegdheden
tot het niveau waar deze gedragen kunnen worden, waarbij een zo plat mo-
gelijke organisatie wordt nagestreefd'. De schaalvergroting die inherent was
aan de fusie (de 'dubbele omvang') vroeg om meer delegatie van bevoegd-
heden. Ondanks aandacht hiervoor bij de structurering van de organisatie,
zijn in de beleving van veel in het kader van deze studie geinterviewde be-
stuurders veel bevoegdheden in eerste instantie onvoldoende gedelegeerd.
Daarom worden regelmatig discussies gevoerd over mogelijkheden om het
bureaucratiseringsproces tegen te gaan en om een verplatting van de organi-
satie te bewerkstelligen.   In het buitenlands bedrijf  is   in   1994 een verplat-
tingsoperatie doorgevoerd waarbij verantwoordelijkheden werden gedecen-
traliseerd naar het regionale management. Op diverse plaatsen in het
buitenlands bedrijf was een schaal in activiteiten bereikt die een groter lokaal
management- en stafcapaciteit rechtvaardigde; de regionale en lokale organi-
saties raakten wat betreft management en staf veel beter geequipeerd dan
voor de fusie. Daardoor was een delegatie van bevoegdheden van het hoofd-
kantoor naar de regio's mogelijk. De sterk gegroeide omvang van het buiten-
lands bedrijf vormt een belangrijke verklanng voor de delegatietendens die
aldaar op gang is gekomen.

In de investment banking activiteiten was reeds vanaf het begin van de
vorming van de divisie IB&GC behoefte aan wijzigingen in de management-
stijl. Het specialistische karakter van de werkzaamheden en de noodzaak om
snelheid van beslissen in met name trading te bewerkstelligen, maakten de
behoefte aan een relatief vergaande delegatie van bevoegdheden, in vergelij-
king met de commercial banking activiteiten van ABN AMRO, groter. Van-
wege de commercial banking achtergrond van zowel ABN als Amro waren
ook in de investment banking activiteiten structuren en procedures in zwang
die in de investment banking markten nadelen met zich mee brachten. Ver-
anderingen zijn dan ook doorgevoerd in de commandostructuur en in de re-
muneratiesystematiek. Procedures werden versneld en een grotere nadruk
gelegd op prestatiebeloning, waardoor de investment banking tak van ABN
AMRO wat managementstijl betreft meer in overeenstemming werd ge-
bracht met internationale gebruiken in deze line of business.

In het binnenlands bedrij f en in de staven op het hoofdkantoor zijn in het
kader van fusiemanagement geen expliciete interventies gepleegd op het ge-
bied van managementstijl. Toch zijn nuanceveranderingen opgetreden ten
opzichte van de ex-ABN en ex-Amro situatie. Breed gedragen was de opvat-
ting dat er met name op twee punten stijlverschillen waren te onderkennen
tussen ABN en Amro. Ten eerste, de Amro organisatie was in inteme com-
municatie relatief schriftelijk ingesteld en in de ABN-organisatie lag er een
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grotere nadruk op mondelinge communicatie. Ten tweede, enigszins voort-
vloeiend uit het eerstgenoemde verschil, was de communicatie bij Amro
meer geformaliseerd in procedures dan bij ABN, waar intern vaker op basis
van informele afspraken werd gewerkt. Net als bij de bedrijfscultuur, zijn ten
aanzien van deze nuanceverschillen in managementstijl geen directe inter-
venties gepleegd maar is langs natuurlijke weg een midden gevonden tussen

schriftelijke/mondelinge en informele/formele interne communicatie. De
meeste bij dit onderzoek gelnterviewde managers waren van mening dat
hoewel inderdaad een midden gevonden is tussen de ex-ABN en ex-Amro
stijlen, de nadruk binnen ABN AMRO toch meer is komen te liggen op
schriftelijke en formele communicatie, dus meer in overeenstemming met de
ex-Amro werkwijze. Dit kan in verband gebracht worden met het reeds be-
schmven bureaucratiseringsproces dat na de fusie opkwam. De toegenomen
schaal en complexiteit van de bank maakte meer schriftelijk bekrachtigde
procedures noodzakelijk uit hoofde van bestuurbaarheid en (risico)beheer-
sing. Daarnaast is het van belang dat informele en mondelinge communicatie
een bepaalde mate van persoonlijke bekendheid tussen personeelsleden

vergt. Het ABN en Amro personeel kende elkaar logischerwijs aanvankelijk
niet goed waardoor deze informele en mondelinge communicatiestijlen rela-
tief moeilijk konden worden gehanteerd.

Concluderend stel ik vast dat bedrijfscultuur nauwelijks als instrument
van fusiemanagement is gehanteerd; directe interventies in de cultuur zijn
uitgebleven. Maar het bewust niet direct intervenieren is ook een fusiedeci-
sie. Indirect is wel degelijk een 'cultuurbeleid' gevoerd: het op natuurlijke
manier laten ontstaan van een culturele integratie door een consequente ver-
menging van personeel uit beide voormalige organisaties in vrijwel elk be-
drijfsonderdeel op elk hierarchisch niveau. Dit heeft geleid tot meer moge-
lijkheden voor grass roots initiatieven en tot een grotere nadruk op het
intel'nationale perspectief in organisatievraagstukken.

Ook ten aanzien van managementstijlen zijn veranderingen bewerkstel-
ligd.  In het buitenlands bedrijf en in investment banking is een grotere dele-
gatie van bevoegdheden tot stand gebracht. 1n het buitenlands bedrijf is dit in
overeenstemming met de gegroeide schaal van de activiteiten; in investment
banking heeft de managementstijl zich meer losgemaakt van commercial
banking usances en zich meer ontwikkeld conform de managementstijl die
bij investment banks internationaal gebruikelijk is. In beide gevallen kunnen
deze ontwikkelingen een positieve uitwerking hebben op de ondernemings-
prestaties. Een dergelijke duidelijke verandering in managementstijl heeft
zich in het binnenlands bedrijf niet voorgedaan.
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6.4.5 Kwaliteit en commitment van management en personeel

De fusie was een managementvraagstuk van formaat. In elk bedrijfsonder-
deel van de organisatie moesten besluiten worden genomen over pro-
dukt/markt-combinaties, de wijze waarop het bedrijfsproces ingericht zou
moeten worden en over de in te zetten resources. Tegelijkertijd moest het in-
tegratieproces op zich bestuurd worden, zoals de vormgeving van de organi-
satiestructuur, de functie- en personeelsformatie, de resulterende herplaats-
ingsvraagstukken, de fysieke integratie, de systeemtechnische integratie en
de communicatie ten aanzien van de integratie richting clienten en personeel.
Met het oplossen van deze vraagstukken is de managementexpertise verrijkt,
zoals in paragraaf 6.3.2 reeds werd aangegeven; de opgedane management-
ervaringen kunnen worden benut bij de besturing van toekomstige organisa-
torische veranderingen.

Door de fusie is ABN AMRO in een andere league van banken terecht
gekomen. In paragraaf 6.1.5 is geconstateerd dat nu al een positief effect op
de concurrentiekracht van de organisatie zichtbaar geworden is. Het league
e#ect kan echter op de lange termijn in potentie een groter effect sorteren
vanwege de dynamiek die eruit voortvloeit: hogere eisen aan de bank vanuit
de markt, upgrading van het internationale en investment banking imago van
ABN AMRO en dito aantrekkingskmcht op hooggekwalificeerd internatio-
naal personeel, waardoor de organisatie een nog sterker internationale con-
currentiekracht opbouwt. De fusie heeft bijgedragen aan een versteIking van
de management-, commerciele en administratieve vaardigheden, en heeft een

dynamisch proces op gang gebracht dat leidt tot een versterking van de com-
petenties van de organisatie. Dit heeft een positief effect op de potentiele on-

dememingsprestaties.
Een belangrijk deel van het fusiemanagement was gericht op beheersing

van het personeelsvmagstuk dat bij de integratie op het hoofdkantoor en in
het Nederlands kantorennet ontstond. Een belangrijke kenmerk van de aan-
pak was het voorkomen van onrust bij het personeel, om het commitment
van managers en medewerkers te stimuleren c.q. te behouden. Het beleid
was er op gericht om door middel van zorgvuldige procedures geleidelijk toe
te groeien naar de uiteindelijk gewenste personeelsformatie. De keuzes vast-
gelegd in het Sociaal Plan, de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en
het integratie- en herplaatsingsbeleid waren tamelijk werknemersvriendelijk:
geen gedwongen ontslagen, geen individuele achteruitgang in salaris, een
gunstige afkoopregeling voor het verloren gaan van de tantitmeregeling van
ex-ABN, zorgvuldige verplichte procedures voor het management bij de
vaststelling van de functieformatie, personeelsformatie en het herplaatsings-
plan, beroepsmogelijkheden voor werknemers en ten slotte ook ampele be-
trokkenheid van het Vertegenwoordigend Overleg bij de integratie. De inte-
gratie heeft zich uiteindelijk dan ook in betrekkelijke rust voltrokken,
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hetgeen positief is voor de motivatie en het commitment van medewerkers.

Het bewandelen van de weg der geleidelijkheid bracht op zich geen grote op-
portuni(y costs met zich mee. Door de keuze voor een geleidelijke systeem-
en kantoorintegratie in het Nederlands kantorennet k6n de reductie van de
personeelsformatie nauwelijks sneller worden gerealiseerd.

Het natuurlijk verloop in het kantorennet en op het hoofdkantoor was
voldoende om in kwantitatieve zin de reductie te bereiken. Wel is er in kwa-
litatieve zin sprake geweest van een mismatch tussen gewenste en feitelijke
personeelsformatie. Het voorzien in een functie voor alle medewerkers had
in sommige gevallen prioriteit boven het adequaat invullen van vacatures.
Doordat het ontstaan van een kwalitatieve mismatch is geaccepteerd, is het
ontstaan van een-tijdelijke-fuboptimale personeelsformatie aanvaard. Het

negatieve effect op de ondernemingsprestaties die hiervan kan uitgaan,
vormt de keerzijde van het halen van de kwantitatieve besparingsdoelstellin-
gen onder de betrekkelijk werknemersvriendelijke voorwaarrlen van het so-
ciaal beleid.

In de beleving van veel in deze studie geinterviewde bestuurders was ook
anderszins het bereikte op het personele vlak suboptimaal. De macro-econo-
mische wedkgelegenheidssituatie in Nederland was ten tijde van de integratie
ongunstig: het was voor werknemers niet gemakkelijk om elders een baan te

krijgen. Hierdoor en doordat het natuurlijk verloop op hoger kader niveau
(functiegroepen 12-15) beperkt was, is in de beleving van vele bestuurders in
kwantitatieve zin een relatief getalsrijk zwaar hoger kader gehandhaafd. In
managementcapaciteit is dan ook sprake van een bepaalde kwantitatieve
mismatch naast de reeds beschreven kwalitatieve mismatch die in deze groep
ook ontstond uit hoofde van de hogere eisen die de klanten stellen aan ABN
AMRO (het league-effect). Belangrijk voor de lagere funcues was dat de re-
ductie van het aantal albeidsplaatsen uit hoofde van de fusie niet op zichzelf
stond. Zij kwam bovenop de dalende tendens in de hoeveelheid aibeidsplaat-
sen die al jaren aan de gang was, en vermoedelijk zal blijven, door automa-
tisering. De kwantitatieve daling van het aantal functies op 1-3 niveau was
dan ook aanzienlijk. Dit ongunstige arbeidsperspectief kan als verklaring
worden gezien voor het ontstaan van onzekerheden en wellicht een lagere
commitment voor de bank bij het lagere personeel (zie paragraaf 6.2), on-
danks de reeds genoemde werknemersvriendelijke sociaal beleidskeuzes.

In het buitenlands bedrijf en in investment banking lag de personele pro-
blematiek veel minder moeilijk; de overlap in werkzaamheden tussen ABN
en Amro was er veel minder en deze bedrijfsactiviteiten werden gekenmerkt
door een hoog groeitempo, die de personeelsreductie getalsmatig enigszins
compenseerde.
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Concluderend kan worden gesteld dat door de kwantitatieve personeelsbe-
sparingen zich uiteraard een efficiency-effect heeft voorgedaan, maar dat te-
gelijkertijd een kwalitatieve mismatch is ontstaan. Door een werknemers-
vriendelijk sociaal beleid te voeren is het commitment van het personeel op
peil gebleven. Het lange termijn effect van deze keuzes op de ondernemings-
prestaties is op dit moment, viak na de afronding van de integratie in Neder-
land, nog namvelijks in te schatten.
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HOOFDSTUK 7

VERGELIJKINGSCASE
DE VORMING VAN MEESPIERSON

Op 2 november 1992 kondigden Bank Mees & Hope (BMH) en Pierson,
Heldring & Pierson (PHP) aan dat zij voomemens waren een onderzoek te
beginnen naar een volledige fusie van de twee banken op voet van gelijk-
heid. In april  1993  was deze fusie juridisch een feit en kon de integratie van
de twee organisaties tot de nieuwe bank, MeesPierson genaamd, een aan-
vang nemen. De MeesPierson fusie fungeert in deze studie als vergelij-
kingscase.  Het doel ervan is na te gaar& of de analyses die in het kader van de
ABN AMRO fusie op hun plaats waren ook bij een andere bankenfusie her-
kenbaar zijn. Met het oog op dit vergelijkingsdoel is ervoor gekozen om di-
rect bij de beschouwingen in het kader van de MeesPierson fusie de markan-
te overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de ABN AMRO fusie aan
te geven, in plaats van het eerst beschrijven en analyseren van de MeesPier-
son fusie als op zichzelf staand geval en daarna pas in te gaan op verschillen
en overeenkomsten met de ABN AMRO case.

Ondanks het feit dat BMH en PHP beide 100% dochters van ABN
AMRO waren, kan wat het fusiemanagement betreft worden gesproken van
een andere case. BMH en PHP opereerden beide als nagenoeg volledig zelf-
standige ondernemingen binnen respectievelijk het ABN, Amro en later het
ABN AMRO concern. MeesPierson behield na de fusie van BMH en PHP
deze zelfstandige positie. Zij ontwikkelde haar eigen visie op fusiemanage-
ment en gaf zelfstandig inhoud aan de integratie van PHP en BMH. Zoals in
dit hoofdstuk zal blijken, speelde ABN AMRO alleen op de achtergrond een
rot als stakeholder-namelijk als aandeelhouder en commissaris-met name
bij het tot stand komen van het fusiebesluit.



198   Hoofdstuk 7

Wederom met het oog op het vergelijkingsdoel van de MeesPierson case,                            1
kon zij compacter worden uitgevoerd dan de ABN AMRO case study. Het
bronnenmateriaal bestond uit een beperkt aantal kerndocumenten en inter-
views met vier sleutelpersonen, te weten beide directievoorzitters, de direc-
tiesecretaris en de directeur Personeel en Organisatie. De interviews met
deze personen zijn gevoerd aan de hand van een gemodificeerde versie van
de vragenlijst die bij de ABN AMRO case is gebruikt. Zie bijlage VII (en
bijlage V wat betreft de financiele kengetallen) voor een overzicht van het
bronnenmateriaal voor de MeesPierson case.

Object van studie is het bin,ienlands bedrijfvan MeesPierson; de integra-
tie van de buitenlandse kantoren is buiten beschouwing gelaten vanwege de
beperkte informatie die de case study daarover opleverde. De grootste in-
spanning van het topmanagement bleek namelijk gericht op het Nederlan(is
bedrijf.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 7.1 komen de fusie-
motieven aan de orde, in 7.2 de Contextuele factoren en in 7.3 de fusiedeci-
sies en -interventies. In paragraaf 7.4 worden. voor zover nu reeds mogelijk,
de effecten van de MeesPierson fusie geevalueerd.

7.1 Fusiemotieven

Op 2 november 1992 brachten BMH en PHP twee persberichten uit: 66n
waarin hun fusievoornemen werd aangekondigd en 6dn waarin gedetailleerd
werd ingegaan op de voordelen van de fusie, het zogenaamde fusiememoran-
dum. De fusiemotieven kunnen in tien punten worden vervat. Deze tien fu-
siemotieven worden hierna behandeld in clusters die overeen komen met de
in de literatuukespreking (hoofdstuk 2) onderscheiden theoretische fusiemo-
tieven.

Vanaf het allereerste begin maakte MeesPierson in haar strategisch-positio-
nerende fusiemotieven duidelijk dat zij een gespeciahseerde bank zou gaan
worden. Zij wilde zich in drie aspecten in de markt onderscheiden:

1.         Het zich positioneren als gespecialiseerde merchant bank.

2.       Het vormen van een merchant bank met de ambitie om in corporate
finance en effectenhandel een toonaangevende positie te vervullen in
continentaal Europa en een wereldwijde ambitie met betrekking tot
de lines of business private banking en internationaal vermogensbe-
heer.

3.    Het in merchant banking vormen van 1161 alternatief voor ABN
AMRO Bank.
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MeesPierson wilde qua produllenpakket en werkwijze aansluiten bij het
concept van de merchant bank, het Britse equivalent van de Amerikaanse in-
vestment bank. In Nederland was ABN AMRO de dominante marktpartij op
merchant banking gebied. MeesPierson positioneerde zich nadrukkelijk als
hdt alternatief voor ABN AMRO op de gebieden waar MeesPierson zich op
specialiseerde. Daarmee wilde MeesPierson in Nederland een unieke plaats
innemen. Uitgaande van die Nederlandse thuisbasis koesterde MeesPierson
de genoemde internationale ambities.

In vergelijking met ABN AMRO is het duidelijk dat MeesPierson een
beperktere ambitie formuleerde. Dit hangt onder andere samen met het grote
verschil in bedrijfsomvang. ABN AMRO streefde een internationaal toon-
aangevende positie na zowel in commercial banking als in investment ban-
king. Ten opzichte daarvan waren de ambities van MeesPierson beperkter:
geconcentreerd op merchant banking activiteiten en-met uitzondering van
private banking en internationaal vermogensbeheer-geografisch gericht op
continentaal Europa.

Het vierde fusiemotief dat in deze case wordt onderscheiden is:

4.       Het benutten van schaalvoordelen in investeringen in automatisering
van administratie en informatiesystemen.

Dit motief is in de literatuur terug te vinden als investeringsgerelateerd
schaalvoordeel. Door de grotere schaal-dat wil zeggen de grotere klanten-
basis en dealflow-was MeesPierson in staat meer en grotere investeringen
doen in informatietechnologische toepassingen, dan ieder van de twee part-
ners afzonderlijk. Dergelijke investeringen betroffen bij MeesPierson vooral
effectenhandel en de administratieve verwerkingsprocessen.

Ook bij ABN AMRO werd dit investeringsgerelateerde schaatvoordeel
nagestreefd. De investeringen waren bij ABN AMRO evenwel veel groter
dan bij MeesPierson vanwege het grote Nederlands kantorennet waar veel
automatiseringstoepassingen ingevoerd moesten worden. Investeringsgerela-
teerde schaalvoordelen in merchant banking functies kenden ABN AMRO
en MeesPierson beiden.

Als vijfde en zesde fusiemotief kan bij MeesPierson worden onderkend:

5.          Het gezamenlijk gebruikmaken van elkaars clientenbasis voor vergro-
ting van de produktafzet.

6.    Het gezamenlijk gebruikmaken van het internationale netwerk dat
PHP had opgebouwd.

Deze fusiemotieven kunnen worden gekwalificeerd als het streven naar dis-
tributiegerelateerde  scopevoordelen. De produklen en diensten die BMH en
PHP aanboden, respectievelijk waar zij in excelleerden, overlapten niet hele-
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maal. In zekere zin was de fusie dus diversificerend. BMH en PHP wilden
hun complementariteit gebIlliken om extra baten te genereren.

Bij ABN AMRO speelde het bereiken van distributiegerelateerde scope-
voordelen ook een rol, maar de uitgangsposities van ABN en Amro waren
anders dan bij BMH en PHP. ABN en Amro waren beide reeds breed opere-
rende banken en daardoor waren de 'blinde vlekken' in de dienstverlening
beperkter dan bij de kleinere en meer gespecialiseerde PHP en (in iets min-
dere mate gespecialiseerde) BMH. Bij de ABN AMRO fusie speelde de
complementanteit in de produktenpakketten dan ook een minder grote rol in
de fusiemotieven dan bij MeesPierson

Een ander terrein waarop scopevoordelen werden nagestreefd was in de bun-
deling van gespecialiseerde expertise, zoals uit het zevende fusiemotief
blijkt:
7.         Bundeling van gespecialiseerde expertise in de kernactiviteiten.

Expliciet gaven BMH en PHP te kennen met de fusie een bundeling van
schaarse kennis en vaardigheden na te streven op een aantal terreinen, te we-
ten effectenresearch, vermogensbeheer en in corporate finance. In deze ken-
nisintensieve onderdelen van het bankbedrijf zou een bundeling van de hu-
mail resources van BMH en PHP kunnen leiden tot een velbreding en
verdieping van de expertise en vaardigheden. Deze bundelingsdoelstelling
kan worden gekwalificeerd als een scopevoordeel: door een versterking van
de human resources op de aangegeven terreinen zouden marktsegmenten
kunnen worden aangeboord die voorheen moeilijker te bedienen waren. Het
scopevoordeel heeft deels betrekking op de managementfunctie van de pro-
duktafzet en deels op de 'operationele' advisering van klanten. Derhalve is
dit zowel een  managementgerelateerd  als een  operationeel scopevoordeel.

Bij ABN AMRO werd een soortgelijk fusiemotief geformuleerd. Ook
daar betrof de bundeling van expertise die het management nastreefde speci-
fieke-met name investment banking-functies. Hier is dan ook sprake van
een parallelliteit tussen de fusiedoelstellingen van ABN AMRO en Mees-
Pierson.

Een volgend fusiemotief was:

8.     Het verbeteren van de baten/kosten-verhouding door het schrappen
van doublures in functies die ontstaan bij de integratie.

Het aantal banen dat--overigens zonder gedwongen ontslagen-zou ver-
dwijnen uit hoofde van de fusie werd door MeesPierson na ruim drie maan-
den nauwkeurig aangegeven. In totaal muden 450 van de nlim 2000 functies
(in voltijdsequivalenten) worden geschrapt. Deze 450 voltijdsequivalenten
(v.t.e.) betroffen 390 banen uit hoofde van de fusie plus 80 als gevolg van
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nog lopende reorganisaties bij BMH minus een uitbreiding met 20 nieuwe
hooggekwalificeerde functies. De overlappende functies betroffen voor circa
tweederde (namelijk 260 v.t.e.) lagere, veelal administratieve functies. Daar-
naast was er een aanzienlijke overlap in middenkaderfuncties, waarbij met
name functies op het gebied van automatisering werden genoemd (160
v.t.e.).  In het hoger kader verdwenen circa 20 functies. 1

Kostenvoordelen vormden volgens MeesPierson niet het hoofdmotief
voor de fusie, maar een logische implicatie ervan. Dit standpunt werd bij
ABN AMRO eveneens ingenomen. Er was een belangrijk verschil in moge-
lijkheden voor managementgerelateerde en operationele schaatvoordelen
tussen de ABN AMRO en MeesPierson fusies. Een belangrijke bron van
overlappende functies betrof bij ABN AMRO het Nederlands kantorennet:
in het kader van hun integratie werden ongeveer 400 kantoren van de ruim
1.400 gesloten. BMH en PHP hadden daarentegen vrijwel niet te maken met
een binnenlands kantorennet. De besparingsmogelijkheden die MeesPierson
had, komen het meest overeen met die van het ABN AMRO hoofdkantoor;
de aldaar gerealiseerde besparingspercentages liggen in dezelfde orde van
grootte van 20% A 30%

Het volgend fusiemotief betrof het realiseren van eenjinancieel schaalvoor-
deel:

9.      Het versterken van de vermogensbasis, waardoor MeesPierson beter
kan concurreren met de toonaangevende Europese merchant banks.

Door een groter eigen vermogen zouden meer en grotere posities kunnen
worden ingenomen in (gespecialiseerde) kredietverleningen, effectenhandel
en bij emissies. Met een vermogensrechtelijke fusie werd direct het eigen
vermogen verdubbeld en kwamen deals in zicht die BMH en PHP voorheen
vanwege hun kleinere schaal vanuit risico-ovenvegingen moeilijker konden
aangaan.

Ook dit fusiemotief sluit in hoge mate aan bij een bij de ABN AMRO fu-
sie geformuleerde doelstelling. Bij beide fusies werd de financiele schaalver-
groting als een belangrijke stimulans gezien voor toekornstige groei.

De MeesPierson fusie kende tot slot ook een 'afgeleid' diversificatiemotief,
namelijk:
10.       Stabilisatie van schommelingen in het bedrijfsresultaat door diversifi-

catie van batenbronnen door de verbreding van het produktenpakket
dat BMH inbrengt.

1 Financieele Dagblad 19 februari 1993
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Op het oog conflicteert diversificatie met de doelstelling om tot een gespe-
cialiseerde merchant bank te komen. Er was ook niet echt sprake van een di-
versificatiedoelstelling, maar diversificatie werd rerwacht ten opzichte van
de situatie bij PHP uit hoofde van de commercial banking activiteiten die
BMH inbracht. Deze diversificatievenvachting geeft een belangrijke nuance
aan in de positioneringsmotieven (in het voorgaande 1, 2 en 3 genoemd).
BMH had ten opzichte van PHP een relatief grote kredietportefeuille. De
daaruit voortvloeiende rentebaten zouden een stabiliserende bron van inkom-
sten genereren die de op- en neergaande beweging van de relatief volatiele
inkomsten uit het merchant banking bedrijf zou kunnen dempen De diversi-
ficatie die MeesPierson hiermee bereikte betrof activiteitendiversificatie; er
werd niet, zoals bij ABN AMRO, daarnaast expliciet gestreefd naar geogra-
fische diversificatie.

7.2 Contextuelefactoren

De relevante contextuele factoren voor het fusiemanagement betroffen om-
gevingsfactoren (paragraaf 7.2.1), organisatiekenmerken (paragraaf 7.2.2) en
de rollen van diverse stakeholders in de organisaties (paragraaf 7.2.3).

7.2.1  Onigevingsfactoren

De belangrijkste omgevingsfactor bij de MeesPierson fusie was de toegeno-
men concurrentie, die schaalvergroting stimuleerde:2

Doordat de financiele markten de laatste decennia als gevolg van onder ande-
re liberalisering, deregulering en toenemende toepassing van moderne infor-
matietechnologieen gemakkelijker toegankelijk zijn geworden voor steeds

groter wordende algemene banken, is de concurrentie op de meeste bancaire
werkterreinen heviger geworden. Dit geldt ook voor de dienstverleningen
waar een merchant bank zich op toelegt. Deze toegenomen concurrentie uit
zich in structurele marge-erosie op een aantal werkterreinen. Daarnaast wor-
den er door de clinten steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de
dienstverlening. Aldus worden ook kleine gespecialiseerde banken toene-
mend geconfronteerd met een beweging waarbij tegenover de sterk gestegen
kosten voor systemen-gericht op informatievoorziening--tegelijkertijd de
inkomsten onder druk zijn komen te staan.
De fusie van beide banken zal moeten bijdragen aan een sneller te bereiken

groei van het zakenvolume gepaard aan een sterke kostenreductie

2  Persbericht BMH en PHP d.d 2 november 1992, p.2
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Deze concurrentiefactor speelde bij ABN AMRO een minder geprononceer-
de rot bij de fusie-aanleidingen. Omgekeerd speelde de macro-economische
ontwikkeling in Nederland, die bij de ABN AMRO fusie een belangrijke
omgevingsfactor vormde, bij MeesPierson geen grote rol. Een verklaring
voor dit verschil tussen ABN AMRO en MeesPierson ligt in de lines of
business waarin de banken actief zijn. ABN en Amro waren voor hun Neder-
landse commercial banking bedrijf in belangrijke mate afhankelijk van de
economische groei in Nederland. In BMH's en PHP's merchant banking
specialisaties speelt de macro-economische groei een veel beperktere rol in
het bepalen van de groeimogelijkheden. Het activiteitenvolume is daar meer
afhankelijk van factomn die losser staan van de Nederlandse macro-econo-
mie, zoals het beursklimaat en internationale valuta- en rente-ontwikkelin-
gen.

Voorts was in het begin van de jaren negentig de concurrentie in de mer-
chant banking markten ook zichtbaar geworden in het oprukken van buiten-
landse toetreders c.q. het weglekken naar het buitenland van traditioneel
door Nederlandse banken gedomineerde activititeiten waaronder de handel
in Nederlandse obligaties. In de Nederlandse commercial banking segmenten
was de concurrentie vanuit het buitenland veel minder hevig.

7.2.2 Organisatiekenmerken van BMH en PHP

In de jaren zeventig opereerden PHP en BMH beide min of meer als algeme-
ne banken.  In het begin van de jaren tachtig besloot PHP zich te gaan specia-
liseren op merchant banking activiteiten. Zij stootte daartoe haar commercial
banking activiteiten voor een belangrijk decl af en specialiseerde zij zich op
effectenhandel, corporate finance en internationaal vermogensbeheer. Private
banking vormde daarnaast een belangrijk activititeitengebied. BMH had een
dergelijke specialisatietendens pas later en ook in mindere mate dan PHP in-
gezet. Op het moment dat de fusie met PHP werd aangegaan, was zij veel
meer een algemene bank dan PHP, hoewel ook bij BMH de specialisatieten-
dens zichtbaar was in de richting van private banking, gespecialiseerde kre-
dietverlening en effectenhandel. Het verschil in specialisatiegraad tussen
PHP en BMH kwam in diverse organisatiekenmerken tot uiting:
•    De portfolio van produkt/marktcombinaties die zij bedienden.
BMH deed veel meer aan commercial banking dan PHP. Dit kwam onder
andere tot uitdrukking in een groter actief- en passiefbedrijf en in een 'rela-
tie'bestand. Commercial banking impliceert het aangaan van langdurige reta-
ties tussen klant en bank. Bij merchant banking is de relatie doorgaans trans-
actiegericht, waardoor er minder Sprake  is van een 'vaste clientele'
•   De organisatiestructuur.
De organisatiestructuur van BMH was er typisch dan van een commercial
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bank; zij werd gekenmerkt door een relatief grote gelaagdheid en een struc-
turering op basis van geografie en clientengroepen. PHP kende een zoge-
naamde 'partnership'structuur geent op die van Britse merchant banks: een
relatief platte organisatiestructuur, waaibij een groot directieteam hiding
geeft aan business units van professionals die zijn gespecialiseerd op bepaal-
de bancaire produkten en diensten. De 'hierarchie' begon bij PHP bij deze
business unit managers. BMH kende daarentegen een Raad van Bestuur, met
daaronder een hierarchische laag van directeuren die leiding gaven aan de di-
verse bedrijfsonderdelen. De hierarchie begon bij BMH dus 6dn niveau ho-

ger dan bij PHP.
•    De kenmerken van de personeelsformatie.
Leidinggevenden bij PHP waren in het algemeen specialisten op een bepaald
produktgebied die opereerden in een omgeving van merchant banking pro-
fessionals en, naar de aard van de activiteiten, in het klantencontact min of
meer deal driven waren, in plaats van relatiegedreven. Bij BMH bestond het
leidinggevend kader meer uit generalistisch ingestelde commercial bankers,
die meer ervaring hadden opgedmn met bestuurlijke vraagstukken en lei-
dinggeven aan grotere groepen medewerkers. Zij waren meer dan bij PHP
gericht op het onderhouden van langdurige relaties met klanten.

Hoe de fusie deze competenties van MeesPierson heeft bernvloed komt in
7.4.2 aan de orde.

Een andere relevante contingentie betreft de financiele gang van zaken bij
BMH en PHP in de jaren v66r de fusie. Op het moment van de fusie van
PHP en BMH was BMH in financiele zin groter dan PHP, maar PHP was
rendabeler. Beide banken hadden te kampen met een teruglopende rentabili-
teit. Deze financiele verhoudingen rechtvaardigden een fusie op voet van ge-

lijkheid; net als bij ABN AMRO werd deze gelijkheid gedurende de gehele
fusie- en integratieperiode door de banken ten volle onderstreept.

7.2.3 Stakeholders bij de fusie

De rollen die beslissers en stakeholders bij de MeesPierson fusie speelden,
kwamen in hoge mate overeen met die bij ABN AMRO.

Er was, conform de situatie bij ABN AMRO, in het fusiemanagement
sprake van een intensieve betrokkenheid van de directievoorzitters. Geduren-
de het gehele het fusieproces, van de initiate fusiedecisie tot de vormgeving
van de diverse deelintegraties, bleven zij een belangrijke rol spelen in de be-
sluitvorming. De besturing werd in hoge mate top-down vormgegeven. De
vooibereidende fusiegesprekken vonden plaats tussen de directievoorzitters.
Doelstellingen en targets werden eerst overeengekomen op directieniveau,
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waarna individuele business unit managers plannen moesten opstellen in
overeenstemming met deze centraal vastgestelde en gecontrolde targets.

Verschillend was de rol die van aandeelhouders uitging. ABN AMRO
moest gegeven haar beursnotering een openbaar bod uitbrengen op de aande-
len ABN en Amro en aandeelhouders werd gevraagd op basis daarvan hun
aandelen aan te melden Gegeven het feit dat ABN AMRO 100% van de
aandelen van PHP en BMH bezat kon het traject van de vermogensrechtelij-
ke fusie bij MeesPierson veel sneller worden doorlopen dan bij de ABN
AMRO fusie.  Al  op  1  december  1992 (6dn maand  na de fusieaankondiging)
was een holding opgericht die de aandelen van BMH en PHI' bezat.

Omdat ABN AMRO 100% aandeelhouder was, had zij een belangrijke
stem in de Raden van Commissarissen van PHP en BMH. ABN AMRO stel-
de zich bij de totstandkoming van de fusie terughoudend op en liet het initia-
tief voor de fusiebesprekingen en -implementatie over aan de directies van
BMH en PHP. Ook ten aanzien van de organisatiestructuur die MeesPierson
wilde vormen, stelde de aandeelhouder zich op de achtergrond op. ABN
AMRO liet het aan de vier bestuurders van MeesPierson over of zij hun
macht wilden delen met de overige dertig directeuren. Zij eiste wel dat de
vier bestuurders voor hen het aanspreekpunt zouden blijven. In het voortra-
ject van de fusie was de rol van ABN AMRO in de RvC op 66n belangrijk
aspect wel bepalend: ABN AMRO stelde zich duidelijk op het standpunt dat
een fusie met een andere partner-bij voorbeeld met een Europese bank, wat
in overeenstemming zou zijn met een Europese ambitie-door ABN AMRO
niet gewenst werd. Dit uitgangspunt vormde voor BMH en PHP een belang-
rijk argument bij het besluiten om met elkaar te fuseren.

De ondernemingsraden van BMH en PHP speelden via het Vertegen-

woordigend Overleg min of meer dezelfde rot in de fusie en integratie als in
het geval van ABN AMRO; de verplichtingen uit hoofde van de Wet op de
Ondernemingsraden Artikelen 25.1 en 25.5 en de SER Fusiegedragscode
werden stipt nageleefd. Een positief advies van de ondememingsraden over
de fusie was wettelijk vereist en net als bij ABN AMRO waren zij hiertoe
snel bereid nadat de garantie was gegeven dat er geen gedwongen ontslagen
zouden plaatsvinden. Evenals bij ABN AMRO speelden de ondernemingsra-
den van BMH en PHP een belangrijke rol bij de besprekingen over de har-
monisatie van (met name de secundaire) arbeidsvoorwaarden. De adviespro-

cedure bij de integraties van beide organisaties was formeel gelijk aan die bij
ABN AMRO, maar gegeven het feit dat bij MeesPierson veel minder deel-
integraties plaatsvonden (zij had geen groot Nederlands kantorennet), was de
totale hoeveelheid werk in het kader van de adviesaanvragen in materiele zin
beperkter.

Ook de vakbonden volgden bij de MeesPierson fusie dezelfde weg als bij
ABN AMRO. In navolging van de ABN AMRO fusie wensten zij een So-
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ciaal Plan Fusie waarin gedwongen ontslagen werden vermeden. Toen BMH
en PHP hiermee instemden, kon het totale Sociaal Plan snel worden opge-
steld en goedgekeurd. De vakbonden vervulden dezelfde rol bij de onderhan-
delingen over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden als bij ABN
AMRO, in casu gericht op de primaire arbeidsvoorwaarden.

De toezichthoudende autoriteiten speelden bij de MeesPierson fusie een
kleinere rol dan bij ABN AMRO. Dat wil zeggen dat de directie zich net als
bij ABN AMRO van tevoren had verzekerd van de toestemming van de Ne-
derlandse autoriteiten (de Minister van Financien en DNB) en dat deze zich
uiterst positief opstelden over de fusie. De buitenlandse autoriteiten be-
schouwden de MeesPierson fusie als een consolidatie binnen 66n bankcon-
cern, zodat het voor ABN AMRO belangrijke vraagstuk van het behouden
van de bankvergunningen in alle landen van vestiging, voor MeesPierson
niet aan de orde was. Om dezelfde reden hoefde ook van de Europese Com-
missie geen toestemming te worden verkregen uit hoofde van de Europese
mededingingswetgeving, zoals dat bij ABN AMRO wel het geval was.

7.3 Fusiedecisies en -interventies bij de MeesPierson fusie

De inhoud van het fusiemanagement van ABN AMRO en MeesPierson, dat
wil zeggen de specifiek in het kader van de fusie en integratie gemaakte de-
cisies en gedane interventies, vertoont over het geheel bekeken meer over-
eenkomsten dan verschillen. De overeenkomsten lagen op de terminen van
de fasering van het fusieproces, de formulering van de voorwaarden vooraf
en de implementatiewijze die bij beide fusies in hoge mate was gericht op
creeren en bestendigen van commitment voor de fusie. Deze drie terreinen
van overeenkomsten komen eerst aan de orde. Daarna komen de markante
verschillen aan de orde; deze betreffen de inhoud van de bankstrategie, het
daarmee samenhangende verschil in structurering van de organisatie, de keu-
zes op het gebied van informatietechnologie en de verschillen in integratie-
tempo.

Overeenkonisten met hetfusiemanagement bij ABN AMRO

Defizsering van hetfusieproces bij MeesPierson was vrijwel identiek aan die
bij ABN AMRO (zie figuur 7.1). Na de voorbereidende gesprekken, waarin
de voorwaarden vooraf werden besproken, werd al snel publiekelijk het fu-
sievoomemen aangekondigd. Dit heeft te maken met het vroege stadium
waarin fusiebesprekingen krachtens de SER Fusiegedragsregels bekend
moeten worden gemaakt. De volgende stappen zijn het tot stand brengen van
een vermogensrechtelijke fusie en het tot dan juridisch geheel vormen van de
banken. Voordat de juridische fusie tot stand gebracht kan worden moet een



Figuur 7.1 Tijdbalk MeesPiersonfusie

Voorbereiding en aankondiging

Vermogensrechtelijke fusie

1__                    Sociaal plan

Juridische fusie
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Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Systeemintegratie
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Afloop sociaal plan
2 november 1992

23 april 1993 22 april 1996

• Start vootbereidende gesprekken (oktober 1992) • Organisatieplanning
• Fusieaankondiging (2 november 1992) • Bedrijfsmatig geintegreerd (medio 1994)
• Vermogensrechtelijke fusie (eind november 1992) • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden (medio 1994)
• Sociaal plan (13 maart 1993) • Systeemintegratie (eind 1994)
• Juridische fusie (23 april 1993) • Herplaatsingen
• Businessplanning 22 april 1996: Afloop Sociaal plan fusie
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positief advies van de ondernemingsraden van ieder van de twee fusiepart-
ners worden vetkregen, waarvoor zowel ABN AMRO als MeesPierson de
'geen gedwongen ontslagen' garantie gaven. Na de juridische fusie kon de
bedrijfsmatige integratie aanvangen met het in de markt zetten van de
nieuwe naam van de bank, het starten met de vooIbereiding van de organisa-
torische en personele integraties, de produktharmonisatie, het koppelen van
klantenbestanden, de integratie van administratieve systemen en de harmoni-
satie van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

De decisies inhetkader van de voonvaarden waaronder de fusie en  inte-
gratie zouden plaatsvinden, vertoonden eveneens veel overeenkomsten. In
de vootbereidingsfase werden bij MeesPierson, net als bij ABN AMRO, be-
paalde cruciale voorwaarden vooraf besproken. De eerste belangrijke over-
eenkomst lag in de harde voorwaarde dat de fusie op voet van gelijkheid zou
plaatsvinden. Deze gelijkheid werd door MeesPierson in navolging van
ABN AMRO sterk benadrukt door het topmanagement en vormde de basis
voor verdere fusiedecisies. Zo werd later op grond van dit gelijkwaardig-
heidsbeginsel een afspiegelingsprincipe gehanteerd waarbij de nieuwe orga-
nisatie in alle bedrijfsonderdelen moest worden samengesteld op basis van
een afspiegeling van de samenstellende delen uit de oude organisaties. Een
tweede belangrijke overeenkomst was het besluit vooraf dat er sprake zou
zijn van een volledige bedrijfsmatige integratie. Alleen dan konden de
banken belangrijke voorziene fusievoordelen daadwerkelijk realiseren zoals
de bundeling van schaarse expertise, schaalvoordelen in automatiseringsin-
vesteringen en kostenbesparingen door het weghalen van doublures in de or-
ganisatie.

Ook in de verderop in het fusieproces gelegen decisies lagen belangrijke
overeenkomsten tussen ABN AMRO en MeesPierson. Bij beide fusies wa-
ren de implementatiekeuzes sterk gencht op het opbouwen van commitment.
Bij beide fusies stond voor het management voorop dat zij eventuele twijfels
over het definitief doorgaan en het succesvol afsluiten van de fusie in de
kiem wilden smoren. Vele decisies waren er dan ook op gericht eventuele
'splijting' in de organisaties te voorkomen. Zo besloot men om snel met 66n
gezicht naar buiten te treden, waarbij het belangrijk was om het inzicht in de
financiele ontwikkeling van de partners afzonderlijk zo snel mogelijk onge-
daan te maken; een eventueel uit elkaar lopen van financiele performance
zou buiten en/of binnen de organisaties tot 'bloedgroepengedrag' kunnen lei-
den waarbij men het precaire principe van de gelijkwaardigheid ter discussie
zou kunnen gaan stellen: Discussies over het leiderschap werden voorko-

3    Zie de gang van zaken bij Amro/Generale (paragraaf 4.1.1), waar het uit elkaar lopen vati de
financiele bedrijfsontwikkeling belemnierend ging werken op de bereidheid tot gelijkwaardi-
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men en tegelijkertijd werd de gelijkwaardigheid van de fusiepartners bena-
drukt door de methode van verdeling van het voorzitterschap van de directie
en van de Raad van Commissarissen: net als bij ABN AMRO werd de bezet-
ting van deze topposities van tevoren geregeld en bekendgemaakt. Eerst zou
PHP de directievoorzitter leveren en na een vastgelegde datum zou de ex-
voorzitter van BMH het voorzitterschap van de directie op zich nemen; bij
de RvC zou, precies omgekeerd, het voorzitterschap eerst door de ex-voor-
zitter van BMH worden bekleedt en daarna door de ex-voorzitter van PHP.
Met het Sociaal Plan werd voor het personeel een sociale context geschapen
waaibinnen de fusie zich zou afspelen, waarmee een belangrijke basis werd
gelegd voor het vertrouwen van medewerkers, het Vertegenwoordigend
Overleg en de vakbonden dat de fusie op een voor hen sociaal aanvaardbare

wijze zou worden geimplementeerd.
Bepaalde integrerende interventies waren specifiek gericht op het ma-

nagement zelf BMH en PHP organiseerden net als ABN AMRO voor het
hogere management een 'verbroederings'bijeenkomst gericht op kennisma-
king, ideeenuitwisseling en het stimuleren van de onderlinge contacten
tussen managers van BMH en PHP. De Top 150 van de BMH en PHP orga-
nisaties werd naar een INSEAD-seminar gestuurd over integratie- en veran-
deringsmanagement.

Voor de organisatorische integratie werden principes gehanteerd die ook
bij de ABN AMRO fusie aanwezig waren. Door nadrukkelijk de PHP- en
BMHbloedgroepen in elk bedrijfsonderdeel te vermengen, werd een zo na-
tuurlijk mogelijke ontwikkeling naar een in cultureel opzicht geIntegreerde
organisatie bevorderd. Een ander belangrijk organisatieprincipe was dat van
de eenhoofdige leiding, waamiee werd voorkomen dat moeilijke keuzes uit
de weg zouden worden gegaan over wie de nieuwe leidinggevende functies
zouden gaan bekleden. Een belangrijk principe was ook dat de directie(voor-
zitters) elkaars kandidaten voor managementfuncties zouden respecteren.

In navolging van de 'geest' van het Sociaal Plan, dat wit zeggen dat de
sociale aspecten van de fusie zorgvuldige aandacht zouden krijgen, werden
bij de organisatorische en personele integraties bij MeesPierson net als bij
ABN AMRO uiterst zorgvuldige procedures aan het management opgelegd.
'Planmatig fuseren' vormde het Leitmotiv in de organisatorische en persone-
le integratie. Eerst moesten business unit managers een businessplan ver-
vaardigen dat tegemoet kwam aan de centrale fusiedoelstellingen. Vervol-
gens werd een daarvan afgeleid organisatieplan met de daarbij behorende
functieformatie en personeelsformatie opgesteld. Ten slotte werd in een im-

ge samenwerking.
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plementatieplan aangegeven hoe men de (her)plaatsingspmblematiek wilde
oplossen. In deze integratieprocedure waren de rechten en plichten van lei-
dinggevende, medewerker en Vertegenwoordigend Overleg nauwkeurig ge-
definieerd.

Ook op centraal niveau werden interventies gedaan die moesten bijdra-
gen aan het zo snel mogelijk bereiken van een in personele zin volledig gein-
tegreerde onderneming. De arbeidsvoorwaarden van ex-BMH en ex-PHP
personeel moesten daartoe zo snel mogelijk worden geharmoniseerd-overi-
gens kostenneutraal, net als bij ABN AMRO. Daarnaast is op centraal ni-
veau gestreefd naar mobiliteitsvergroting van het personeel, door de interne
arbeidsmarkt doorzichtiger te maken en centrale bemiddeling en ondersteu-
ning bij interne sollicitaties te verlenen. Ook de externe uitstroom is gesti-
muleerd, door ondersteuning te geven bij externe sollicitaties.

De directievoorzitters voerden zelf de gesprekken met het Vertegenwoor-
digend Overleg en maakten gedurende ruim een jaar een groot deel van hun
tijd vrij voor fusiemanagement. Overwogen is een speciaal op te richten pro-
jectbureau te belasten met het fusiemanagement, maar hiervan is afgezien
om tempo te behouden en om het commitment van het topmanagement voor
het succesvol implementeren van de fusie te onderstrepen

Net als bu ABN AMRO onderkende men bij MeesPierson het gevaar van
introversie tijdens de integratieperiode. Bij ABN AMRO trachtte men dit te
voorkomen door 'de fusie in de avonduren te besturen' en door de integratie-
wedrmamheden in het kantorennet zo weinig mogelijk te laten neerslaan bij
commerciele managers en medewerkers. Bij de ABN AMRO case werd ge-
constateerd dat dit niet geheel gelukt is. Of dat bij MeesPierson ook het ge-
val was, kan op grond van deze case study niet worden beoordelen, maar in
ieder geval is in het bedrijfsonderdeel voor Private Banking daar weI expli-
ciet aandacht aan besteed. In dat segment hebben BMH en PHP vanaf het
begin willen voorkomen dat de relaties met clienten van de integratie te lij-
den zouden hebben. Reeds in hun fusiememorandum maakten zij dat publie-
kelijk duidelijk:4

Voor de vennogende particuliere clienten die gebruik maken van de diensten
op het gebied van vermogensbeheer, advies en private banking, is het nu
reeds zo dat de relatie met enerzijds Pierson en anderzijds Mees & Hope ge-
stoeld is op de kracht van de persoonlijke contacten. [...]Het streven is erop
gericht te voorkomen dat de fusie ertoe leidt dat de pardculiere client met cell
nieuwe accountmanager te maken krijgt. In de praktijk betekent dit dat de
particuliere client nauwelijks de gevolgen van de fusie zal ondervinden

4    Persbericht BMH en  PHP d.d. 2 november  1992.
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Of dit streven ook bewaarheid is geworden, is in deze studie niet onderzocht.

Verschillen met het fusiemanagement bij ABN AMRO

Tussen de fusies van ABN AMRO en MeesPierson bestonden ook belangrij-
ke verschillen. Deze betroffen de bankstrategieen, de organisatiestructuur,
het beleid ten aanzien van de informatiesystemen en ten slotte het tempo
waarin de integratie tot stand werd gebracht.

In haar bankstrategie wilde MeesPierson zich in de markt onderscheiden
als merchant bank. Hiertoe omschreef MeesPierson haar kernactiviteiten als
Volgt:5

De belangrijkste gespecialiseerde dienstverleningen zijn
• corporate finance (kaI)itaalmarktoperaties; adviesverlening bij fusies en

acquisities, etcetera)
•  de financiering van goederenstromen, projectfinancieringen en andere,
veelal gespecialiseerde, kredietverleningen
•   de handel in effecten, valuta's en daarvan afgeleide produkten zoals futu-
res en opties
•   het vermogensbeheer en beleggingsadviezen
•  trustdiensten

• operationele dienstverleningen op het gebied van betalingsverkeer, be-
waarneming, lenen en uitlenen van effecten, clearing van de optie- en futu-
reshandel, en de administratie van beleggingsfondsen

Ten opzichte van PHP was er sprake van een uitbreiding van het activiteiten-

gebied, met name met de bij BMH sterk ontwikkelde gespecialiseerde kre-
dietverleningen. Voor BMH betekende deze businessdefinitie een verdere

beperking van de activiteiten die BMH reeds aan het doorvoeren was, name-
lijk het verder terugdringen van de traditionele commercial banking taken,
zoals niet-gespecialiseerde kredietverlening, het creditbedrijf en betalings-
verkeer. Ook de verkoop van Leaseplan Holding, de leasedochter van BMH,
aan ABN AMRO, paste in deze specialisatie. Lease-activiteiten vallen niet
binnen het merchant banking concept.

Hoewel de bovenbeschreven keuze betrekkelijk helder is, is er door de
MeesPierson directie ruimte gelaten voor interpretatie, met name over de
vraag in hoeverre kredielverlening in het merchant banking concept past.
Beide partners onderschreven de stelling dat kredietverlening faciliterend
moest zijn voor de echte merchant banking transacties, maar discussies ble-
ven bestaan over de vraag hoe ver die faciliterende rol ging. In die discussie

5   Persbericht BMH en PHP d d. 2 november 1992.
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kan men duidelijk de verschillen in culmral heritage terug zien tussen BMH
enerzijds, die meer dan PHP nog steeds een algemene bank was gebleven en
PHP anderzijds, die veel langer geleden gekozen had voor merchant banking
wat een relatief gespecialiseerde staf met zich meebracht.

Ook anderszins was er sprake van een specialisatiebesluit bij de Mees-
Pierson fusie. Men koos ervoor zich in de markt te profileren als een in geo-
grafische zin gespecialiseerde merchant bank. Europa, en in het bijzonder
continentaal West-Europa, was het fermin waarop MeesPierson zich wilde
richten. De geografische specialisatie werd vrij consequent doorgevoerd.
Samenwerkingsverbanden die PHP had met de Duitse bank Sal Oppenheim
in New York en Tokyo, werden ontvlochten. MeesPierson was te groot ge-
worden voor die partner en wilde zelf het beleid kunnen vormgeven, ook in
de niet-Europese landen waar MeesPierson gevestigd bleef. Ook de inkrim-
ping van de effectendochter van MeesPierson in Hongkong eind 1994 kan in
verband worden gebracht met de geografische focus

oppuropa,
zoals de be-

stuurssecretaris toentertijd aan de pers duidelijk maakte:

Wij zijn op de eerste plaats een Europese effectenmakelaar. Je mod ons niet
vergelijken met de ABN AMRO of Morgan Stanley

In de specialisatiekeuzes die MeesPierson bij de fusie maakte ligt een be-
langrijk verschil met ABN AMRO, die met de fusie juist diversificatie na-
streefde. ABN en Amm, beide banken met een zeer breed produktenpakket
wilden de activiteiten waar zij traditioneel op waren gericht uitbreiden met
investment banking, terwijl MeesPierson ervoor koos zich te concentreren
op de gebieden waar haar expertise lag. Dit verschil tussen MeesPierson en
ABN AMRO had ook voor het fusiemanagement consequenties. De Mees-
Pierson integratie kon meer langs lijnen van reorganisatorische interventies
worden doorgevoerd met PHP als model, terwijl bij het investment banking
bedrij f van ABN AMRO de integratie  mede het karakter droeg van organisa-
tieontwikkeling: er werd bij ABN AMRO voor investment banking een or-
ganisatorisch nieuwe, gebundelde divisie opgericht die verder ontwikkeld
was dan bij ieder van de banken afzonderlijk. De organisatiestructuur van
MeesPierson kan daarentegen min of meer worden beschouwd als een voort-
zetting van de structuur zoals PHP die reeds kende.

Het merchant banking concept waarvoor MeesPierson koos, had niet al-
leen betrekking op de produkt/markt-combinaties waarop zij zich richtte. Het
concept had in de ogen van de bestuurders implicaties voor de structuur en
weIkwijze van de bank. Min of meer naar het model van merchant banks als

6    De bestuurssecretaris geciteerd in De Folkskrant 2 december  1994.
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S.G. Waiburg en Goldman Sachs, koos MeesPierson ervoor een groot direc-
tieteam (dertig personen) te vormen van professionals met ieder een eigen
expertise. Tien van deze directeuren gaven leiding aan een gespecialiseerde

business unit, de andere waren op persoonlijke titel directeur. In het topma-
nagement, bestaande uit de dertig directeuren, werden drie belangrijke be-
stuurlijke commissies onderscheiden:

•  De Executive Council, belast met strategie en grote investeringsvraag-
stukken. Deze acht personen zijn vrijgesteld van business unit management.
•  De Coordinatie Commissie, belast met dagelijks beleid. Hierin hebben
bestuurders an alle (ca. tien) commerciele business unit managers zitting.
•   De Personnel Development Commissie, belast met management develop-
ment.

In alledrie de commissies hebben tenminste de vier bestuurders zitting. Af-
gesproken is dat de vier bestuurders niet als college vergaderen, maar alleen
informeel overleg hebben. Zij vormen binnen MeesPierson dus geen hierar-
chische laag in de organisatiestructuur. Dit was wel het geval tijdens de eer-
ste integratieperiode, toen de vier bestuurders de zogenaamde 'fusiecommis-
sie' vormden. Alleen extern hebben de vier bestuurders een aparte taak: zij
zijn bestuurder in de zin van de Wet Toezicht Kredietwezen en vormen daar-
mee het aanspreekpunt voor DNB. Voorts dragen zij eindverantwoordelijk-
heid ten opzichte van de RvC van MeesPierson. Net als bij PHP, heeft Mees-
Pierson de business unitstructuur niet volledig willen doorvoeren: de
business units dragen geen volledige resultaat- en winstverantwoordelijk-
heid.

De bovenbeschreven organisatiestructuur van MeesPierson wijkt duide-
lijk af van de divisiestructuur van ABN  AMRO.  Dit is terug te voeren op  het
verschil in bankconcept dat de twee bankorganisaties definieerden: ABN
AMRO als breed opererende algemene bank versus MeesPierson als gespe-
cialiseerde merchant bank.

Een ander terrein waarop verschillen in fusiemanagement tussen ABN
AMRO en MeesPierson kunnen worden waargenomen, betreft de keuzes ten
aanzien van de integratie van geautomatiseerde administratieve systemen.
ABN AMRO heeft ervoor gekozen het Amro basissysteem te combineren
met een te ontwikkelen systeem voor front office applicaties dat op dat van
de ex-ABN moest lijken. Dat vergde een aanzienlijke inspanning in systeem-
ontwikkeling. MeesPierson wilde een dergelijk tempovertragende aanpak
vermijden en heeft daarom gekozen voor de deelsystemen van de 66n of van
de ander en niet voor een combinatie die systeemontwikkeling zou vragen.
Nadrukkelijk werd door de directie van MeesPierson geaccepteerd dat ze
geen 'perfect' systeem kreeg, maar wel zo snel mogelijk 6dn gerntegreerde
administratie, waarna men zich zou gaan bezinnen op de vraag hoe het sys-
teemconcept uiteindelijk zou moeten worden. Het systeemconcept van BMH
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ging net als hun bankconcept meer uit van relatiegericht bankieren, terwijl
PHP meer van transactiegerichte bediening uitging. De administratieve sys-
temen verschilden dienovereenkomstig. PHP had slechts twee centrale ban-
caire systemen, het relatiesysteem en het financiele systeem; de rest waren
gedecentraliseerde produlasystemen. BMH had een gerntegreerd mainframe
systeem. MeesPiersons keuze hield in het overnemen van het basissysteem
en alle liquiditeitensystemen van BMH (zoals kredieten en betalingsverkeer)
en alle niet-liquiditeitensystemen van PHP (zoals effecten, trust en vermo-
gensbeheer). Die keuze was ingegeven door pragmatisme en vloeide voort
uit het feit dat BMH een veel groter kredietvolume had dan PHP; de PHP-
administratie zou niet in staat zijn geweest alle BMH-produkten op te ne-
men, andersom was dit wel mogelijk. Door deze keuze werd een kostbare
systeemontwikkeling ten behoeve van de integratie vermeden. MeesPierson
heeft de complexiteitsverhoging van een dergelijke systeemontwikkeling ten
behoeve van de systeemintegratie vermeden. De systeemkeuze is 66n van de
verklarende factoren voor het hogere tempo van bedrijfsmatige integratie dat
MeesPierson heeft kunnen realiseren in vergelijking met ABN AMRO.
Daarnaast speelt het vrijwel ontbreken van een binnenlands kantorennet een
rol, daar kom ik later op terug.

Het integratietempo vertoont inderdaad een duidelijk verschil tussen
ABN AMRO en MeesPierson. De fasering van het fusieproces in stappen
was, zoals reeds eerder aangegeven, dezelfde als bij ABN AMRO, maar die
stappen konden in het geval van MeesPierson sneller worden genomen (zie
de tijdbalk weergegeven in figuur 7.1).

De voorbereidende gesprekken tussen de topmanagers van BMH en PHP
werden gevoerd in de periode van drie A vier weken voor de fusie-aankondi-
ging. In die periode werd overeenstemming bereikt over de strategie in
hoofdlijnen (het merchant bank concept), de organisatiestructuur (partner-
ship en business unit model) en de topbenoemingen (voorzitterschap van de
directie en de RvC). Bij ABN AMRO duurde die periode ongeveer even
lang. Tussen de fusie-aankondiging en de vermogensrechtelijke fusie lag bij
ABN AMRO echter zes maanden tijd, terwijl MeesPierson deze fase binnen
een maand kon afronden, orndat er maar dan aandeelhouder was. De juridi-
sche fusie van ABN AMRO vond plaats 66n jaar na de vermogensrechtelijke
fusie. Bij MeesPierson duurde die fase ongeveer vier maanden: op 2 novem-
ber 1992 werd de fusie aangekondigd, voor 1 december was de nieuwe hold-
ing opgericht en op 23 april 1993 was de juridische fusie een feit. Een be-
langrijke verklaring voor het tempoverschil in de juridische fusiefase was het
feit dat de fusie door buitenlandse bankautoriteiten als een consolidatie bin-
nen een concern werd beschouwd waardoor het vraagstuk van het behoud
van bankvergunningen nauwelijks speelde. hetgeen bij ABN AMRO een
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zeer complex vraagstuk was. Daarnaast was ABN AMRO MeesPierson al
voorgegaan en kon MeesPierson zodoende sneller kiezen voor de juridische
integratievorm van de zogenaamde juridische fusie in plaats van net als bij
ABN AMRO de in verband met zekerhedenbehoud ingewikkelde afweging
te moeten maken tussen de activa/passiva-constructie en de juridische fusie.
Ten slotte de fase van personele en organisatorische, fysieke en systeemtech-
nische integratie van de organisaties. Deze fase heeft in het ABN AMRO
binnenlandse kantorennet ongeveer anderhalf jaar voorbereidingstijd en
tweeneenhalfjaar implementatietijd gevergd. De voorbereidingstijd kon bij
MeesPierson korter zijn onder andere omdat er geen systeemontwikkeling
noodzakelijk was en omdat er van een implementatie in een kantorennet zo-
als bij ABN AMRO geen sprake was, omdat BMH en PHP niet over een
kantorennet beschikten zoals ABN AMRO. De integratie van de PHP en
BMH organisaties kan veel beter worden vergeleken met die van de hoofd-
kantoren van ABN en Amro, en het tempo van die twee integraties lag inder-
daad ongeveer even hoog. Ook de stappen van het afsluiten van het Sociaal
Plan, de businessplanning, integratieplanning en de harmonisatie van de ar-
beidsvoorwaarden verliepen in ongeveer hetzelfde tempo als bij ABN
AMRO, circa eenjaar in totaliteit.

Kortog wat het tempo van fuseren en integreren betreft is het duidelijk
dat MeesPierson het totale fusieproces veel sneller heeft doorlopen dan ABN
AMRO. De belangrijkste reden daarvoor was een veel beperktere complexi-
teit bij MeesPierson dan bij ABN AMRO. MeesPierson had te maken met
slechts tan aandeelhouder en de vraagstukken rond de juridische fusie lagen
aanzienlijk eenvoudiger dan bij ABN AMRO. Maar vooral kan het tempo-
verschil worden verklaard door het zeer grote verschil tussen ABN AMRO
en MeesPierson in de omvang van de binnenlandse kantorennetten. Bij
MeesPierson hoefde niet zoals bij ABN AMRO een organisatorisch ingrij-
pende, grootschalige integratie van elkaar overlappende, fijnmazige bank-
kantorennetwerken te worden gerealiseerd. Naast deze interne contextfacto-
ren die het tempo van de vorming van MeesPierson bespoedigden, heeft
MeesPierson in de beschreven decisies rond de systeemintegratie een een-
voudiger weg gekozen dan ABN AMRO.

7.4  El»cten van  defusie op de ondernemingsprestaties

Net als in de case study van de ABN AMRO fusie, zal nu voor MeesPierson
worden nagegaan hoe ondernemingsprestatie zich ontwikkelde voor en na de
fusie. In 7.4.1 zal hiertoe een analyse worden gedaan van de financiele per-
formance van MeesPierson. In 7.4.2 wordt vervolgens geanalyseerd welke
lange tennijn effecten de fusie(interventies) hebben gehad in termen van or-
ganisatieontwikkeling.
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7.4.1  De jinanciele performance van MeesPierson

De fusie van MeesPierson werd in november 1992 bekendgemaakt. Het is op
dit moment nog erg vroeg om de effecten van de fusie in de financiele resul-
taten van het bedrijf terug te zien. Nog slechts over twee post-fusie jaren,
1993 en 1994, is financiele informatie beschikbaar. Toch wordt getracht een
eerste indruk van de financiele performance van MeesPierson te verkrijgen
door de cijfers af te zetten tegen het verleden-dat wit zeggen tegenover
PHP en BMH-en daar waar zinvol te vergelijken met andere Nederlandse
banken. Een event study naar de aandelenkoersontwikkeling, zoals bij ABN
AMRO is verricht, is voor MeesPierson niet mogelijk aangezien de aandelen

geen beursnotering hebben.
Om de MeesPierson cijfers in een historisch perspectief te plaatsen,

wordt tot vijf jaar voor de fusie teruggegaan, namelijk tot het jaar 1987. Bij
die vergelijking is het van belang te realiseren dat de cijfers van BMH en
van MeesPierson tot en met 1991 inclusief Leaseplan Holding waren. De
eenmalige kosten en opbrengsten uit hoofde van de verkoop van Leaseplan
Holding zijn vanaf 1992 uit de cijfers weggelaten, om een zuiverder beeld
van de gewone bedrijfsuitoefening te verkrijgen.  Over het jaar  1991  zijn zo-
wel afzonderlijke cijfers van BMH en PHP, als pro forma gecombineerde
cijfers van MeesPierson beschikbaar.

MeesPierson vergelijken met andere banken is niet zonder bezwaar.
BMH en PHP waren immers wat betreft hun bedrijfsactiviteiten en -omvang
veel meer met elkaar vergelijkbaar dan met de overige, veel grotere Neder-
landse algemene banken. Toch wordt, waar zinvol voor vergelijkingsdoe-
leinden, de financiele performance van BMH, PHP en MeesPierson afgezet
tegen ABN AMRO en Rabo. Om compliceringen te voodkomen zijn de cij-
fers van NMB Postbank en ING niet gebruikt. Deze laatsten vertonen door
hun eigen fusiegeschiedenis namelijk geen continu beeld en zijn nog minder
vergelijkbaar door de grote invloed van de verzekeringsactiviteiten in de cij-
fers van de ING Groep.

De financiele evaluatie is net zoals in het geval van de ABN AMRO
case, gebaseerd op de ontwikkeling van het balanstotaal en het brutoresul-
taat, de rentabiliteit, de solvabiliteit en de efficiency van de banken.

Balanstotaal

In figuur 7.2 is de ontwikkeling van het balanstotaal weergegeven.7 Voor
MeesPierson, hoofdzakelijk gericht op merchant banking, is het interessant

7   In de figuren 7.2 en 7.3 zijn de cijfers van ABN AMRO en Rabo niet opgenomen. Deze ban-
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om naar de ontwikkeling van het balanstotaal te kijken om te zien of de spe-
cialisatiekoers van MeesPierson zich ook in de balansomvang heeft vertaald.
Merchant banking activiteiten komen namelijk, in tegenstelling tot commer-
cial banking activititeiten, slechts in beperkte mate tot uitdrukking in het ba-
lanstotaal.

Figuur 7.2
Ontwikkeling van het balanstotaal van BMH, PHP en MeesPierson
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In de jaren v66r de fusie groeiden BMH en PHP wat betreft hun balan-
stotaal gestaag. In die periode bedroeg het balanstotaal van BMH meer dan
het dubbele van dat van PHP en steeg het ook sneller. Dit rellecteert duide-

ken zijn qua balanstotaal en brutoresultaal zoveel groter dan MeesPierson dat een dergelijke

vergelijking niet zinvol is.
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lijk het verschil in bedrijfsactiviteiten. BMH richtte zich zoals reeds gezegd
meer op balansgebonden bankactiviteiten dan PHP. Het balanstotaal van
MeesPierson stijgt sinds de fusie minder hard dan bij BMH voor de fusie,
wat in de lijn der verwachting ligt, gezien de strategische koers gericht op
merchant banking die MeesPierson na de fusie voerde. De specialisatie naar
merchant banking heeft echter, afgezien van de velkoop van LPH, niet ge-
leid tot een daling van het balanstotaal; dat wil zeggen dat geen grootschali-
ge afstoting van balansgebonden activiteiten uit de cijfers naar voren komt. 8

Figuur 7.3
Ontwikkeling van het brutordsultaat van BMH, PHP en MeesPierson
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8  In het fusiejaar 1992 daalde het geconsolideerde balanstotaal als gevolg van de verkoop van

Leaseplan Holding aan ABN AMRO. Gecorrigeerd voor dit effect zou het balanstotaal zijn
gestegen met f 2 mitjard. Bron: MeesPierson Jaarverslag 1992, p. 10.
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Brutoresultaat

In figuur 7.3 is de ontwikkeling van het brutoresultaat voor 1987-1994 weer-
gegeven. Het brutoresultaat van PHP was in de jaren 1987 tot en met 1991
elk jaar ongeveer gelijk. Een dergelijk constant brutoresultaat vertoonde
BMH eveneens, maar daarbij moet worden bedacht dat BMH's winst voor
een zeer belangrijk deel op peil werd gehouden door de royale en stijgende
bijdrage van de winstgevende dochter LPH, die later niet in MeesPierson
zou opgaan. In 1991 leverde LPH een bijdrage in het brutoresultaat van bijna
f 80 miljoen op een totale brutowinst van BMH van f 162 miljoen. Zonder
LPH  had  BMH een winstdaling moeten laten  zien  in de periode  van  1987-
1991, met name ten gevolge van een ongunstige renteontwikkeling.' De da-

Figuur 7.4
Ontwikkeling van de rentabiliteit van het eigen vermogen van BMH, PHP

en MeesPierson ten opzichte van ABN AMRO en Rabo
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9 Financieele Dagblad 24 april 1993.
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ling van het brutoresultaat van MeesPierson in 1992 ten opzichte van 1991 is
te verklaren door de deconsolidatie van LPH vanaf 1992; gecorrigeerd voor
dit effect  zou de brutowinst  van  1991  tot   1992  w61  zijn  gestegen, van circa
f 200 miljoen tot bijna f 250 miljoen. In 1993 steeg het resultaat weer, dit
keer zeer sterk. Maar in 1994 zakte de winst weer enigszins terug. Het is op
dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken over de structurele winst-
ontwikkeling na de fusie.

Rentabiliteit

De rentabiliteitsontwikkeling van MeesPierson is weergegeven in figuur 7.4.
Ter vergelijking zijn de vergelijkbare cijfers van ABN AMRO en Rabo in
beeld gebracht. Vijfjaar v66r de fusie hadden BMH en vooral PHP een veel
hogere rentabiliteit dan ABN AMRO en Rabo. De beurshausse aan het einde
van de jaren tachtig leverde de merchant bank PHP goede resultaten op.

BMH profiteerde daar ook van maar, vanwege haar minder gespecialiseerde
karakter, in mindere mate. De rentabiliteit ontwikkelde zich bij BMH en
PHP echter vanaf eind jaren tachtig in hoog tempo in negatieve zin.  De ren-
tabiliteit van het eigen vermogen (REV) van PHP zakte van 1987 tot 1991
van circa 18% tot 11%. BMH kon aanvanketijk het REV om en nabij het
zeer acceptabele niveau van 12% houden, maar zakte  snel  weg tot onder de
8%, ondanks de positieve bijdrage van LPH. Gedurende diezelfde periode
vertoonden ABN AMRO en Rabo een niet al te hoog, maar wel stabiel REV
van respectievelijk circa  11% en 9%.  Het jaar 1991 vormde in rentabiliteits-
termen een slechtjaar voor MeesPierson (8,6% REV) en zou zelfs een uiterst
slecht jaar genoemd kunnen worden als LPH uit de cijfers geYsoleerd zou
zijn: de REV zou zijn neergekomen op minder dan 6%.10

De rentabiliteitsontwikkeling sedert de fusie zou het begin kunnen vor-
men van het tot staan brengen of misschien zelfs het omkeren van de nega-
tieve ontwikkeling van v66r de fusie.  In het financieel gunstig verlopen jaar
1993 maakte MeesPierson een sprong omlioog, waarna in 1994 weer een te-
rugval plaatsvond tot een REV van 9%. Vooralsnog blijft MeesPierson qua
rentabiliteit nog steeds achter bij de prestaties van de fusiepartners in het
verleden en bij die van ABN AMRO, terwijl de doelstelling van MeesPier-
son ten aanzien van de REV hoger is dan bu ABN AMRO:  13% REV voor
MeesPierson en 12% voor ABN AMRO. 1 1

10 Financieele Dagblad 24 april 1993.

11 Deze verschillen in doelstellingen hangen samen met verschillen in risicograad van de be-

drijfsactiviteiten: ABN AMRO is meer gediversificeerd dan MeesPierson en AleesPierson is

meer gediversificeerd dan PHP dat was.
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Solvabiliteit

Als indicator voor de solvabiliteit is de capital ratio in figuur 7.5 in een gra-
fiek weergegeven. De capital ratio's van de Nederlandse banken ontlopen el-
kaar niet veel. Alle Nederlandse banken voldoen ruim aan de intemationale
solvabiliteitsrichtlijnen.12 In de jaren voor de fusie had PHP een relatief hoge
capital ratio. Bij BMH werden de magere jaren aan het einde van de jaren
tachtig en begin jaren negentig ook in een daling van de solvabiliteitsratio
zichtbaar. De fusie betekende voor MeesPierson ten opzichte van PHP een

Figuur 7.5
Ontwikkeling van de capital ratio van BMH, PHP en MeesPierson

ten opzichte van ABN AMRO en Rabo
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12 Net als bij de ABN AMRO case wordt hier niet met de BIS-ratio gewerkt maar met de capi-
tai ratio, die wel beschikbaar is voor de gehele onderzochte periode.
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verslechtering van de capital ratio en ten opzichle van BMH een verbetering.
Na de fusie heeft MeesPierson een versterking van de balansverhoudingen
kunnen realiseren, dat wil zeggen een stijging van de capital ratio tot boven
het niveau van ABN AMRO en Rabo, maar de hoge capital ratio die PHP
voor de fusie had is (nog) niet weer bereikt.

Elliciency

De efficiency ten slotte, wordt op basis van twee indicatoren in beeld ge-
bracht: het brutoresultaat per medewerker (figuur 7.6) en de verhouding tus-
sen baten en bedrijfslasten (figuur 7.7). Het brutoresultaat per medewerker
laat ongeveer dezelfde ontwikkeling zien als die van het brutoresultaat (fi-
guur 7.3), zij het dat de op- en neergaande bewegingen meer geprononceerd
zijn. BMH en vooral PHP kwamen van een zeer hoog niveau in 1987 maar
daalden daarna wat deze efficiency-indicator betreft. Deze trend vormde bij

Figuur 7.6
Ontwikkeling van het brutoresultaat per mede\verker van BMH,  PHP en

MeesPierson ten opzichte van ABN AMRO en Rabo
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BMH aanleiding tot het inzetten van een reorganisatie, maar de daaruit
voortvloeiende besparingen waren op het moment van de fusie nog niet hele-
maal gerealiseerd.

Sinds 1991-dus al eerder dan sinds de fusie-is MeesPierson erin ge-
slaagd het brutoresultaat per medewerker sterk te verhogen. Met name 1993
was een gunstig jaar. Daarbij moet bedacht worden dat ook ABN AMRO en
Rabo een verhoging van de efficiency hebben laten zien; de efficiencyverho-
ging kan dus zeker niet geheel aan de fusie worden toegerekend. De verbete-
ring had te maken met de verhoging van het brutoresultaat en het tegelijker-
tijd verlagen van het aantal medewerkers in Nederland. Dit laatste effect
heeft tenminste deels met de fusie te maken: MeesPierson heeft zich een be-
sparing van 450 mensjaar capaciteit mede uit hoofde van de fusie ten doel
gesteld, wat ongeveer neerkomt op een reductie van 20%. In tabel 7.1 staat
de werkelijke ontwikkeling van het gemiddeld aantal medewerkers bij Mees-
Pierson in het binnenland weergegeven. De tabel laat zien dat het aantal
weiknemers in Nederland met ongeveer 500 personen is gedaald, wat in lijn

13
is met de bij de fusie geplande reductie. Tabel 7.1 laat cijfers zien die qua
trend in hoge mate overeenkomen met de gang van zaken bij ABN AMRO
(zie bij voolbeeld tabel 6.4). Het is van belang het efficiency-effect dat uit-
gaat van een daling van het aantal medewe Ikers niet helemaal aan de fusie
toe te rekenen. In de Nederlandse bankensector in zijn geheel is de efficiency
al jaren aan het stijgen; deels vanwege fusies maar ook deels vanwege ande-
re, niet fusiegerelateerde reorganisaties en automatiseringsinspanningen die
ook zonder de fusie mogelijk waren geweest. Zo kan men in figuur 7.6 zien
dat ook het brutoresultaat per medewerker van de Rabobank, die niet met
een fusie te maken heeft gehad, is gestegen. Desalniettemin„ de velbetering
van de efficiency die MeesPierson heeft bewerkstelligd, stijgt uit boven die
van de overige banken. 14

13 Overigens is in het buitenland het aantal medewerkers sinds de fusie toegenomen (na een
kortstondige afname in  1992 ten opzichte  van  1991).  In 1991 waren 1.052 mensen in het bui-
tenland in dienst, in 1992 waren dat er 880 en in 1994,1.446.

14 De cijfers waarop figuur 7.6 is gebaseerd, zon niet helemaal vergelijkbaar met elkaar. De
personeelsaantallen bij MeesPierson betreffen gemiddelden per jaar terwijl voor ABN
AMRO en Rabo is uitgegaan van ultimostanden. In grote lijnen geeft dit verschil evenwel
geen aanleiding tot andere conclusies. Overigens zon alle cijfers gebaseerd op het nominaal
aanwezig aantal medewerkers, in binnenland en buitenland.
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Tabe! 7.1 Gemiddeld nominaal aantal werknemers in het binnenland bij
MeesPierson (exclusief Leaseplan Holding)

Aantal weeknemers

1991 3016

1992 2786

1993 2661

1994 2526

De tweede indicator voor efficiency. de baten/bedrijfslasten-verhouding, is
in figuur 7.7 in de tijd afgebeeld. Hier ziet men dezelfde trend als bij het bru-
toresultaat per medewerker. In de jaren voor de fusie was de ontwikkeling
bij  BMH  en PHP negatief. Die trend werd omgebogen  in het fusiejaar  1992
en daarna in het uitzonderlijk goede jaar 1993 sterk verder verbeterd. In
1994 trad echter weer een daling op. De baten/bedrijfslasten-verhouding ver-
toonde bij ABN AMRO en Rabo een veel stabieler beeld. MeesPierson is er
alleen in 1993 in geslaagd de prestaties van ABN AMRO en Rabo te over-
treffen, in 1994 was de efficiency van MeesPierson weer enigszins lager dan

bij de andere banken

Alles overziend kan ten aanzien van de financiele performance geconclu-
deerd worden dat het erop lijkt dat deze verbeterd is. Dit kan echter te maken
hebben met het feit dat vooral 1993 een gunstig financieel jaar was. Het
blijkt, zoals werd verwacht, te vroeg om te kunnen vaststellen of er een ver-
betering van langdurige aard aan het optreden is. De hierna volgende analyse
over de ondernemingspotenties op de lange termijn, kunnen ons wellicht
verder helpen bij deze evaluatie.

7.4.2 De fusie en de ondernemingsprestaties op lange terntijn

De potentiele effecten van de fusiedecisies, gezien als voonvaarden voor be-
tere prestaties van de onderneming op de lange termijn, dragen in deze ver-

gelijkingscase een nog speculatiever karakter dan bij de hoofdcase over
ABN AMRO. De MeesPierson fusie heeft zich immers veel recenter vol-
trokken, waardoor de organisatieontwikkelingseffecten minder zichtbaar zijn
geworden dan bij ABN AMRO. Daarnaast is de empirische basis waarop de
MeesPierson case is gebaseerd veel smaller dan bij ABN AMRO: er is maar
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6dn interviewronde gehouden, het aantal interviews was beperkt tot vier per-
sonen (die overigens wel een sleutelrol vervulden in het fusieproces) en de
hoeveelheid financiele data en beschikbare documenten was eveneens be-

perkter dan bij de ABN AMRO case. Toch zullen in dem paragraaf de effec-
ten die de fusie-interventies hebben teweeg gebracht worden beschouwd op
hun potentieel effect op de organisatorische competenties en daarmee op de
toekomstige prestaties van de combinatie MeesPierson.

Figuur 7.7
Ontwikkeling van de baten/bedrijfslasten-verhouding van BMH, PHP en

MeesPierson ten opzichte van ABN AMRO en Rabo

1,70
1,65 -

1,60-   
1,55 -                 .r-
1,50 --Fl< -         -1      -
1.45 -f          

.,9 Vxi#.

1 A0-it       %       11           
1,3

1,30-       4    1' 

1.25 - % f  fl  A  %
1.20 -  % it. 0, 0,1,1 5  - %           i            #
1.1 0  -      0, 0,  0.'
1,05 -         f,                  , ,         1,00    4: A         **

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

B BMH    PHP II MeesPierson ABN AMRO + Rabo

Strategie

MeesPierson heeft gekozen voor een specialisatie op merchant banking. In
die zin is de lijn die PHP vroeger had ingezet dan BMH verder doorgetrok-
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ken. Voor BMH betekende de fusie een mogelijkheid tot versnelde ontwik-
keling van de organisatie in de gewenste, meer gespecialiseerde richting. De
fusie had echter ook een complementair karakter, en was daarmee diversifi-
cerend, zoals uit de volgende passage uit het fusiememorandum blijkt:

15

Aan de voor beide instellingen geldende fusievoordelen kunnen nog de vol-
gende specifieke voordelen voor elk der betrokken banken worden toege-
voegd:
•  Voor Bank Mees & Hope: de aansluiting op het internationale (private
banking en vermogensbeheer) netwerk van Pierson, alsmede de versterking
van de specifieke merchant banking functies.
•    Voor Pierson, Heldring & Pierson vormen de gespecialiseerde kredietver-
leningen van Bank Mees & Hope een welkome aanvulling op haar eigen ge-
specialiseerde kredietverleningen hetgeen tot een versterking en een betere ri-
sicospreiding van de kredietportefeuille leidt. Tevens zal de versterking van
het gezamentijke kredietbedrijf leiden tot een stabilisering van de resultaten
van de combinatie ten opzichte van de sterk van het beursklimaat afhankelij-
ke batenstroom van Pierson alleen. Voorts ziet Pierson duidelijke aanslui-
tingsmogelijkheden voor haar clearing- en handelsfuncties in opties en futu-
res op de commoditymarkten met de commodity & trade finance functies van
Bank Mees & Hope

Kemachtig geeft MeesPierson daarmee aan waar er sprake is van comple-
mentariteit tussen PHP en BMH. Vooral voor PHP is de argumentatie van de
specifieke voordelen gericht op de voordelen van een breder produktenpak-
ket. In weerwil van de specialisatiekoers is MeesPierson bij de fusie dus di-
versificatie aangegaan. Het management heeft er niet voor gekozen deze di-
versificatie teniet te doen, hoewel in een aantal instanties gekozen is voor
beperking van de scope van de activiteiten, zoals reeds in paragraaf 7.3 werd
gesteld. Het moet nog blijken of de genoemde voordelen van de aansluiting
van elkaars produktenpakketten opwegen tegen de nadelen van een minder
specialistische focus dan eigenlijk gewenst wordt.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur die gekozen is, vloeide volgens het topmanagement
direct voort uit de werkwijze die nodig is bij een gespecialiseerde merchant
bank. In dat verband werd verwezen naar tot dan toe succesvolle voorbeel-
den als S.G. Warburg en Goldman Sachs. Voor BMH impliceerde deze
structuurkeuze een verplatting aan de top van de organisatie: de voormalige
zeven leden tellende Raad van Bestuur van BMH werd opgenomen in het

15 Persbericht BMH en PHP d.d. 2 november 1992
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dertig personen sterke dilectieteam van MeesPierson. Het topmanagement

heeft ervoor gekozen deze structuunvijziging direct door te voeren en niet de

weg der geleidelijkheid te bewandelen, waardoor direct de uit hoofde van het

concept gewenste situatie werd bereikt. In de interviews voor deze studie, in

persberichten en in bedrijfspublikaties werd diverse malen benadrukt hoe be-

langrijk het was dat deze structuur werd gekozen bij het merchant banking
concept. Het Chandleriaans structureringsprincipe structure fonows strategy

lijkt op het eerste gezicht bij MeesPierson strikt toegepast. Men kan zich
echter afvragen of dit werkelijk het geval is. De huidige structuur is vooral

gekozen om een effectief en flexibel opererende merchant bank te worden.

Het huidige produktaanbod van MeesPierson is echter breder; immers,
MeesPierson vervult ook nog steeds commercial banking functies. De voor
ABN AMRO belangrijke splitsing-lot op het hoogste niveau-van com-
mercie en risicobeoordeling is bij MeesPierson minder expliciet in de for-
mele organisatiestructuur ingebed. Het lijkt er dus bij nadere beschouwing

op dat Mees-Pierson in haar structuur rekening heeft gehouden met een ver-
dere focus op niet-kredietverleningsprodukten. In die zin kan in de praktijk
blijken dat bij MeesPierson de 'omgekeerde' strategievormingsaanpak is ge-
hanteerd die in de literatuur onder andere door Ansoff is beschreven, waarbij
de gekozen structuur de functle vervult van het versterken van de strategi-
sche koers van de organisatie.

Systemen en technologie

Reeds in paragraaf 7.3 werd aangegeven dat de decisies ten aanzien van de

systeemintegratie tussen ABN AMRO en MeesPierson verschilden. Mees-
Pierson koos voor een systeemintegratieproces waarbij zo weinig mogelijk
aan ontwikkeling behoefde te worden gedaan, om daarna pas de discussie

aan te gaan over de gewenste richting van nieuwe (informatie)technologi-
sche toepassingen. ABN AMRO stelde daarentegen vooraf eisen aan het
nieuwe systeem, waardoor er wel eerst een aanzienlijke ontwikkelingsinzet
nodig was. Zoals reeds bij de ABN AMRO gevalstudie is benadrukt, valt
voor beide methoden een case op te bouwen.

MeesPierson heeft, net als ABN AMRO, het schaalvoordeel op het ge-
bied van investeringen in automatisering als fusiemotief aangedragen. Op-
vallend is dat dit fusiemotief kennelijk zowel wordt beleefd bij banken met

een bedrijfsomvang als ABN en Amro, als bij banken met een veel kleinere

omvang zoals PHP en BMH. De schaalvoordelen die MeesPierson zoekt op
technologisch gebied betreffen vooral systeemontwikkeling voor informatie-

voorziening zoals in trading- en vermogensbeheeractiviteiten en automatise-

ring van het betalingsverkeer. Ook bij ABN AMRO worden op die gebieden

aanzienlijke inspanningen geleverd. Omdat MeesPierson er niet voor geko-
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zen heeft op grond van haar specialisatiekoers het particulier betalingsver-
keer als line of business af te stolen, zal een belangrijk deel van de investe-
ringsruimte besteed moeten worden aan deze bedrijfsactiviteit, die nauwe-
lijks als kernactiviteit van MeesPierson kan worden gekwalificeerd. Gezien
het feit dat ABN en Amro, met veel grotere klantenbestanden in Nederland
dan MeesPierson, ook investeringsgerelateerde schaalvoordelen ten aanzien
van betalingsverkeer nastreefden, doet de vraag doet zich voor of de huidige
schaal van betalingsverkeertransacties van MeesPierson groot genoeg is om
in deze line of business een concurrerende positie in te nemen.

Kwaliteit van management en personeel

Wat het personeelsaspect van het fusiemanagement betreft, zijn de gelijke-
nissen tussen ABN AMRO en MeesPierson groot (zie paragraaf 7.3). Ook
het effect op de financiele performance wijst in dezelfde richting: de integra-
tie heeft tot een vergroting van de efficiency geleid. Zouden de lange termijn
effecten zich dan ook in dezelfde richting bewegen? De aanwijzingen tot nu
toe geven inderdaad aanleiding dit te verwachterl

Bij beide bankenfusies geven de managers in hun motiveringen aan dat
een versterking van de expertise door het bundelen van vaardigheden en ta-
lent tot een velbetering van de prestaties van de organisatie op de lange ter-
mijn zullen leiden Deze vaardigheidsoverdracht, in hoofdstuk 2 als scope-
voordeel omschreven, doet zich het meest voor in de bedrijfsfuncties waar
zich de grootste kwaliteitsschaarste in de personeelsformatie voordoet. Die
schaarste deed zich bij ABN AMRO en MeesPierson in dezelfde sectoren
voor, te weten in het buitenlands bedrijf en in de gespecialiseerde investment
banking c.q. merchant banking functies. Bij ABN AMRO heeft het league-
effect (zie paragraaf 6.3) een aantrekkende werking gehad op internationale
specialisten op investment banking gebied. Duidelijk is dat een vergelijkbaar
effect zich bij MeesPierson na de fusie ook heeft voorgedaan: MeesPierson
kan zich meten met concurrenten waar ziJ voor de fusie qua vermogen en ex-
pertise moeilijker tegen kon concurreren. Op het moment van uitvoering van
deze case study had dit zich nog met m een substantieel stijgende activiteit in
emissies, syndiceringen, etc. vertaald, maar het is alleszins mogelijk dat op
de lange termijn een league-effect ook bij de MeesPierson fusie tot 6tn van
de belangrijke lange termijn fusie-effecten gerekend zou kunnen worden. Bij
ABN AMRO vormde dit immers ook min of meer een'ontdekt' effect.

Net als bij ABN AMRO verwachtte het management bij de fusie in eer-
ste instantie een negatief fusie-effect op personeelsgebied, zijnde het vertrek
van getalenteerde managers en specialisten die hun carritremogelijkheden
beknot zagen door de fusie. Ook bij MeesPierson is dit negatieve effect mee-
gevallen. Bijna twee jaar na de fusie-aankondiging. namelijk bij de interview
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ronde in september 1994, waren ongeveer 300 personen bij MeesPierson
vertrokken waarvan ongeveer 30 waren gekenmerkt als personen die de bank
graag had willen behouden. Deze gelijkenis tussen de fusie-effecten bij ABN
AMRO en MeesPierson zou te maken kunnen hebben met contextuele facto-
ren in Nederland zoals de ongunstige werkgelegenheidssituatie en/of de cul-
tuur van 4»ti,ne employment in het Nederlandse bankwezen. Maar ook kan
het een resultante zijn van het beleid dat zowel ABN AMRO als MeesPier-
son voerden om het externe verloop onder het management niet gericht te si-
muleren dan wel af te remmen.

Van interne sturing van personeelsmutaties was natuurlijk wel sprake.
Mobiliteitsvergroting vormde voor zowel ABN AMRO als MeesPierson een
belangrijk instrument om de peroneelsreducties in kwantitatieve zin zo snel
mogelijk te realiseren. De kwantitatieve doelstellingen werden bij beide ban-
ken gehaald, maar ook was er daardoor bij beide banken sprake van een
kwalitatief personeelsprobleem. Om de herplaatsingsproblematiek zo snel
mogelijk op te lossen, werden functie-eisen bij benoemingen minder strikt
gehanteerd dan voorheen Uiteraard gingen dergelijke concessies aan de
kwaliteitseisen gepaard met opleidingsinspanningen, maar opvallend was dat
het management van beide bankenfusies zich na enkele jaren in dezelfde po-
sitie geplaatst zag, namelijk een feitelijke personeelsformatie die niet geheel
aansloot bij de gewenste opbouw van het personeelsbestand.

Een niet onbelangrijk verschil tussen de MeesPierson en ABN AMRO
fusies ligt in het leereffect voor het management van de organisatie. Bij
ABN AMRO werd vanwege de grotere omvang en complexiteit van de inte-
gratie van de binnenlandse kantorennetten een grotere groep managers be-
trokken bij het integratievraagstuk dan bij MeesPierson. Er was bij ABN
AMRO dan ook in het middelmanagement sprake van een niet onbelangrijk
'ontdekt' effect: het opdoen van (ook in de toekomst) bruikbare ervaring met
veranderingsmanagement. Bij MeesPierson is de ervaring die is opgedaan
met fusiemanagement en de bestuurlijke vraagstukken die daarbij aan de
orde zijn, veel meer beperkt tot het topmanagement van de organisatie.

Wat betreft de kwaliteit van het management heeft zich bij de MeesPier-
son fusie een belangrijk positief effect voorgedaan. Bij BMH was er een aan-
zienlijke groep managers die via allerlei functies zich tot generalist hadden
ontwikkeld. Bij PHP lag de ontwikkeling van mensen veel meer in het spe-
cialisme. Deze twee groepen vulden elkaar goed aan, daar waar in beide or-
ganisaties relatieve tekorlkonlingen waren onderkend in hetzij het aantal er-
varen generalistische managers (PHP), hetzij het aantal merchant banking
specialisten (BMH). In deze mogelijkheid voor vaardigheidsoverdrachten is
een belangrijk fusievoordeel voor de lange termun gelegen
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Cultuur en stijlen

De cultuur'component' vormde ook bij MeesPierson geen groot vraagstuk in
het fusiemanagement. Ook hier was sprake van managers uit min of meer
dezelfde business elite, alle met een Nederlandse achtergrond, die aan de-
zelfde universiteiten gestudeerd hebben en in dezelfde omgeving woonden
en werkten. De opvattingen over management, stijlen van zakendoen en ar-
beidsverhoudingen ontliepen elkaar niet veel. In de fundamentele normen en
waarden lagen weinig verschillen. Meer aan de oppervlakte waren dergelijke
verschillen wel te onderkennen. Medewerkers uit de PHP organisatie ope-
reerden gemiddeld gesproken meer in een merchant banking cultuur, bij
BMH was de cultuur veel meer die van een commercial bank. Merchant ban-
king activiteiten zijn gericht op transacties, beslissingen hebben relatief korte
tijdlijnen en er is een grote nadruk op individuele expertise. Commercial
banking activiteiten zijn minder tijdkritisch en beslissingen worden relatief
uitgebreid onderbouwd. Er bestaat veel aandacht voor gevolgen voor de lan-
ge termijn relaties tussen bank en klant. De ex-PHP medewerkers werden-
volgens de door mij geYnterviewde personen-in het algemeen als extraver-
ter gezien, hetgeen in commerciele contacten meer leidde tot het initiatief
nemen bij het afsluiten van transacties, terwijl men bij BMH het initiatief
meer aan de klant overliet. In managementstijl was BMH meer gericht op
consensusvorming, onder andere door vergaderingen en overleg met relatief
grote groepen te voeren, tenvijl bij PHP de nadruk in managementstijl lag op
striktere taakverdelingen en het onderhandelen tussen individuele business
units. Beslissingen en adviezen werden bij BMH relatief uitgebreid onder-
bouwd. Bij PHP lag de nadruk meer op snelheid van beslissen.

Het topmanagement van MeesPierson hechtte er waarde aan om tot een
vermenging van deze verschillen te komen: enerzijds om de bestendiging
van 'bloedgroepen' te vermijden en anderzijds om een 'gulden middenweg'
in stijlen te bereiken. Net als bij ABN AMRO is die integratie bewust niet
gedirigeerd; in een natuurlijk proces wilde men een geleidelijke versmelting
van cultuurverschillen laten ontstaan door personeel uit beide bloedgroepen
in dezelfde afdelingen te plaatsen. Wel hebben sommige business units op
eigen initiatief, daar waar zij dat zelf noodzakelijk achtten, trainingspro-
gramma' s doorlopen over cultuurintegratie.

Uitspraken over de impact van de culturele vermenging van PHP en
BMH kunnen niet los gezien worden van de strategische koers die de organi-
satie zal gaan voeren, namelijk een volledige concentratie op merchant ban-
king of niet. De koers die men wil inslaan bepaalt immers in belangrijke
mate welke combinaties van culturen, gedragspatronen en stijlen uiteindelijk
het meest effectief zijn voor de ondernemingsprestatie. Dit zal in de komen-
de jaren moeten blijken.
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CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING

In dit slothoofdstuk worden eerst de bevindingen over de ABN AMRO fusie
samengevat (paragmaf 8.1).   Aan  de  hand daalvan wordt vervolgens  nage-

gaan in hoeverre antwoord is verkregen op de vraagstelling (paragraaf 8.2).
Voorts komt de vraag aan de orde of deze bevindingen generaliseerbaar zijn,
mede aan de hand van de vergelijkingscase van de MeesPierson fusie (para-
graaf 8.3). Tot slot worden suggesties gegeven voor theorie (paragraaf 8.4)
en praktijk van management van fusie en integratie (paragraaf 8.5).

8.1  Samenvatting van de  bevindingen

Om de financiele effecten van de ABN AMRO fusie te evalueren is de ont-
wikkeling van een aantal indicatoren voor financidle performance voor en na
de fusie vergeleken met de ontwikkelingen bij andere Nederlandse banken in
dezelfde periode. Daardoor kon worden aangegeven of er bij ABN AMRO
sinds de fusie al dan niet van een financiele performanceverbetering sprake
was. De vergelijking met andere banken maakte het mogelijk om in te gaan
op de vmag in hoeverre die ontwikkeling afweek van de trend bij andere
banken, in welk geval er stelliger van een fusie-effect gesproken kan wor-
den.

De rentabiliteit van het eigen vermogen van ABN AMRO heeft zich na
een aanvankelijke dip in 1990 beter ontwikkeld dan die van de Rabobank en
ING Bank. Ten aanzien van de solvabiliteit, was er zowel in de jaren voor
als in de jaren na de fusie sprake van een verbetering, maar dit geldt even-
zeer voor de andere onderzochte banken als voor ABN AMRO. In de solva-
biliteitsontwikkeling in de loop derjaren is geen duidelijk fusie-effect aan te
wijzen, behoudens het jaar 1990 waarin een vergroting van het eigen vermo-
gen optrad vanwege de aan de fusie gekoppelde emissie van (certificaten
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van) preferente aandelen. In de efficiency-gemeten aan de hand van de ba-
ten/bedrijfslasten-verhouding en het brutoresultaat per medewerker-trad
net  als  bij de rentabiliteit  van het eigen vermogen  in  het jaar  1990  een  dip
op, zowel bij ABN AMRO als bij de andere banken. De baten/bedrijfslasten-
verhouding van ABN AMRO heeft  zich in de jaren daarna in eerste instantie
gunstiger ontwikkeld dan bij de concurrenten, maar in 1994 trad weer een
verslechtering op; per saldo neemt ABN AMRO een middenpositie in. Uit
de analyse van het brutoresultaat per medewerker blijkt dat de Nederlandse
banken al ruim v66r 1990 (het ABN AMRO fusiejaar) een stijgende trend
hadden ingezet. Deze verbetering is daarna gewoon voortgezet, zowel door
ABN AMRO als door de Rabobank. Ook hierin is dus geen evident fusie-ef-
fect zichtbaar. Al met al blijkt het effect van de fusie op de financiele per-
formance van het ABN AMRO concern in de jaren 1990-1994 beperkt te
zijn geweest: de rentabiliteitsontwikkeling van ABN AMRO was ten opzich-
le van andere banken relatief gunstig, maar de fusie heeft geen evident zicht-
baar effect gehad op de solvabiliteit en efficiency. In vergelijking met de
Amerikaanse studies over de ontwikkeling van rentabiliteit, solvabiliteit en
efficiency na bankenfusies, wijkt het beeld van de ABN AMRO fusie enigs-
zins af Amerikaanse bankenfusies bleken gemiddeld gesproken de rentabili-
teit nauwelijks te benvloeden; bij ABN AMRO was wel van een verbetering
sprake. Ten aanzien van de solvabiliteit was bij ABN AMRO in de jaren na
de fusie geen evidente stijging zichtbaar in vergelijking met andere Neder-
landse banken; ook bij Amerikaanse bankenfusies wordt gemiddeld gespro-
ken geen fusie-effect op de solvabiliteit waargenomen. Overigens kan wor-
den opgemerkt dat gefuseerde banken in de VS doorgaans zowel voor als na
de fusie een lager dan gemiddelde solvabiliteit hebben; dat was bij ABN
AMRO niet het geval. Wat betreft de efficiency, ten slotte, laten de Ameri-
kaanse studies een onduidelijk effect zien van bankenfusies: neutraal ten
aanzien van de baten/bedrijfslasten verhouding en enigszins positief ten aan-
zien van het brutoresultaat per medewerker Dit neutrale beeld geldt ook
voor ABN AMRO, waar geen duidelijk fusie-effect op de efficiency kan
worden waargenomen ten opzichte van de andere banken.

De hiervoor geschetste resultaten van de financiele performance-evalua-
tie hebben een relatief korte termijn perspectief: de conclusies hebben alleen
betrekking op de eerste vierjaar na de fusie. Event studies daarentegen hou-
den rekening met lange termijn verwachtingen van beleggers. Op grond van
de uitgevoerde event study van de ABN AMRO fusie werden de volgende
conclusies getrokken. Rond de fusie-aankondiging tot en met het gestand
doen van het fusiebod reageerden beleggers niet positief maar ook niet nega-
tief op de fusie.  In de eerste drie jaar na de fusie werd op grond van het cu-
mulatief abnormaal rendement voor aandeelhouders van ABN AMRO een
heel licht positief beeld van fusie gevormd. In vergelijking met Amerikaanse
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studies is dem reactie van beleggers per saldo iets positiever. Deze licht po-
sitieve conclusie sluit aan bij de eerder verwoorde conclusie ten aanzien van
de financiele performance in termen van rentabiliteit, solvabiliteit en effi-
ciency: de meeste indicatoren ontwikkelen zich min of meer in lijn met de
gang van zaken bij concurrenten en zijn derhalve 'neutraal' ten aanzien van
de fusie, tenvijl een enkele indicator (met name rentabiliteit) zich gunstiger
lijkt te ontwikkelen dan bij de overige banken

Om inzicht te krijgen in de processen achter de bovengeschetste perform-
ance-ontwikkelingen en zodoende door te dringen tot de kern van de pro-
bleemstelling-zijnde de vraag hoe het management kan bijdragen aan een
verbetering van de ondernemingsprestaties-is vervolgens nagegaan welke
fusiemotieven ABN en Amro hadden geformuleerd, in hoeverre deze zijn
gerealiseerd en wat de rol van decisies en interventies van het management
daarin was. Daarnaast heb ik getracht aan te geven welke organisatieontwik-
kelende effecten de fusiedecisies en -interventies hebben, die een uitwerking
zouden kunnen hebben op de ondernemingsprestaties op de lange termijn.

Zeven fusiemotieven werden voor de ABN AMRO fusie onderscheiden.
Het belangrijkste fusiemotief, de ambitie om bij de internationaal toonaange-
vende banken te behoren, kon op  rond van de analyse als de 'fusiemissie'
worden gekwalificeerd. Dit fusiemotief van ABN AMRO,  dat men bij de fu-
sieaankondiging met de metafoor 'global player' aanduidde, kan in verband
gebracht worden met de in de literatuur genoemde fusiemotieven van
imagoverbetering en het bereiken van financiele fusievoordelen door het te-
gen gunstiger voorwaarden kunnen aantrekken van eigen vermogen, beno-
digd voor de beoogde expansie. De ABN AMRO fusie heeft een positief ef-
fect gehad op de naamsbekendheid van de bank. De naamsbekendheid komt
tot uitdrukking in de world rankings van banken, waar ABN AMRO sinds de
fusie tot de top 20 behoort. Hierdoor heeft ABN AMRO bij meer internatio-
nale bedrijven kunnen doordringen tot de short list van banken waarmee zij
relaties willen onderhouden en zodoende een positie verworven in de league
van internationaal toonaangevende banken. Het is (nog) niet duidelijk vast te
stellen of dit belangrijke league-effect zich-naast andere fusie-effecten-
heeft gemanifesteerd in de waardering van het aandeel ABN AMRO: de
koers/intrinsieke waarde verhouding en koersAvinst verhouding van het aan-
deel ABN AMRO hebben in de vierjaar na de fusie geen evident betere ont-
wikkeling laten zien dan bij de andere onderzochte Nederlandse marktpartij-
en. De ontwikkeling van deze indicatoren wordt echter door zeer veel
factoren bepaald, die vaak van jaar tot jaar een aanzienlijk verschillende im-
pact hebben; om tot een meer definitieve uitspraak over het effect van de fu-
sie te komen zou de ontwikkeling over een langere periode dan vier jaar
moeten worden bezien.
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ABN en Amro beoogden met de fusie ook een snellere groei in het bui-
tenland. Dit is alles ovenvegende in belangrijke mate bereikt. Door een gro-
ter eigen vermogen en het eerder genoemde short list effect werd beoogd
meer en grotere buitenlandse overnames te kunnen doen, wereldwijd grotere
posities te kunnen innemen in emissies en een versnelling in buitenlandse
kredietverlening te kunnen bewerkstelligen. De hoeveelheid en omvang van
de acquisities in het buitenland is toegenomen en ABN AMRO is in staat ge-
weest haar wereldwijde positie in emissies te vergroten. Het short list effect
heeft vooral betrekking op de relaties met buitenlandse ondememingen, om-
dat in Nederland ABN en Amro v66r de fusie reeds een sterke aanwezigheid
in de malia hadden. De groei van de kredietverlening aan het buitenland
heeft zich net als voor de fusie voortgezet, al was daarin geen sprake van een
versnelling

ABN AMRO heeft de fusie ook expliciet een diversificatiedoelstelling
meegegeven, zowel in geografische zin als in termen van commerciele acti-
viteiterl Concreet beoogde men geografische diversificatie te bereiken door
het aandeel van het buitenland in de bedrijfsactiviteiten te verhogen; activi-
teitendiversificatie werd nagestreefd door het aandeel van investment ban-
king baten-zoals de baten uit hoofde van emissies, effecten- en derivaten-
handel, fusie- en overname-adviezen en vermogensbeheer-in de totale
baten te laten stijgen. De geografische diversificatie heeft zich onmiskenbaar
voorgedaan Alhoewel het effect van de fusie niet heel hard aantoonbaar is,
hebben de acquisities in het buitenland, waarvan er door de fusie meer en
grotere mogelijk waren, hierin een belangrijke bijdrage gehad. De activitei-
tendiversificatie waarbij het aandeel van investment banking baten in de to-
tale concernbaten zou moeten stijgen, is niet uit (openbare) financiele cijfers
af te leiden. Wel is het aandeel van het personeel werkzaam in investment
banking ten opzichte van het totale personeelsbestand duidelijk gegroeid,

hetgeen als een indicatie van activiteitendiversificatie kan worden gezien;
vooral het belang van de in het buitenland werkzame personen in de invest-
ment banking onderdelen is toegenomen. Voor het moeilijk kunnen traceren
van activiteitendiversificatie in de financiele cijfers kunnen enkele verklarin-
gen worden aangevoerd. Er is in de investment banking lines of business van
ABN AMRO weliswaar sprake geweest van groei in absolute termen, maar
de grote acquisities die tegelijkertijd op het gebied van commercial banking

zon gedaan, hebben het effect van de groei van de investment banking baten
in de totale baten gedempt. Voorts is de gehanteerde indicator voor activitei-
tendiversificatie-namelijk het aandeel van niet-rentebaten in de totale ba-
ten-nogal ruw, zuiverder indicatoren worden echter niet openbaar gepubli-
ceerd. Ten slotte vereiste de beoogde activiteitendiversificatie in de richting
van investment banking aanzienlijke investeringen in automatisering, perso-
neel en in de opbouw van een internationaal netwerk van effectendochters
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door middel van overnames; het opbouwen van een dergelijk investment
banking bedrijf kost tijd, waardoor ook verwacht mag worden dat de activi-
teitendiversificatie pas na enkele jaren tot een verhoging van het aandeel van
de baten uit dien hoofde in de totale baten zichtbaar wordt.

Het versterken van de marktpositie in Nederland werd eveneens als fu-
siedoelstelling geformuleerd. In werkelijkheid is er op dit vlak evenwel
vooralsnog nauwelijks een positief effect op de ondernemingsprestaties te
onderkennen, tenvijl er zich wel belangrijke negatieve effecten hebben voor-
gedaan. Positief voor ABN AMRO, maar ook voor de concurrenten ING en
Rabo, is dat de v66r de fusie duidelijk dalende trend in de rentemarge na de
fusie gekenterd lijkt, alhoewel ten aanzien van dit gegeven opgemerkt moet
worden dat geen nadere analyse kon worden verricht naar de vraag in hoe-
verre het Nederlands respectievelijk het buitenlands bedrijf hiervoor verant-
woordelijk is. Negatief is dat de organisatie in Nederland gedurende de inte-
gratie een 'inerte' periode heeft doorgemaakt: de aandacht voor de markt
werd aangetast door de sterke concentratie van managers en medewerkers op
de integratie van de ABN en Amro organisaties en de eigen belangen daarin.
Die integratie was niet zozeer gericht op organisatorische vernieuwing maar
op het in elkaar schuiven van bestaande processen en systemen, waardoor
een stilstand in het vemieuwingspmces optrad. Op dit negatieve fusie-effect
wordt verderop in deze bespreking nog teruggekomen.

Het bundelen van de human resources van ABN en Amro en daarmee het
gezamenlijk komen tot een betere personeelsformatie vormde een volgend
motief voor de ABN AMRO fusie. Dit is in zekere zin gerealiseerd Omdat
per saldo functies geschrapt zijn, ontstond er in de interne arbeidsmarkt een
overaanbod van personeel. Daardoor kon het management voor vacatures
putten uit meer kandidaten dan voor de fusie. Het afspiegelings- en herplaat-
singsbeleid dat in het kader van de integratie was afgesproken, leidde echter
tot een beperking van de mogelijkheden van het management in dezen. Op
elke afdeling in de nieuwe bank moest de verdeling tussen ex-ABN en ex-
Amro personeel namelijk een afspiegeling zijn van de samenstellende afde-
lingen uit de oude banken. Dit beperkte de keuzemogelijkheid voor mana-
gers. Ook is er een mismatch ontstaan tussen gewenste en feitelijke
personeelsformatie in de nieuwe bank omdat prioriteit is gegeven aan het re-
duceren van het aantal herplaatsers waardoor niet altijd de meest geschikte
kandidaten voor functies zijn benoemd. Een laatste belangrijke ontwikkeling
op personeelsgebied was het ontstaan van een kwalitatieve verzwaring van
de functieformatie: het aandeel van de laagste functies is gedaald, het aan-
deel van de hogere functies is gestegen. Deels heeft dit te maken met een
structurele tmnd in het bankwezen-met name uit hoofde van automatise-
ring-maar ook zijn fusiedecisies en -interventies hiervoor verantwoordelijk.
De invoering van clientengroepsgerichte organisatiestructuren op meer
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hierarchische niveaus en in meer geografische marktgebieden in Nederland,
alsmede de sterke ontwikkeling van het investment banking bedrijf die door
de fusie mogelijk werd, zijn daar belangrijke vootbeelden van. De opwaar-

dering van de functieformatie kan enerzijds worden gezien als een verhoging
van de kwaliteit van de dienstverlening van ABN AMRO, anderzijds heeft
deze ook geleid tot hogere kosten.

Een investeringsgerelateerd fusievoordeel dat ABN en Amro beoogden
betrof het gezamenlijk beter kunnen dragen van investeringen in informatie-
technologische toepassingen. Een belangrijke voonvaarde voor het realiseren
hiervan was het besluit om volledig te integreren, in plaats van het naast el-
kaar laten voortbestaan van twee aparte werkmaatschappijen. In de cijfers
over investeringen in automatisering is dit investeringsgerelateerde schaal-
voordeel evenwel nog niet terug te vinden.

In het kader van de integratie geplande kostenbesparingen werden wel
gerealiseerd op personeelsgebied; ook daarvoor was de decisie om be-
drijfsmatig te integreren cruciaal. De personeelscapaciteit van ABN AMRO
is na de fusie sneller gedaald dan bij de concurrenten Dit heeft geleid tot
kostenbesparingen, maar die werden, zoals reeds opgemerkt, deels teniet ge-
daan door de verzwaring van de functieformatie.

Naast positieve fusiemotieven, venvachtten ABN en Amro ook bepaalde
negatieve fusie-effecten. De belangrijkste negatieve effecten waarmee het
management aanvankelijk rekening hield, was het risico van het ontstaan van
een te grote gerichtheid van het personeel op interne processen tijdens de in-
tegratie, een daling van het marktaandeel in de Nederiandse segmenten waar
ABN en Amro traditioneel erg groot waren (deels vanwege de genoemde in-
terne gerichtheid tijdens de integratie) en het vertrek van getalenteerde me-
dewerkers die hun carritremogelijkheden beknot zagen na de fusie. Ten aan-
zien van het eerstgenoemde potentiele fusienadeel ontwikkelde het
management een beleid waarvan tevens werd venvacht dat het een bijdrage
zou leveren aan het voodcomen van de venvachte dating van het marktaan-
deel. Dat beleid was erop gericht zoveel mogelijk te voorkomen dat de voor
commercie verantwoordelijke medewerkers zich met interne fusie- en inte-
gratievraagstukken zouden moeten bezighouden. De verantwoordelijkheid
voor de integratie in het binnenlands kantorennet werd daartoe gelegd in
aparte ondersteunende afdelingen voor 'personeel & facility management'.

Daarnaast gaf het topmanagement richting hoger en middelmanagement aan
dat de bank de fusie 'in de avonduren' moest doen plaatsvinden, daarmee be-
nadrukkend dat voorkomen moest worden dat klanten hinder zouden onder-
vinden van het feit dat ABN en Amro intern met een bedrijfsmatige integra-
tie bezig waren. In de praktijk bleef het algemeen management, zoals regio-
en districtsdirecteuren waar de eindverantwoordelijk ligt voor het functione-
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ren van de lokale organisaties, in aanzientijke mate betrokken bij de inter-
venties in het kader van de integratie (bij voorbeeld ten aanzien van benoe-
mingen, herplaatsingen en de fysieke en systeemtechnische samenvoeging
van ABN en Amro). Mede daardoor ontwikkelde zich, ondanks het gevoerde
beleid, inderdaad een tijdelijke interne gerichtheid van medewerkers; er ont-
stond als het ware een bepaalde mate van 'introversie' in het binnenlands be-
drijf. Ook de verwachte dating van het marktaandeel in segmenten waar
ABN en Amro traditioneel groot waren, heeft zich voorgedaan. Daarbij kan
worden opgemerkt dat die daling zich later en in mindere mate dan door vele
bestuurders aanvankelijk werd verwacht heeft voltrokken. Het derde ver-
wachte negatieve fusie-effect, het veltrek van getalenteerde medewerkers
naar andere ondememingen, heeft zich eveneens voorgedaan; hiertegen werd
geen expliciet beleid gevoerd. De reden was dat externe uitstroom van mede-
werkers, alhoewel dat in sommige individuele gevallen werd betreurd, een
onmiskenbare en daarom op zich positieve bijdrage leverde aan de oplossing
van de bij de integratie ontstane kwantitatieve herplaatsingsproblematiek

Niet alle fusie-effecten waren verwacht: ook werden gaandeweg het integra-
tieproces fusie-effecten 'ontdekt', fusie-effecten die vooraf door het manage-
ment waren onderschat. Het eerder genoemde positieve short hst effect van
de fusie was hiervan de belangrijkste. De groei van het aantal grote buiten-
landse ondernemingen die met ABN AMRO zakenrelaties ging onderhouden
overtrof de aanvankelijke venvachtingen van bestuurders. Deze ontwikke-
ling droeg naast groeipotentie ook een ander effect op de organisatie in zich.
Het feit dat ABN AMRO tot een andere league van banken ging behoren,
leidde ertoe dat hogere eisen moesten worden gesteld aan de organisatie. Om
te kunnen concurreren met de andere top league spelers moest de innovativi-
teit en clientgerichtheid van de dienstverlening op een hoger plan worden ge-
bracht. Dit vereiste investeringen in menselijke vaardigheden, informatie-
technologie en acquisities, vooral in de bedrijfsonderdelen waar het
genoemde top league effect een rol speelt, zijnde het buitenlands commercial
banking bedrij f en de investment banking lines of business.

Een belangrijk onbedoeld effect van de fusie en integratie was het op gang
komen van een bureaucratiseringsproces op het hoofdkantoor en in het Ne-
derlandse bedrijf van ABN AMRO. De fusie vergrootte sprongsgewijs de
schaal van bedrijfsactiviteiten, hetgeen onder andere tot uitdrukking kwam
in de omvang van het zakenvolume en van de bemanning van organisatori-
sche eenheden. Tevens nam de complexiteit van de besturingsvraagstukken
toe: de integratie werd doorgevoerd en tegelijkertijd werden voor grote delen
van het bedrijf nieuwe organisatiestructuren ingevoerd (zoals de clienten-
groepsgerichte structuur in het binnenlands bedrijf dat met name voor de ex-
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ABN nieuw was), nieuwe geautomatiseerde systemen werden ontwikkeld,
internationale acquisities gedaan en de investment banking activiteiten wer-
den sterk uitgebreid (met nieuwe produkten en systemen en de opbouw van
een internationaal netwerk van effectendochters). De managementreactie op
deze sprongsgewijs ontstane schaal- en complexiteitvergroting betrof deels
bureaucratische oplossingen: de invoering van procedures en richilijnen, ont-
wikkeling van ondersteunende staftaken en het opdelen van de organisatie in
meer hierarchische niveaus en bedrijfseenheden dan men in een normale si-
tuatie wenselijk zou achten. De cumulatie van dergelijke op zichzelf be-
schouwd vaak plausibele interventies, leidde zo tot het negatieve fusie-effect
dat als 'bureaucratisering' omschreven kan worden, hetgeen onder andere tot
uitdrukking komt in overheadkosten, een reductie van de flexibiliteit van de
organisatie en het ontstaan van een te groot aantal overlegsituaties. Deels
hadden de bureaucratiseringsprocessen direct met de integratie te maken, bij
vootbeeld uit hoofde van de vele adviesprocedures richting Vertegenwoordi-
gend Overleg. Maar ook was er duidelijk sprake van schaalnadelen die meer
structureel van aard zijn. Deze schaalnadelen-hogere 'coordinatiekosten'
die gepaard gaan met een toename van de omvang van de organisatie-ver-
taalden zich in grotere stafafdelingen, meer procedures en een meer afstan-
delijke communicatie binnen de organisatie.

Veel van de decisies en inter, enties in het kader van de ABN AMRO fusie
en integratie zijn van invloed op de competenties van de organisatie en daar-
mee de ontwikkelingsmogelijkheden op de langere termijn. Dambij zijn op-
vallende verschillen te constateren tussen het binnenlands, buitenlands en in-
vestment banking bedrijf

In het binnenlands commercial banking bedrijf, waar ABN en Amro bei-
de gevestigde, traditioneel grote marktpartijen waren, hebben zich de minste
organisatorische vernieuwingen voorgedaan. De commerciele strategie is
nauwelijks gewijzigd. De structuur die men heeft ingevoerd is weliswaar
meer clientgericht maar kent vanwege het matrixkarakter ook belangrijke,
daalaan inherente nadelen. Ten aanzien van de bedrijfscultuur is doelbewust
afgezien van interventies; hoofddoel was niet het vernieuwen van de cultuur
maar het integreren van de organisaties en men ging er-achteraf kan dit te-
recht worden genoemd-van uit dat cultuurinterventies niet nodig waren om
tot integratie te komen. En de systeemintegratie heeft per saldo geleid tot een
weliswaar volledig bedrijfsmatig gantegreerd administratief systeem, maar
de lange duur en grote inspanning die hiermee gepaard gingen, hebben ook
geleid tot een beperking van de vernieuwing op technologisch gebied.

In het buitenlands commercial banking bedrijf heeft men de integratie
relatief snel kunnen afronden, omdat de overlap tussen ABN en Amro zeer
beperkt was en omdat werd aangesloten bij de bestaande structuur en syste-
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men van de in het buitenlands bedrijf zwaar vertegenwoordigde ABN. In-
middels zijn daar bepaalde vernieuwende organisatorische interventies door-
gevoerd, zoals een verplatting van de organisatiestructuur, delegatie van ko-
dietbevoegdheden en aanpassing van procedures en systemen gericht op het
meer als gerntegreerd netwetic gaan functioneren van het internationale kan-
torennet in plaats van als relatief autonome landenorganisaties. Van deze or-
ganisatorische veranderingen kan een velbetering van de ondernemingspres-
taties worden venvacht. Ten aanzien van deze ontwikkeling is een parallel te
trekken met het evolutionaire patroon dat door Bartlett & Ghoshal (1992) is
geschetst in het denken over grensoverschrijdend management. Volgens
deze auteurs is er een ontwikkeling te ontwaren in de stijl waarop grensover-
schrijdend opererende ondernemingen hun internationale activiteiten bestu-
ren. In eerste instantie werden buitenlandse vestigingen vaak als lokale bui-
tenposten van het moedeibedrijf beschouwd; dit noemen Bartlett & Ghoshal
de 'internationale mentaliteit'. Door groei en een toename van hun lokale
verankering ontwikkelen deze buitenlandse vestigingen zich daarna meer en
meer tot relatief autonoom opererende bedrijfseenheden (de 'multinationale
mentaliteit'), waarna om redenen van efficientie binnen het concern de be-
hoefte opkomt aan meer standaardisatie, centrale coordinatie en beheersing
(de 'mondiale mentaliteit'). Tot slot onderscheiden Bartlett & Ghoshal de
zogenaamde 'transnationale mentaliteit', waarbij er gezocht wordt naar een
balans tussen de op standaardisatie en efficiency gerichte mondiale aanpak
en de wat betreft ondernemerschap en reactievermogen aantrekkelijke multi-
nationale mentaliteit. Gesteld kan worden dat de besturing van ABN
AMRO's buitenlands bedrijf in toenemende mate de kenmerken van een
transnationale mentaliteit vertoont. Het beleid is erop gericht de nu nog rela-
tief autonoom opererende landenorganisaties meer en meer tot een geYnte-
greerd netwerk te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met
lokale verschillen, zowel op grond van lokale externe omgevingsfactoren als
op basis van lokale organisatiekenmerken; zo worden, bij voorbeeld, ver-
schillen aangebracht tussen de mate waarin investment banking en commer-
cial banking activiteiten van ABN AMRO al dan niet door een bepaald lan-
denmanagement integraal worden bestuurd.

Het investment banking bedrijf is het bedrijfsonderdeel dat de meeste

veranderingen heeft ondergaan. Dit bedrijfsonderdeel was voor zowel ABN
als Amro relatief nieuw. Er is een nieuwe strategie ontwikkeld om te komen
lot internationaal toonaangevende positie in investment banking, gebaseerd
op mogelijkheden die v66r de fusie bij ABN en Amro niet aanwezig waren.
Er is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en een internationaal net-
wedk van effectendochters opgebouwd. Dit laatste heeft zich in een hoog
tempo kunnen voltrekken omdat de opbouw voornamelijk is geschied door
bestaande organisaties in diverse internationale markten over te nemen en in
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het ABN AMRO netwerk van effectendochters te integreren. Tevens zijn in
dit bedrijfsonderdeel belangrijke cultuur- en managementstijlveranderingen
doorgevoerd: een meer resultaatgericht remuneratiesystematiek, een versnel-
ling van beslissingsprocedures en een verruiming van bevoegdheden. Door
al deze organisatieveranderingen is het investment banking bedrijf het meest
tutbulente bedrijfsonderdeel van ABN AMRO geworden; het tempo van ver-
nieuwing ligt hoog en daarmee ook de mogelijkheden voor verdere prestatie-
verbeteringen in de toekomst. De grote turbulentie brengt evenwel ook een
risico met zich mee, namelijk dat men de grip op de organisatie verliest. Het
kan met name in dit bedrijfsonderdeel als tan van de belangrijkste manage-
menttaken voor de komende jaren worden gezien om de mogelijkheden die
na de fusie zijn ontstaan ook in de toekomst te benutten en te consolideren.

8.2 Het belang van fusiemanagement voor ondernemingsprestaties

De ABN AMRO fusie heeft ontegenzeggelijk mogelijkheden geschapen
voor performanceverbetering. Dit geldt enerzij(Is aan de batenkant, tot nu toe
vooral gelegen in het realiseren van een hoger tempo en grotere omvang van
buitenlandse acquisities, in het bij meer internationale bedrijven doordringen
tot de short list van bankrelaties en in het vergroten van het wereldwijde
marktaandeel in emissies. Anderzijds zijn er ook kostenvoordelen gereali-
seerd, met name door het weghalen van de overlap in functies die ontstond
door de bedrijfsmatige integratie. De overall financiele performance-evalua-
tie leidde desalniettemin tot de conclusie dat de verbeteringen op korte ter-
mijn vooralsnog beperkt waren. Kennelijk hebben de genoemde baten- en
kostenvoordelen (nog) onvoldoende effect gehad op de bedrijfsresultaten.
De event study leidde wel tot de voorzichtige conclusie dat beleggers, na
verloop van tijd, een licht positief financieel effect op lange termijn zagen
van de fusie. Om die verwachting waar te make4 moeten de fusievoordelen
zich nog verder vertalen in concrete resultaten. Kan dit patroon--op korte
termijn weinig vetbetering maar wel venvachtingen voor de langere ter-
mijn-worden verklaard aan de hand van de analyse van de fusie en integra-
tie? Deze vraag komt in de onderstaande beschouwing aan de orde.

De fusie kan worden gezien als majeure sprong in de ontwikkeling van de
betrokken organisaties. Zij droeg potenties in zich voor strategische herposi-
tionering c.q. een versnelling van organisatorische vernieuwing. Interventies
die het management pleegl naar aanleiding van de fusie kunnen dan ook lei-
den tot wat men wel als een 'kwalitatieve omslag' in de organisatie-omge-
vingsconfiguratie kan kenschetsen (Van Dijck 1976). Dergelijke interven-
ties, gericht op verandering van de organisatie 'als systeem', hebben dan ook
effecten die vaak pas op lange termijn (ten volle) hun uitwerking krijgen.
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Naast zulke 'organisatieontwikkelingsinterventies' moeten de organisaties
samengesmolten worden tot een bedrijfsmatige eenheid: de concrete be-
drijfsmatige integratie moet plaatsvinden. Dit vergl 'reorganisatorische inter-
venties' die veelal een meer op de korte termijn gerichte uitwelking hebben

en ook meer op een geplande manier kunnen plaatsvinden. Doelstellingen
van zulke reorganisatorische interventies hebben vaak een belangrijk kwanti-
tatief aspect, bij voorbeeld gericht op het realiseren van besparingspercenta-

ges of het halen van concrete financiele doelen. Kortom, organisatieontwik-
keling en reorganisatie betreffen twee categorieen decisies en interventies
met verschillende tijdshorizons, die ook verschillen in hun (al dan niet be-
oogde) uitwerking op de organisatie. Het onderscheiden van deze catego-
rieen kan inzicht verschaffen in strategische en tactische aspecten aan de ver-
anderingen die de organisaties met de fusie en integratie doormaken.
Daarmee kan ook een verklaring worden gegeven voor termijnen waarop be-
paalde prestatieverbeteringen zichtbaar kunnen gaan worden.                                 '

De fusiemotieven van ABN AMRO betroffen vooral doelstellingen met
een lange termijn karakter, deze waren gericht op verandering in en verster-
king van de concurrentiepositie van ABN AMRO als wereldwijde en natio-
nale speler. Dergelijke veranderingen betreffen aanpassingen in de organisa-
torische kenmerken van de bank zoals het invoeren nieuwe strategieen,
structuren, systemen en processen. De decisies en interventies hieromtrent
werden genomen door het topmanagement. De ABN en Amro organisaties
werden voorts bedrijfsmatig geYntegreerd omdat veel van de fusievoordelen
pas bereikt zouden kunnen worden in een situatie waarbij sprake is van 6dn
volledig geintegreerde bank. De reorganisatorische interventies die daartoe
werden genomen betroffen het samenvoegen van afdelingen, het vaststellen
van functieformaties, het benoemen van medewerkers en het intussen bewa-
ken dat het reguliere bankbedrijf en het clientencontact zoveel mogelijk on-
gestoord konden blijven plaatsvinden. Decisies en interventies op deze ge-
bieden vielen niet alleen binnen het domein van het topmanagement, maar
ook binnen dat van het hoger management dat verantwoordelijk was voor de
tactische beslissingen in de diverse bedrijfsonderdelen.

Bij de fusie en integratie van ABN AMRO zijn de organisatieontwikke-
lende decisies vooral in het begin van het fusieproces genomen. Zo werd in

de voorbereidingsfasen bij de afzonderlijke banken bepaald dat een fusie met
een andere, Nederlandse, bank gewenst was. In de eerste maanden na de fu-
sieaankondiging werden concernstructuur ontworpen en fusiemotieven voor
de lange termijn ontwikkeld en geexpliciteerd. Aan sommige fusiemotieven
werd voor een belangrijk deel al direct bij de vermogensrechtelijke fusie te-
gemoet gekomen, bij voorbeeld de stijging in world ranking waardoor ABN
AMRO tot een andere league van banken doordrong. Maar de meeste fusie-
motieven moesten nog worden gerealiseerd door te integreren en de door de
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fusie ontstane mogelijkheden te benutten. Al vrij snel-in de loop van
1990-is de aandacht van het management verlegd naar reorganisatorische
decisies en interventies gericht op feitelijke integratie van de onderscheiden
bedrijfsonderdelen. De meeste van die interventies zijn te beschouwen als
uitvloeisels van enerzijds de van tevoren vastgestelde doelen (meestal kwan-
titatieve doelen zoals besparingsdoelstellingen) en anderzijds de randvoor-
waarden die men zich eerder had opgelegd (sociaal plan, herplaatsingsbeleid,
systeemkeuzes). De decisies hadden niet het oogmerk van organisatorische
vernieuwing; ze waren gericht op een zo snel mogelijke en zo min mogelijk
onrust veroorzakende integratle. Pas nadat de integratie in de organisaties
was verwerkt, werden hier en daar weer ideeen geconcipieerd en acties on-
dernomen op het gebied van organisatieontwikkeling. Hierbij zien we opval-
lende verschillen tussen het binnenlands bedrijf, het buitenlands bedrijf en
investment banking. In het buitenland koos men in eerste instantie nadrukke-
lijk niet voor vernieuwing maar voor het aansluiten bij de ex-ABN strategie,
structuur en systemen. Alle aandacht ging uit naar een snelle integratie. Met
de organisatie die men daarmee creeerde, was men in staat de beoogde be-
drijfsontwikkeling, met name de buitenlandse expansie, te realiseren Later,
in de loop van 1993-1994 werden bepaakie organisatieontwikkelende inter-
venties doorgevoerd; geen grootschalige veranderingen maar 'accenten' ge-
richt op verbetering van de ondernemingsprestatie. In het investment ban-
king bedrijf, was de integratie eveneens gericht op snelheid van invoering
met het oogmerk de bestaande commerciele activiteiten niet te laten lijden
onder de integratie. Daarna werd in dat bedrijfsonderdeel een hoog tempo
van organisatorische vernieuwing ingezet. Het betrof niet het leggen van 'ac-
centen' maar in feite het bepalen van een nieuwe configuratie van strategie,
structuur, cultuur en systemen; doel was het benutten van de potenties in in-
vestment banking die de fusie met zich mee had gebracht. In het binnenland,
ten slotte, bevatten de integratiedecisies in het begin ovenvegingen gericht
op organisatieontwikkeling, bij voorbeeld ten aanzien van de organisatie-
structuur en de systeemkeuzes. Men ontwikkelde dambij geen nieuwe con-
cepten, maar koos voor structuren en systemen die in hetzij de ex-ABN het-
zij de ex-Amro organisatie al bestonden. Daarna ging gedurende een lange
periode, van 1991 tot en met 1994, alle aandacht uit naar de integratie. De
eventuele stap naar organisatorische vernieuwing moet daar nog gezet wor-
den.

Bovenstaande beschrijving van het patroon van fusiemanagement geeft aan
dat er bij ABN AMRO sprake was van een bepaalde volgtijdelijkheid. Eerst
werden stappen ondemomen die het karakter van organisatieontwikkeling
droegen, daarna werd een periode van reorganisatie/integratie ingezet. In
meer (buitenland en investment banking) of mindere mate (binnenlands be-
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drijf) is daarna hernieuwde organisatieontwikkeling in gang gezet. Op grond
van deze analyse mag verwacht worden dat de fusie nog niet in effect is uit-
gewerkt: strategische potenties die door deze ontwikkelingssprong werden

geschapen, kunnen nog worden benut en daarmee kunnen ondernemings-
prestaties worden verhoogd.

Uit het bovenstaande komt naar voren dat 'management van fusie en integra-
tie', dat wil zeggen de decisies en interventies van het topmanagement ge-

richt op de fusie en integratie van ABN en Amro, een bepaalde bijdrage heb-
ben geleverd aan de veibetering van de ondememingsprestaties. In de
voorbereiding en het begin van de fusie en integratie lag de bijdrage van het
topmanagement vooral in het creeren van potenties voor organisatieontwik-
keling. Verderop in het proces, tijdens de integratie, lag de bijdrage van het
top- en hoger management in het realiseren van de voor verdere vernieuwing

noodzakelijke bedrijfsmatige integratie. En nadat de integratie door de diver-
se bedrijfsonderdelen verwelict was, heeft het topmanagement hier en daar   '
de draad opgepakt en belangrijke organisatieontwikkelende vernieuwingen
ingezet.

De managementstijl die men bij de fusie en integratie toepaste heeft
evenwel ook negatieve invloeden op de ondernemingsprestatie gehad. Reeds
beschreven werd het proces van bureauctatisering dat ontstond vanwege de
reactie op de toegenomen schaal en complexiteit in de organisatie. Daarnaast

is nog een ander element van de managementstijl van belang. In het streven
naar het beheersen van het integratieproces hechtte het management grote
waarde aan het voorkomen van 'onrust' in de organisatie. Daartoe werden
rust creerende-zo men wil 'verzoenende'-interventies op collectief niveau

gepleegi zoals de afspraak dat gedwongen ontslagen zouden worden verme-
den en het centraal vaststellen van een gedetailleerde en zorgvuldige proce-
dure om tot benoemingen en herplaatsingen te komen. Deze politiek bracht
voordelen met zich mee, met name in het consolideren van het commitment
voor de fusie onder brede lagen van de bedrijfspopulatie. Echter op micro-
niveau, zoals in de lokale bankkantoren en in de diverse hoofdkantoorafde-
lingen, bleven onzekerheden bestaan bij individuele personeelsleden ten aan-
zien van hun eigen benoeming, herplaatsing, etcetera. Het bezig zijn met de
eigen belangenbehartiging en de beheersing van dit 'interne politieke proces'
door het hoger en middelmanagement droeg bij aan de reeds beschreven in-
terne gerichtheid die ontstond ten tijde van de integratie. Gegeven de weer-

barstigheid van de negatieve fusie-effecten betreffende bureaucratisering en
de grotem interne gerichtheid, en het feit dat deze verschijnselen ged Iende
meerdere jaren de kans hebben gekregen in de organisatie binnen te dringen,
zal het niet eenvoudig zijn deze fusienadelen weg te werken. Dit is uit hoof-
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de van de gewenste verhoging van de ondernemingsprestaties mijns inziens
echter wel noodzakelijk.

8.3 Generaliseerbaarheid van de conclusies

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate van generaliseerbaarheid van
de hiervoor venwoorde bevindingen en conclusies wordt eerst nagegaan in
hoeverre deze ook bij de MeesPierson fusie herkenbaar waren. Bij de case
study van MeesPierson werd geconcludeerd dat de in het kader van de fusie
en integratie gemaakte decisies en gedane interventies over het geheel beke-
ken meer overeenkomsten dan verschillen vertoonden met ABN AMRO. De
overeenkomsten lagen op de terreinen van de fasering van het fusie- en inte-
gratieproces, de formulering van de voorwaarden vooraf (een fusie op voet
van gelijkheid en een volledige bedrijfsmatige integratie) en de implementa-
tie van de integratie die in hoge mate was gericht op creeren en bestendigen
van commitment en rust onder het personeel. De verschillen betroffen de
bankstrategieen, de organisatiestructuur, het beleid ten aanzien van de infor-
matiesystemen en ten slotte het tempo waarin de integratie tot stand werd ge-
bracht. Vooral de verschillen in strategie en in integratietempo zijn van be-
lang te benadrukken, omdat deze belangrijke consequenties hadden voor het
karakter van de fusie-interventies.  ABN en Amro, beide banken met een zeer
breed produktenpakket, wilden de activiteiten waar zij traditioneel op waren
gericht uitbreiden met investment banking, terwijl MeesPierson ervoor koos
zich te concentreren op de gebieden waar haar expertise lag. De MeesPierson
integratie kon daardoor meer langs lijnen van reorganisatorische interventies
worden doorgevoerd met Pierson, Heldring & Pierson als model, terwijl bij
het investment banking bedrijf van ABN AMRO de integratie mede het ka-
rakter droeg van organisatieontwikkeling.

Wat het tempo van fuseren en integreren betreft is het duidelijk dat
MeesPierson het totale fusieproces veel sneller heeft doorlopen dan ABN
AMRO. De belangrijkste reden daarvoor was de veel beperktere complexi-
teit bij MeesPierson dan bij ABN AMRO. MeesPierson had te maken met
slechts dan aandeelhouder en de vraagstukken rond de juridische fusie lagen
aanzienlijk eenvoudiger dan bij ABN AMRO. Vooral echter kan het tempo-
verschil worden verklaard door het zeer grote verschil tussen ABN AMRO
en MeesPierson in de omvang van de binnenlandse kantorennetten. Bij
MeesPierson hoefde niet zoals bij ABN AMRO een organisatorisch ingrij-
pende grootschalige integratie van elkaar overlappende, fijnmazige bankkan-
torennetwerken te worden gerealiseerd. Naast deze contingentiefactoren die
het'tempo van de fusie van MeesPierson bespoedigden, heeft MeesPierson in
de decisies rond de systeemintegratie een eenvoudiger weg gekozen dan
ABN AMRO. Er werd namelijk gekozen voor een zo snel mogelijke systeem
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integratie in plaats van het eerst ontwikkelen van bepaalde technologische
toepassingen voordat men tot integratie van de administraties overging.
Hierdoor heeft de fase van integratie/reorganisatie bij MeesPierson relatief
kort kunnen duren-meer vergelijkbaar met de integratie van de hoofdkanto-
ren van ABN en Amro dan met de kantorennetten. Dit kan tot gevolg hebben
dat de bij ABN AMRO gesignaleerde nadelen in de vorm van bureaucratise-
ring en interne gerichtheid daardoor wellicht minder weerbarstig zullen blij-
ken te zijn. Bovendien kan sneller worden overgegaan tot een hernieuwde
organisatieontwikkeling nadat de integratie voltooid is. Die fase is bij Mees-
Pierson evenwel nog niet ingezet. de integratie is nog niet helemaal in de or-
ganisatie venverkt. Het moet nog blijken of en wanneer MeesPierson de
draad van vernieuwing oppakt.

De vergelijkingscase geeft een aantal zaken aan wat betreft generaliseerbaar-
heid van de bevindingen over de rol van fusiemanagement in het verbeteren
van de ondememingsprestaties. Ook bij MeesPierson was er sprake van
volgtijdelijkheid in het karakter van de fusiedecisies: eerst organisatieont-
wikkelend, later reorganiserend. De fusiemotieven hadden net als bij ABN
AMRO een lange termijn karakter en waren gericht op organisatieontwikke-
ling. Evenwel kan gesteld worden dat in die eerste fase bij de MeesPierson
fusie minder aan organisatievernieuwing werd gedaan dan bij ABN AMRO.
Pierson, Heldring & Pierson diende in de structuur als model voor de nieuwe
organisatie en de strategie bevatte vooral elementen van Pierson die werden
aangevuld met enkele sterkten van Bank Mees & Hope. In de integratiefase
heeft men bij MeesPierson doelbewust tempo van de integratie boven ver-
nieuwing van structuren en processen gesteld, bij voorbeeld ten aanzien van
automatiseringstoepassingen. Hierdoor, en vanwege het feit dat de integratie
qua complexiteit meer te vergelijken was met de samenvoeging van de
hoofdkantoorfuncties van ABN en Amro dan met het binnenlands kantoren-
net van ABN en Amro, kon de integratie bij MeesPierson sneller plaatsvin-
den dan bij ABN AMRO.

Ik verwacht dat de hietboven geschetste rol van het management in het ver-
beteren van ondernemingsprestaties in principe generaliseetbaar zal zijn
voor een groot aantal fusiegevallen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat
dan wordt gerefereerd aan fusies op voet van gelijkheid waaibij tot een vol-
ledige bedrijfsmatige integratie wordt overgegaan. Die twee voorwaarden
speelden zowel bij ABN AMRO als bij MeesPierson een belangrijke rot in
het totstandkomen van de decisies en interventies in het kader van de fusie
en integratie. Deze verwachting kan plausibel worden geacht omdat de rol
die het management kan spelen mijns inziens slechts in beperkte mate bleek
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samen te hangen met specifieke contextuele factoren. Wat was immers de rol
van de contextvariabelen bij ABN AMRO en MeesPierson?

Bij de bepaling van de fusiemotieven was men afhankelijk van bestaande
competenties van de fusiepartners en van de groeimogelijkheden die men

zag. Dat heeft invloed op het aspiratieniveau dat men in de fusiemotieven
kan nastreven. Dat neemt niet weg dat het begin van het fusie- en integratie-
proces ha moment vormt om paden ult te zetten voor organisatievemieu-
wing. Op dat moment committeert het topmanagement zich aan de fusie,
worden in de richting van stakeholders en samenleving fusie-intenties afge-
geven en worden de voorwaarden waaronder de fusie en integratie zal plaats-
vinden vastgesteld. Zodoende worden in die beginperiode verwachtingen ge-
wekt en afspraken gemaakt die voor de organisaties lange tijd zullen dienen
als (rand)voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Tijdens de integratie hebben ABN AMRO en MeesPierson in het binnen-
lands bedrijf beide gekozen voor een sterke nadruk op rust en betrokkenheid.
Hoewel het belang van commitment building in veel fusieliteratuur wordt be-
vestigd (ik kom daar in paragraaf 8.5 nog op terug), spelen in de nadruk die
ABN AMRO en MeesPierson erop legden ook contextfactoren een rol die
typisch zijn voor de Nederlandse situatie en voor banken in het bijzonder. Zo
wordt in de Nederlandse fusiewetgeving een belangrijke rol toegekend aan
vakbonden en ondernemingsraden. Deze stakeholdergroepen hebben bij
ABN AMRO en MeesPierson als harde eisen gesteld dat gedwongen ontsla-
gen moesten worden voorkomen en dat er een zorgvuldig gepland en van di-
verse adviesmomenten (in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden
Artikelen 25.1 en 25.5) voorzien integratie- en herplaatsingsbeleid moest ko-
men. De Nederlandse arbeidsverhoudingen begin jaren negentig waren van
dien aard dat dergelijke garanties zowel door werkgevers als werknemers
normaal werden geacht bij fusies zoals bij ABN AMRO en MeesPierson die
niet het gevolg waren van ondernemingscrises. Hoewel sindsdien in Neder-
land in het denken over flexibilisering van de arbeidsmarkt een verschuiving
is opgetreden, in de richting van uitbreiding van het ontslagrecht en vergro-
ling van de mobiliteit van medewerkers (wat invloed heeft op herplaatsings-
beleid), zal dat naar verwachting geen fundamenteel andere decisies tot ge-
volg hebben: de nadd op het voorkomen van sociale onrust en conflicten
onder het personeel die het integratieproces ernstig kunnen vertragen, blijft
vermoedelijk van groot belang vanwege de grote sociale kwesties die op het
spel staan (bij voorbeeld ten aanzien van de werkgelegenheid). Wel kan wor-
den verwacht dat bij fusies in de bankensector-voor zover in Nederland
nog mogelijk--cen grotere nadruk op sociale rust zal worden gelegd dan in
andere economische sectoren, vanwege het belang dat juist in deze sector
sterk speelt om een risicomijdend en prudent imago te hebben: sociale rust
en commitment van personeel straalt vertrouwen uit in de bank en vertrou-
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wen van het publiek  is  voor  een bank een absolute voorwaarde om toever-
trouwde middelen aan te trekken en derhalve om in de concurrentiestrijd te
overleven. Dit imagocriterium, dat wil zeggen het voorkomen van een nega-
tief imago in de samenleving vanwege bij voorbeeld conflicten met de vak-
beweging, brengt mij ook tot de verwachting dat de neiging tot appeasement
die de ABN AMRO en MeesPierson fusies kenmerkte, bij fusies van grote
bedrijven groter zal zijn dan bij kleinere ondememingen, omdat de eerstge-
noemde fusies doorgaans in de media veel aandacht krijgen. Grote bedrijven
zullen dus terugdeinzen van de eventuele negatieve publiciteit rond hun fusie
en daardoor eerder geneigd zijn tot een voorzichtige, daardoor waarschijnlijk
tragere implementatiekoers.

Een andere vraag die bij de generalisatie aan de orde is, is of de vraag-
stukken zoals bij ABN AMRO en MeesPierson geschetst, ook in de non-pro-
fit sector van toepassing zouden zijn. Deze vmag wil ik voorzichtig bevesti-
gend beantwoorden. Het belang van organisatiekenmerken die uitsluitend bij
winstmaximaliserende organisaties aanwezig zijn, waren voor de fusie- en
integratiedecisies van ABN AMRO en MeesPierson mijns inziens beperkt.
Zo was de rol van externe aandeelhouders in de fusiedecisies buitengewoon
klein; er werden geen concrete eisen gesteld aan fusiedoelstellingen of aan
financiele voorwaarden waaraan het management zich moest committeren
bij de fusie. Dit heeft onder andere te maken met het (overigens ter discussie
staande) regime van structuurvennootschappen in Nederland, wambij de in-
vloed van aandeelhouders op dergelijke beleidsvraagstukken met name in
vergelijking met angelsaksische landen beperkt is. Hoewel de winstbijdrage
als 'kompas' voor het stellen van prioriteiten bij winstmaximaliserende on-
dernemingen de besluitvorming over fusiedoelen, -decisies en -interventies
zal objectiveren en daardoor vergemakkelijken, zullen de uitdagingen aan
het management niet anders zijn dan bij non-profit instellingen; ook daar zal
het natuurlijke moment voor organisatievernieuwing liggen aan het begin
van de fusie en zal het cruciaal zijn te voorkomen dat de integratie belemme-
rend werkt op de toekomstige benutting van door de fusie gecreeerde poten-
ties om de prestaties van de organisatie te verhogen.

De hierboven genoemde invloeden die specifiek Nederlandse kenmerken
in zich dragen, zijnde de wettelijke rol voor vakorganisaties en onderne-
mingsraden, de tradities van het voorkomen van ontslagen in de Nederlandse
atbeidsverhoudingen alsmede de beperkte rol van aandeelhouders bij fusies,
brengt mij tot de conclusie dat terughoudend moet worden omgesprongen
met het generaliseren van de bevindingen van deze studie naar buitenlandse
fusies.

Een laatste hypothese over generaliseerbaarheid van de conclusies betreft
diversificerende versus horizontale fusies. Ondernemingen betrokken bij di-
versificerende fusies venonen per definitie weinig overlap in activiteiten.
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Hierdoor zal het vraagstuk van de integratie minder aan de orde zijn dan bij
horizontale fusies waaibij grote delen van de organisaties in elkaar gescho-
ven worden. Op grond hiervan mag worden verwacht dat de periode waarin
de organisatie gedomineerd wordt door de reorganisatorische interventies uit
hoofde van de fusie korter zal kunnen duren dan bij horizontale fusies. Daar
staat tegenover dat in het geval van diversificerende fusies het vermoedelijk
moeilijker zal zijn om korte termijn voordelen zichtbaar te maken: kostenbe-

sparingsmogelijkheden zijn bij horizontale fusies meer evident aanwezig dan
bij diversificerende fusies. Dat blijkt ook bij ABN AMRO het geval te zijn:
de fusie was in het buitenland veel minder horizontaal dan in Nederland. Het
integratietempo kon daardoor hoger liggen. Daar staat tegenover dat in het
Nederlands bedrijf de voordelen duidelijker aanwijsbaar waren, namelijk het
kunnen weghalen van de overlap in functies die ontstond na de integratie.
Om echter daadwerkelijk een in de concerncijfers zichtbare kostenverbete-
ring te realiseren had in Nederland (dat wil zeggen het binnenlands kantoren-
net en het hoofdkantoor, alwaar de fusie het meest als een horizontale fusie
kan worden gekenmerkt) een scherpere efficiency-ingreep plaats moeten
vinden. Zowel bepaalde contextuele factoren als bepaalde keuzes van het
management kunnen als verklaring dienen voor het feit dat hiertoe niet is
overgegaan: er was, zoals gezegd, geen sprake van een financiele 'crisissitu-
atie' bij de fusiepartners, de geschetste maatschappelijke context in Neder-
land was van invloed en de door het management gemaakte automatise-
ringskeuze speelden hierin een rol.

Ten aanzien van de generaliseerbaarheid concludeer ik het volgende. Ik ver-
wacht dat de bevindingen en aanbevelingen vooral van toepassing zullen zijn
op fusies in Nederland van grote organisaties, die op voet van gelijkheid
plaatsvinden en waaIbij een volledige bedrijfsmatige integratie wordt nage-
streefd. Gegeven het feit dat deze bevindingen zijn gebaseerd op een case
study, is overigens van een statistische generalisatie, zoals mogelijk is bij
studies waarbij een groot aantal gevallen wordt geanalyseerd, geen sprake;
een dergelijke stap zou een suggestie voor vervolgonderzoekers kunnen zijn.
Daar wordt in paragraaf 8.4 verder op ingegaan.

8.4 Bruikbaarheid van theorieen eli methode; suggesties voor verder
onderzoek

Het begrip 'fusiemotieven' bleek achteraf te algemeen. Een onderscheid tus-
sen fusiemissie en fusiedoelen was beter op zijn plaats geweest. Bij de ABN
AMRO case kon namelijk een bepaalde hierarchie in de fusiemotieven wor-
den ontwaard. Veel fusiemotieven konden worden beschouwd als een afge-
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leide van de fusiemissie, zijnde het venverven van een positie als wereldwijd
toonaangevende bank. Zo was het diversificatiemotief daaraan onderge-
schikt. Het belang van het onderkennen van een fusiemissie. bleek ook uit de
interviews. Vele malen kwam daaruit naar voren dat de fusie een missiege-
dreven fusie was en niet een fusie die de banken was opgedrongen door der-
den (stakeholders, toezichthouders) of omdat de banken in een crisis ver-
keerden. ABN en Amro hadden vermoedelijk zonder grote problemen nog
jaren als regionale Europese banken kunnen blijven functioneren. Maar bin-
nen beide banken leefde de ambitie  om daar bovenuit te groeien· en  (weer)
toe te treden tot de league van internationaal toonaangevende banken. Het
belang van deze ambitie in de beslissing om te fuseren brengt mij tot een
tweetal aanbevelingen voor verdere theorieontwikkeling over fusiemanage-
ment. De eerste betreft het onderscheiden van verschillende typen aspiratie-
gedrag van fuserende ondernemingen.

Het 'aspiratieniveau' van de fusiepartners zou een belangrijke determi-
nant kunnen zijn van de mate waarin organisatieontwikkelende interventies
worden gedaan (meestal in het begin van het fusieproces). De typologie die
Ansoff (1979, 112) aandraagt in zijn analytische studie Strategic Manage-
ment zou hiertoe als basis kunnen dienen. Hij onderscheidt vier aspiratieni-
veaus. negative satisficing, positive satisficing, goal seeking en maximizing.
Organisaties die Ansoff als 'conservatieve ondernemingen' aanduidt, hebben
in zijn optiek de neiging tot satisticing gedrag; zogenaanide 'bedrijfstaklei-
ders' zullen een maximaliserend gedrag vertonen. Verder onderzoek zou
erop gericht kunnen zijn meer inhoud te geven aan deze begrippen van aspi-
ratieniveaus in het kader van fusies en aan te geven wat het belang is van
strategische aspiraties in het vergroten van de ondernemingsprestaties door
middel van een fusie.

Een andere basis voor verdere theorieontwikkeling is gelegen in de vraag
op welke manier het management met een fusie en integratie kan bereiken
dat de onderneming zich ontwikkelt tot een bedrijfstakleider. De momenteel
populaire ideeen van Hamel & Prahalad (1994) kunnen daarbij een inspire-
rende bron van hypothesen vormen. Vanuit hun gedachtengang geredeneerd,
zou men de fusie niet alleen moeten gebruiken voor herstructurering, maar
ook om 'strategieregeneratie' teweeg te brengen. Zij bepleiten daartoe het
voortdurend doordenken en herdefinieren van de toekomst van de bedrijfstak
alsmede de rol die de onderneming daarin zou moeten spelen. Voorkomen
zou moeten worden dat alleen op sporadische momenten in de ontwikkeling
van de onderneming, zoals bu de vormgeving van een fusie, organisatieont-
wikkeling serieuze aandacht krijgt. Dat zou betekenen dat ook gedurende de       '
integratie de organisatorische vernieuwing niet stopgezet zou moeten wor-
den. De vraag die zich evenwel in de praktijk voordoet, is hoc een dergelijk
proces beheersbaar gehouden kan worden. Verder onderzoek zou gericht
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kunnen zijn op de vraag in hoeverre het haalbaar is in organisaties tegelijker-
tijd een ingrijpende integratie door te voeren en het proces van vernieuwing
te continueren.

De literatuur relateert een onderscheid in soorten fusiemotieven veelal
aan schaal- en scopevoordelen. Conform de verwachting die ree(is in hoofd-
stuk 2 werd uitgesproken, blijkt dit onderscheid in de praktijk nauwelijks
werkbaar. Bij de ABN AMRO fusie was er op sommige plaatsen sprake van
een overwegend horizontale fusie (in Nederland), elders was de fusie diver-
sificerend te noemen (in het buitenlands bedrijf en in investment banking).
Dit leidde tot de theoretische stelling dat de beoogde investeringsgerelateer-
de voordelen in informatietechnologie in investment banking als scopevoor-
delen moesten worden gezien en in het Nederlandse commercial banking be-
drijf als schaalvoordelen Voor de rol en wijze van fusiemanagement heeft
dit onderscheid echter geen aanleiding gegeven tot andere conclusies. Deels
heeft dat te maken met het moeilijk kunnen meten van dergelijke voordelen,
onder andere omdat automatiseringskosten alleen op concernniveau worden

gerapporteerd. Ande«ids bleken het in het geval van ABN AMRO enigs-
zins 'lege'.begrippen Investeringen in informatietechnologie hebben vaak
niet zozeer betrekking op tan specifiek produkt maar op een heel produkten-
pakket (bij voorbeeld bij verkoopondersteunende systemen). Het is dan nau-

welijks vast te stellen in hoeverre daarmee een scopevoordeel en in hoeverre
een schaalvoordeel aan de orde is.

De indeling die werd gehanteerd in soorten fusievoordelen aan de hand
van de synergiedimensies van Ansoff, alsmede de toevoeging van de catego-
rie financiele voordelen afkomstig uit de financieel-economische literatuur,
was mijns inziens wal bruikbaar voor het karakteriseren van de fusiemotie-
ven van ABN AMRO en MeesPierson. Zodoende kon inzicht worden ver-
kregen in de ondernemingsfuncties waarin voordelen werden beoogd-ma-
nagement administraties, stafafdelingen, etcetera. Opvallend was dat zowel
bij ABN AMRO als bij MeesPierson gesproken werd van het bereiken van
schaalvoordelen op het gebied van investeringen in automatisering, terwijl
de schaal van MeesPierson en ABN AMRO op dat gebied een aanzienlijk
verschil vertoont. Voor verder onderzoek zou ik willen voorstellen te trach-
ten in kaart te brengen welke de determinanten zijn van schaalvoordelen in
bepaalde ondernemingsfuncties voor bepaalde lines of business. Daarbij  zou
de vraag aan de orde kunnen komen onder welke voorwaarden (context, con-
tingenties) het gerechtvaardigd is te verwachten dat een fusie van twee be-
drijven tot een kostenvoordeel leidt op het gebied van bij voorbeeld automa-

tisering.
De twee methoden die werden gehanteerd voor financiele performance-

evaluatie van de fusie-«le analyse van financiele kengetallen en de event
study-bleken bruikbaar voor het verkrijgen van informatie over de finan-
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ciele fusie-effecten op de korte termijn en de door beleggers venvachte fi-
nanciele effecten op de lange termijn. Door de verschillen in tijdshorizon
van de twee methoden, gaf de combinatie ervan een nuttige bijdrage aan de             -
analyse van de financiele performance. De financiele performance-evaluatie
was nodig om inzicht te krijgen in de mate waarin de beoogde fusievoorde-
len tot uitdrukking waren gekomen in 'harde' financiele indicatoren. Het is
zinvol gebleken om de financiele ontwikkelingen te relateren aan ontwikke-
lingen bij andere banken; als de conclusies alleen gebaseerd waren geweest
op de longitudinale ontwikkeling van ABN AMRO ten opzichte van het ver-
leden bij ABN en Amro, zouden ten onrechte ontwikkelingen aan de fusie
kunnen zijn toegeschreven. Zo is gebleken dat er ten opzichte van het verle-
den weliswaar een efficiencyverbetering is gerealiseerd, maar omdat deze
eveneens bu de andere banken is opgetreden. zij niet, of tenminste niet ge-
heel, aan de fusie kan worden toegerekend.

Om na te gaan wat de rol van fusiemanagement was in (het achterblijven
van) de prestatieverbeteringen, was een analyse nodig van de wijze waarop
en mate waarin afzonderlijke fusiemotieven werden gerealiseerd alsmede de
gevolgen in termen van organisatieontwikkeling die de decisies en interven-
ties hadden. Dat brengt mij op het belang van de procesbenadering die in
deze studie gevolgd is. De procesbenadering in het bestuderen van effecten
van fusies, wambij expliciat aandacht uitgaat naar enerzijds de rol van deci-
sies en interventies van het management en anderzijds de invloeden vanuit
de context op de realisatie van fusie-effecten, is mijns inziens waardevol ge-
bleken voor het verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van het aan-
gaan van een fusie en integratie en in de wijzen waarop potenties die een fu-
sie met zich meebrengt tot daadweIkelijke realisatie kunnen leiden. Het
volgen van deze benadering draagt bij aan het openbreken van de black box
die de financieel-economische fusieliteratuur kenmetkt: het op een globale
manier vergelijken van de performance van gefuseerde ondernemingen met
die van niet gefuseerde ondernemingen. Uit dergelijke globale vergelijkin-
gen kunnen mijns inziens te weinig voor managers bruikbare conclusies over
de prestatieverbeterende mogelijkheden van fusies worden getrokken, omdat
de invloed van decisies en interventies van het management wordt veron-
achtzaamd. Het karakter en belang van die invloed kan blijken uit onderzoek
gebaseerd op een procesbenadering van fusie en integratie.

De case study als onderzoeksontwerp is mijns inziens zeer geschikt ge-
bleken om inzicht te krijgen in de processen achter het al dan niet realiseren
van prestatieverbeteringen door de fusie. Door te concentreren op 6dn geval
was het mogelijk om een grote rijkdom aan informatie te vergaren over fu-
siemotieven, decisies en interventies, fusie-effecten en de relevante factoren
in het proces van fuseren en integreren. Door vergelijkingen te maken bin-
nen de ABN AMRO fusie tussen de integratie van diverse bedrijfsonderde-
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len, alsmede door middel van het hanteren van een vergelijkingscase, werd
voorts inzicht verkregen in mogelijk generaliseerbare verklaringen voor ver-
schillen in effecten van fusiedecisies en -interventies. Zoals reeds aangege-

ven, biedt de case study geen statistische generalisatiemogelijkheden (Yin
1989). Vervolgonderzoek naar effecten van fusies zou hiertoe een aanzet
kunnen geven. Daarbij zal het vanwege onderzoekseconomische overwegin-
gen echter vermoedelijk noodzakelijk blijken te zijn het aantal te onderzoe-
ken verbanden beperkt te houden. Het verdient daarom mijns inziens in dit
stadium van theorieontwikkeling de voorkeur eerst meer case studies van
grote fusies te verrichten, waarin het accent ligt op het genereren van hypo-
thesen over de rol die decisies en interventies van het management kunnen
spelen in het verhogen van ondememingsprestaties. DaaIbij kan gedacht
worden aan hetzij fusies in andere Nederlandse bedrijfstakken, hetzij aan fu-
sies in andere lan(len zodat inzicht kan worden verkregen in de besturing
van fusieprocessen in andere business environments dan het Nederlandse
bankwezen.

8.5 Aanbevelingen voor de managementpraktijk

De bespreking tot nu toe bergt impliciet al veel suggesties voor de praktijk in
zich. Enkele aanbevelingen naar aanleiding de case study-met succes
toegepaste dan wel achteraf wellicht onterecht achterwege gebleven inter-
venties-verdienen evenwel te worden benadrukt vanwege hun concrete toe-
pasbaarheid, alsmede vanwege hun mogelijk belang voor het succesvol be-
weIkstelligen van organisatorische vernieuwing bij fusies en integraties.

Bepalen van het aspiratieniveau of de  'fusiemissie'
Het is gewenst om in een vroeg stadium van het fusieproces vast te stellen
wat het aspiratieniveau is dat de organisaties met de fusie nastreven. Anders
gezegd, het formuleren van een 'missie' van de fusie waarmee wordt aange-
geven welke meerwaarde de fusie heeft voor de betrokken ondernemingen
boven het louter oogsten van de direct aanwijsbare integratievoordelen. Dit
is Op twee manieren nuttig: voorkomen wordt dat de organisatie zich alleen
concentreert op het bereiken van korte termijn integratiedoelen, en aan exter-
ne stakeholders wordt het mijns inziens terechte signaal gegeven dat het suc-
ces van de fusie niet alleen afgemeten moet worden aan de korte termijn
prestaties van de onderneming maar ook aan de organisatieversterkingen die
worden ingezet die pas op termijn tot prestatieverhogingen kunnen leiden.
Bij voorbeeld, groeipotenties die er v66r de fusie niet waren, kunnen investe-
ringen vergen waarnA pas daadwerkelijke groei in resultaten kan worden be-
reikt; zie de opbouw door middel van acquisities van het internationale net-
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welk van effectendochters door ABN AMRO. Het aspiratieniveau dat men
bij de fusie formuleert kan voorts dienstig zijn bij het formuleren van ambiti-
euze (fusie- en concern)doelstellingen. Bij voorbeeld, het topmanagement
kan zich op deze wijze afvragen of het aspiratieniveau van de nieuwe combi-
natie zodanig is dat na de fusie een structureel hogere rentabiliteit op het ei-
gen vermogen wordt nagestreefd of een hoger groeitempo in bepaalde be-
drijfsonderdelen, en zo ja, van welke orde de kostenbesparingen dan moeten
zijn, respectievelijk in welke bedrijfsonderdelen deze vooral moeten worden
gezocht.

Een fusiemissie heeft per definitie betrekking op de lange termijn. Om te
voorkomen dat de missie tot een 'inhoudsloos statement' venvordt, is het ge-
wenst bij het bereiken van bepaalde mijlpalen in de lange termijn ontwikke-
ling expliciet aan te geven in hoeverre deze te maken hebben met de destijds
geformuleerde fusiemissie. Bij voorbeeld wanneer geexpliciteerde financiele
doelen worden gehaald of wanneer omvangrijke investeringen, acquisities of
deals worden gedaan die v66r de fusie moeilijker plaats hadden kunnen vin-
den. Dergelijke verwijzingen doordringen de organisatie en omgeving van
de persistentie waarmee het aspiratieniveau wordt nagestreefd.

Anticiperen op potentiele fusienadelen
Bij het komen tot de decisie om te fuseren, zullen afwegingen worden ge-
maakt tussen voor- en nadelen ervan. Het gevaar bestaat dat nadat tot een fu-
sie wordt besloten de voordelen volop aandacht krijgen en er onvoldoende
interventies worden gedaan die gericht zijn op het voorkomen van potentiele
fusienadelen Daarbij kan gedacht worden aan het voorkomen van schaalna-
delen, zoals een toegenomen complexiteit in de bedrijfsbesturing doordat
aan meer en grotere bedrijfseenheden leiding moet worden gegeven. Ook
kunnen fusienadelen samenhangen met het integratieproces zelf, zoals wan-
neer medewerkers zich tijdens de integratie concentreren op het behartigen
van de eigen 'politieke' belangen in de organisatie in plaats van het bewer-
ken van de matkt. Door deze potentiele nadelen te onderkennen en er gerich-
te interventies tegen te ondernemen, kan het management een bijdrage leve-
ren aan de ondernemingsprestaties. Zo kan het management, wanneer men
beducht is voor bureaucratisering en daarmee een afname van de flexibiliteit
en het responsvermogen van de organisatie, 'bureaucratisering' als toetscri-
terium hanteren bij het beoordelen van in het kader van de integratie voorge-
stelde organisatiestructuren of procedures. Dit geldt zowel ten aanzien van
voorgestelde eindsituaties als wat betreft implementatieprocessen. Bij voor-
beeld: wordt een ongewenste hoeveelheid overlegsituaties gecreeerd, is er
een overdaad aan bij de invoering betrokken personen en instanties en wordt
het commercieel management tijdens de integratte niet teveel aan haar op de
markt gerichte activiteiten onttrokken?
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Het primaat van invoeringstempo
Bij veel fusie- en -integratiedecisies zal er een afweging gemaakt moeten
worden tussen invoeringstempo enerzijds en degelijkheid van de te bereiken
eindsituatie anderzij(is. Bij de ABN AMRO en MeesPierson fusies, bij voor-
beeld, vormde deze afweging een dilemma bij de keuzes op het gebied van
informatietechnologische toepassingen. Er zal bij het management alsmede
bij andere interne en exteme stakeholders een bepaalde behoefte bestaan om
snel zichtbare resultaten te bereiken bij de fusie en integratie. Dit zet als het
ware een 'premie' op tempo ten opzichte van kwaliteit van het eindprodukt.
Daarnaast is er een andere factor waardoor tempo mijns inziens veelal zal
moeten prevaleren boven het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van
de eindsituatie. De integratie vormt een noodzakelijke stap in het proces van
samengaan van twee organisaties. Daarmee samenhangende reorganisaties
betreffen intern gerichte processen en hebben veeleer tot doel het samenvoe-
gen dan het vernieuwen van de organisatie. Hoc langer de integratie, des te
langer duurt die periode van verminderde commerciele inzet en het achter-
wege blijven van organisatorische vernieuwing. Dit betekent dat het ma-
nagement, gezien het grote belang van het bekorten van de integratieperiode,
mijns inziens zoveel mogelijk zal moeten kiezen voor het zo snel mogelijk
bereiken van de bedrijfsmatige integratie waarbij geaccepteerd moet worden
dat dat in sommige instanties niet leidt tot de beste eindsituatie; mits uiter-
aard die eindsituatie niet tot belemmering leidt van verdere organisatieont-
wikkeling.

Organiseren van commitment
Het belang van het creeren en bestendigen van commitment voor de fusie en
integratie is reeds door vele auteurs en organisatieadviseurs benadrukt (zie
bij voorbeeld Alarik 1982, Revell   1987   en   voor de Nederlandse situatie
Kampfraath & Vrakking 1992). Zulks is ook in deze case study naar voren
gekomen; het wellicht te algemene motto 'zorg voor commitment' kan op
een aantal manieren concreet worden uitgewerkt.

Allereerst is het van het grootste belang in een vroeg stadium van het fu-
sieproces interne en externe stakeholders te doordringen van de onomkeer-
baarheid van de fusie en integratie. Daartoe is het aanbevelenswaardig het
fusievoornemen pas bekend te maken als het topmanagement van beide in-
stellingen bereid is de onomkeerbaarheid van het fusiebesluit te aanvaarden.
Zodra de fusie als een onomkeerbaar besluit wordt gezien, heeft het voor
eventuele tegenstanders onder de interne en externe stakeholders geen zin
eventuele belemmeringen voor het fusieproces op te werpen.

Het in een vroeg stadium tot een onomkeerbaar besluit komen, impliceert
het aanvaarden van een aanzienlijk risico door de beslissers; zij zullen het
fusiebesluit veelal moeten nemen zonder dat exact vaststaat hoe groot de
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voor- en nadelen van de fusie zullen zijn en waarin deze gelegen zullen zijn.
Er is een groot wederzijds vertrouwen nodig tussen de topmanagers van de
twee organisaties, om elkaar volledig te informeren over sterkten en zwakten
van de eigen organisatie. Ook toezichthouders en stakeholders zullen zonder
gedetailleerde onderbouwingen overtuigd moeten worden van het nut van de
fusie, wil men in een vroeg stadium tot definitieve besluitvorming komen.
Een dergelijke gedetailleerde ondeIbouwing is mijns inziens overigens veel-
al niet mogelijk, omdat zoals hiervoor reeds aangegeven, het fusiebesluit
veeleer gebaseerd zal zijn op strategische aspiraties dan op korte termijn
voordelen; mike strategische aspiraties laten zich gezien hun lange termijn
karakter en veelal kwalitatieve aard niet altud in een vroeg stadium vangen
in kwantitatieve doelstellingen. De crux van de fusiebeslissing zit in de
vraag in hoeverre de fusie gewenst-of noodzakelijk-is om het beoogde as-
piratieniveau le bereiken en of het topmanagement in voldoende mate van de
juistheid van die beslissing overtuigd is om de fusie in principe als een on-
omkeeibaar feit te aanvaarden en te verdedigen.

Nadat het topmanagement zelf het commitment is aangegaan voor het de-
finitief tot stand brengen van de fusie en integratie, is het zaak de betrokken-
heid van de rest van de organisatie te vergroten waarbij het ontstaan van
eventuele 'splijting' in voor- en tegenstanders of in 'bloedgroepen' van de
twee voormalige organisaties vootkomen moet worden. Een middel hiertoe
is het zodanig betrekken van medewerkers bij het fusieproces dat zij zelf
'stakeholder' worden in het doen slagen van de fusie. In organisaties als ban-
ken, waar doorgaans sprake is van een grote bedrijfspopulatie die georgani-
seerd is in een hierarchische structuur met een relatief grote gelaagdheid, is
een top-down aanpak hiertoe de geeigende, door de betrokkenen als meest
normaal ervaren werkwijze. Het topmanagement kan cen belangrijke voor-
beeldfunctie vervullen door zelf een intensieve en zichtbare rot te blijven
vervullen in het fusieproces. Het fusieproces en -integratieproces omvat
evenwel altijd veel deelterreinen waarop decisies genomen moeten worden.
Een manier om het commitment in de organisatie te verhogen is het top-
down vormen van gezamenlijke werkgroepen van sleutelpersonen uit beide
organisaties die de opdracht krijgen met een gemeenschappelijk voorstel te
komen voor een bepaald terrein van fusie- en integratiedecisies (bij voor-
beeld ten aanzien van sociaal beleid, financiele aspecten, juridische aspecten
of informatietechnologie). Door de gezamenli/ke aanpak zal de focus van de
werkgroepen liggen op het bereiken van het doel 'fuseren', tenvijl als in de
twee organisaties aparte werkgroepen gevormd worden, de kans aanwezig is
dat de aandacht zal uitgaan naar het inventariseren van de zwakke plekken
van de andere organisatie.

De betrokkenheid van medewerkers met de fusie kan voorts worden ver-
sterkt door intensieve communicatie. In eerste instantie zal dit het eenzijdig
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informeren van medewerkers betreffen. Het belang daarvan is groot omdat
de fusie natuurlijkerwijs allerlei vragen oproept bij het personeel, onder an-
dere met betrekking tot consequenties voor de eigen positie in de organisatie.
Later kan ook een tweezijdige communicatie gewenst zijn; eventuele zorgen
van personen in de organisatie ten aanzien van (consequenties van) de fusie
kunnen dan worden gesignaleerd en het management kan daarop reageren.
Serieus omgaan met dergelijke signalen komt tegemoet aan een vergroting
van de betrokkenheid omdat menig personeelslid dan pas zijn of haar stem
kan laten horen over eventuele integratiebesluiten. Het is gewenst de in-
spraak zoveel mogelijk te concentreren op de voor individuele werknemers
herkenbare integratievraagstukken waaibij, in het belang van het definitief
en snel doorgang vinden van de fusie, voorkomen moet worden dat het fu-
sie- en integratieproces op zich ter discussie wordt gesteld. Om het commit-
ment van medewerkers zo snel mogelijk te richten op de nieuwe, gecombi-
neerde organisatie en om het ontstaan van eventuele tegenstellingen tussen
'bloedgroepen' te voorkomen, is het voorts gewenst dat het personeel verte-
genwoordigende organen zoals ondememingsraden zo snel mogelijk probe-
ren ten aanzien van de integratie op dan lijn met elkaar te komen.

Commitment vereist ook het vertrouwen bij medewerkers dat er zorgvul-
dig met hun persoonlijke belangen zal worden omgegaan. Het geven van
'collectieve basiszekerheden' draagt daar in hoge mate aan bij. Het Sociaal
Plan Fusie waarin gedwongen ontslagen werden voorkomen, vormde bij de
ABN AMRO en MeesPierson fusies het voorbeeld bij uitstek van een derge-
lijke collectieve basiszekerheid. Ook de zorgvuldig gestipuleerde plannen en
procedures inzake herplaatsingen zijn daar een voorbeeld van. De vlotte me-
dewetking die vakorganisaties en ondernemingsraden verleenden aan het fu-
sieproces nadat aan deze basiszekerheden was voldaan, illustreert de positie-
ve, commitmentversterkende werking enian Overigens moet in het belang
van de flexibiliteit van de besluitvorming worden gewaakt voor al te 'knel-
lende' aspecten in dergelijke zekerheidsverschaffende afspraken.

Bestendigen van het vernieuwingsproces
In het begin van de fusie worden cruciale decisies genomen ten aanzien van
de vernieuwing van de organisaties, zoals beslissingen over de te voeren
strategie en te hanteren structuren en processen. Daarna gaat de aandacht uit
naar het integreren van de twee organisaties. Voorkomen moet worden dat
de verdere oniwikkeling van de competenties van de organisatie, gericht op
het bereiken van het beoogde hogere aspiratieniveau, tot stilstand komt van-
wege een te grote nadruk op de integratie. Daartoe is het, zoals reeds aange-
geven, gewenst de fase van integratie zo kort mogelijk te houden. Daamaast
is het van belang om de organisatie bewust te houden van het feit dat de or-
ganisatieontwikkeling en reorganisaties niet 'eindigen' na de integratie, maar
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dat daarna weer veranderingen zullen moeten worden doorgevoerd: verande-

ringen gericht op het bereiken van de potenties die de fusie niet direct maar
op lange termijn creeerde voor de organisatie. Hierin is een mogelijk dilem-
ma gelegen tussen het organiseren van commitment in de organisatie aan de
ene kant en het bestendigen van het vernieuwingsproces aan de andere kant.
Commitment vereist een bepaalde mate van basiszekerheden en rust terwijl
men tegelijkertijd zal willen benadrukken dat verdere veranderingen nog zul-
len komen en dat de precieze richting daarvan nog niet uitgekristalliseerd is.
Een balans moet worden gevonden tussen 'rust en zekerheid' aan de ene
kant en 'permanente verandering' aan de andere kant--ook tijdens de inte-
gratiefase waarin de behoefte aan zekerhedenjuist groot is. Gezien dit dilem-
ma is aan te bevelen om reeds in het begin van het fusieproces, wanneer de

organisaties toch zullen worden geconfronteerd met grote veranderingen, zo-
veel mogelijk van de beoogde vernieuwing en organisatieontwikkeling te
verankeren in de keuzes die men maakt ten aanzien van strategie, structuren
en processen.
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BIJLAGE I

GEINTERVIEWDE PERSONEN ABN AMRO (lE EN 2E RONI)E)

Eerste interviewronde

Gernterviewde Leden Raad van Bestuur
Mr L.D. de Bitvre, Divisie IB&GC
Dhr M.J. Drabbe, Divisies Binnenland en Buitenland
Mr J.H. Geertsema, Divisies Personeel, Kredieten en Algehele Leiding
Mr R.W.J. Groenink, Divisies IB&GC en Kredieten
Mr R. Hazelhoff, Voorzitter
Mr P.J Kalff, Divisie Buitenland
Drs Th A.J. Meys, Divisies IB&GC en Binnenland
MrR J. Nelissen, Voorzitter
Drs R. van Ommeren, Divisies Personeel en Centrale Diensten & Overige Staven

Gernterviewde Directeuren Genemal
Drs W.M. ten Berg, Planning & Control
Dr R.G.C. van den Brink, Investment Banking: Treasury & Fixed Income
Mr W. Brounts, Fusiesecretariaat, Kredieten Binnenland en Kredieten Buitenland
Mr A. J. Deknatel, Zaken/Electronic Banking/Betalingsverkeer en I<redieten Binnenland
Drs W.G. Jiskoot, Investment Banking: Equity & Merchant Banking
Dhr G.J. Kalff, Nederlands Kantorennet
Dr Mr. J.J. Kamp, Personeel, Zaken/Electronic Banking/Betalingsverkeer
Mr R.A. Kleyn, Automatisering & Organisatie, Personeel
Dhr F.I.A Lion, Automatisering & Organisatie
Dhr J.J. Oyevaar, Internationaal Kantorennet

Geinterviewden over specifieke fusie- en integmtiekwesties
Mr drs G.B.J. Hartsink, Integratie Nederlands Kantorennet
Drs R.J.W. Mommers, Personeelsbeleid
Drs H. Vermeulen, Personeelsbeleid
Mw Mr L H. Slijkhuis, Juridische Fusie
Drs G.L. Zeilmaker, Fusiecoordinatie en concernmtegratie
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Tweede inten,iewro,ide

Leden Raad van Bestuur
Mr L.D. de Bitvre
Dhr M.J. Drabbe
Mr R.W.J. Groenink

Directeuren Genemal
Dr R.G.C. van den Brink
Dhr. G.J. Kalff
Mr R.A. Kleyn
Dhr. F.I.A. Lion
Dhr. J.J. Oyevaar



BIJLAGE II

VRAGENLIJSTEN ABN AMRO

EERSTE INTERVIEWRONDE

Deze vragenlijst bestaat uit de zes onderstaande vragenblokken A Um F. Achter deze vragenlijst
vindt u per vragenblok steeds den pagina met items die mijns inziens bij de beantwoording van
die vragen van belang zijn. De vragen hoeven met exact aan de orde te komen; zij dienen om
richting te geven aan het gesprek.

A. Fusieproces (zie bijlage A)

1.         Is het idee om te fuseren geleidelijk ontstaan, of heeft een bepaalde gebeurtenis het
fusieproces in gang gezet?

2.        Wat waren de cruciale decisies/fasen in het fusieproces? Door welke (groepen) personen
werden ze genomen?

3. Welke decisies kenden een belangenverschil?

B. Venvachte fusie-efecten en -ontwikkelingen, en daartoe ontwikkeld beleid (zie bglage B)

4. Welke middellange termijn effecten of lange termijn organisatorische ontwikkehngen
verwachtte u van de fusie, ten tijde van de fusie-aankondiging (positief en negatief)?

5.       Kwam hier gaandeweg de fusie verandering in; werden effecten/ontwikkelingen
'ontdekt' of herzien?

6. Welk beleid werd ontwikkeld om deze effecten/ontwikkelingen te realiseren?
7.          Wenste u de implementatie  van dit beleid strak te plannen/bewaken, of er globaal sturing

aan te geven?
8.        Wilde u dat het fusieproces anders zou worden bestuurd dan de 'business as usual'?
9. Welke effecten en ontwikkelingen zijn nu confoIm verwachting (deels) gerealiseerd en

welke niet?
10.    In welke effecten en ontwikkelingen is volgens u de synergie van de fusie gelegen?
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C. Omgevingsfactoren (zie bijlage C)
11. Welke omgeving lactoren speelden een belangrijke (stimulerende/belemmerende) rol

bij de realisatie van de (positieve/negatieve) fusie-effecten en -ontwikkelingen?
Was dat volgens verwachting?

12.     Werd er in het fusiebeleid rekening gehouden met die omgevingsfactoren?

D. Organisatiekenmerken van ABN, Amro en  later ABN AMRO  (zie bijlage D)
13. Welke o,ganisaton'sche kenmerken speelden een belangrijke

(stimulerende/belemmerende) rol bij de realisatie van de fusie-effecten en

-ontwikkelingen?
Was dat volgens verwachting?

14.     Werd er in het fusiebeleid rekening gehouden met die organisatorische kenmerken?

E. Stakeholders (zie bulage E)

15. Welke stakehoWers speelden een belangrijke (stimulerende/belemmerende) rol  bij  de
realisatie van de fusie-effecten en -ontwikkelingen tijdens de verschillende fasen?

Was dat volgens verwachting?
16.     Werd er in het fusiebeleid rekening gehouden met die stakeholders?

F. Algemeen
17.     Zijn m.b.t. mijn onderzoek naar fusiemanagement bepaalde zaken nog niet genoeg aan

de orde gekomen, wilt u ergens de aandacht op vestigen?

A. ITEMS BIJ VRAGEN 1-3

Met 'fusieproces' wordt bedoeld het gehele proces van samengaan van de twee banken, vanaf de
eerste verkennende gesprekken tot en met de volledige integratie

Fasering fusieproces volgens ABN AMRO integratieplan.

0.         Voorbereiding, tot september 1990
1.         Tot stand brengen management controle, tot medio oktober 1990
2. Ontwikkelen strategie en structuur, tot april 1991
3. Ontwikkelen plannen voor integratie,  tot juli  1991
4. Integratie, totjanuari 1995

Verdere uitwerking (cruciale decisies, pre-fasen, vervolg-fasen, nadere detaillering)?
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B. ITEMS BU VRAGEN 4-10

Positieve ejIecten van de fusie (bij ABN AMRO genoemd).

•        Besparingen op hoofdkantoor, binnenlands kantorennet, ontwikkelings- en
automatiseringskosten.

• Kapitaalbasis vergroten t.b.v. expansiemogelijkheden en dienstverlening aan globals.
•         Voor clienten ecm betere service tegen lagere kosten.
•       De voordelen van het internationale netwerk maximaliseren.

•        Bundeling van know how en expertise.
• Betere spreiding van het binnenlands kantorennet.
•        Voor aandeelhouders een verbetering van de kwaliteit van de winst, een betere spreiding

van winstbronnen en een beter verhandelbaar aandeel.
•         Voor medewerkers meer mogelijkheden zich verder te ontplooien.

Andere (uit literatuur).
marktmacht, meer gebruik maken van reeds ontwikkelde technologie of kennis/vaardigheden,
betreden nieuwe markten, hogere credit rating, fiscale voordelen, imagoversterking, versneld

organisatorische wijzigingen kunnen doorvoeren?

Negatieve elfecten van de jusie  (uit  literatuur):
fusie vraagt teveel aandacht, interne/externe weerstanden, bedrijfscultuurverschillen, personeel
raakt gedemotiveerd door veranderde perspectieven, grotere organisatie leidt tot meer
overheadkosten en minder flexibiliteit, grotere organisatie vergt management-upgrading,
achterstanden in automatisering?
Andere positieve of negatieve effecten?

C. ITEMS BU VRAGEN 11-12

Onder 'omgevingsfactoren' wordt verstaan de invloeden op de organisatie van buiten af.
• Macro-economische factoren (Nederlandse economie, internationale ontwikkelingen)
•            Overheids- en juridische factoren (toezicht)
• Technologie (informatietechnologie)
• Concurrentie (bestaande concurrenten, potentiele concurrenten)
Andere?

D.  ITEMS BU  VRAGEN  13-14

Met 'organisatiekenmerken' wordt bedoeld bestaande kenmerken van ABN, Amro en ABN
AMRO.
• Strategie (financieel, commercieel)
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• Organisatiestructuur (clientgericht, produktgericht, functioneel, geografisch)
• Systemen (kredietverleningsproces/-procedures, administratie, management-informatie,

verkoopondersteuning)
•         Missies en waarden (bedrijfscultuur, ambities van de bank, visies van bestuurders over de

omgeving en over manieren van organiseren)
• Vaardigheden (management, commercieel, administratieO
•       Stijlen (van leidinggeven, samenwerking; mate van delegatie, standaardisatie en

veranderingsgezindheid)
• Personeel (kwantitatief, kwalitatief)
Andere?

E.  ITEMS BU VRAGEN  15-16

Stakeholders

•       Voorzitters Raad van Bestuur
• Overige Leden Raad van Bestuur (naar divisie, naar ABN- en Amro afkonist)
• Directeuren Generaal
• Aandeelhouders (institutionals, kleinere aandeelhouders)
•       Raad van Commissarissen
• Personeel (staven, hoger kader, middenkader, operationeel, vertegenwoordigend overleg)
• Clienten (professionele markt, globals, zakelijk, particulier)
• Belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversverenigingen, VEB, NVB,

Consumentenorganisaties)
• Toezichthouders (Nederland, buitenland, Europese Commissie)
Andere?

TWEEDE INTERVIEWRONDE

1.       Wat is uw huidige mschatting van de effecten van de destijds gemaakte fusie-decisies
(positief/negatief, belangrijk/onbelangrijk)?
Zie 'B.Fusie-decisies'

2.      Zijn de genoemde fusie-effecten actueel, zijn andere fusie-effecten 'ontdekt'?
Zie 'C.Fusie-effecten'

A. Fusiemotieven

1.       Ambitie om bij de internationaal toonaangevende banken te behoren
2.       Groeien in het buitenland door vergroting van het eigen vermogen
3.        Diversificatie: meer baten uit mvestment banking en uit het buitenland

4.      Bundeling van schaarse human resources

5.      Investeringen in informatietechnologische toepassingen mogelijk maken

6.      Bescherming/defensie van de marktpositie in Nederland
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7.      Realiseren van personeelsbesparingen

B. Fusiedecisies

ABN en Amro afzonderlijk
1.      Selectie van de fusiepartner
2. Geen geleidelijke aanpak, direct commitment voor volledige fusie
3. Gelijkheidsbeginsel

ABN AMRO Concern
1.          Zo snel mogelijk vermogensrechtelijk fuseren

2.           Top-down het commitment voor de fusie/integratie uitbreiden
3. Sociaal beleid: Sociaal Plan, Herplaatsingsbeleid, Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
4.       Tijdens de integratie de continuiteit van de business waarborgen
5. Juridische integratie van de werkmaatschappijen ABN en Amro tot stand brengen
6. Bedrijfsmatig volledig integreren

Binnenlands bedriif
1.          Produktharmonisatie en externe commerciele presentatie
2.      Kiezen van commercieel concept eli organisatiestructuur
3. Principebesluit Automatisering
4. Integratie Kantorennet: strak geregisseerd, centraal begeleid, gespreid over drie jaar

Buitenlands bedriif

1.       Op hoofdlijnen aansluiten bij ABN organisatiestructuur en systemen
2.       Netwerk als netwerk laten functioneren
3       Matrix met IBGC bij investment banking produkten
4. Decentrale integratie: tempo per land verschillend, afhankelijk van mate van overlap

ABN en Amro, bankvergunningen en lokale problematiek
5.          Managen van de groei: uitbreiding topmanagement, delegatie kredietbevoegdheden,

delayering

Investment banking
1. Snelle integratie dealingrooms
2.       Uitwerken van de functionele en hierarchische relaties met binnenlands en buitenlands

bedrij f
3.        Het geleidelijk aan bepalen van de ambitie/strategie
4.      Managen van de groei: reorganisatie naar produktorientatie
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C. Fusie-elrecten:

positief

1.      Imago van grootte, internationale naambekendheid, waardoor

• bij meer buitenlandse corporates op short list, waardoor batengroei
• beter in staat vermogen aan te trekken

2. Groter kapitaal, waardoor
• meer en grotere acquisities in buitenland
• meer en grotere investment banking deals, zowel origination als handel
• hogere kredietlimieten en landenlimieten

3.       Diversificatie ten opzichte van situatie bij ABN en Amro
• Geografische batenspreiding
• Spreiding van batencategorieen

4. Meer strategische initiatieven tegelijkertijd mogelijk, door
• grotere investeringsruimte
• grotere human resource base
• divisiestructuur
• vitaliserend effect van organisatorische/personele vermenging

5. Grotere efficiency in binnenlands bedrijf, door
• personeelsbesparingen
• eventueel demotiverende effect van de gevolgen van de integratie zijn beperkt door
sociaal beleid

6. Defensieve versterking
• meer prijszettingsmogelijkheden in Nederland

• nog minder kans om op lange termijn overgenomen te worden

Negatief
1. Principebesluit Automatisering verhoogde de complexiteit van de integratie van het

binnenlands bedrijf
2.      Na verloop van tijd daling marktaandeel Grootbedrijf in Nederland door'tweede

huisbank effect', de daling is echter meegevallen
3.      De ingrijpendheid en lange duur van de integratie leidde tot tijdehjke organisatorische

inertie in Nederland vanwege de focus op interne aangelegenheden en

reorganisatiemoeheid
4.       De grote hoofdkantoororganisatie is moeilijker te besturen, de bureaucratie is toegenomen
5.       De verwachte schaalvoordelen op informatieteclmologie-gebied hebben zich nog met

voorgedaan
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ABN AMRO DOCUMENTEN

1. Bed,iifspublikaties
(Alle bed,iifspublikaties zijn van ABN AMRO, tenzij anders vermeld)

Amrobark,Articles ofincorporation. Brochure, 1986.
ABN Bank,Articles ofAssociation. Brochure, 1987
ABN Bank, Oqanisatie hooldkantoor. Brochure, november  1989.

ABN Bank, Organisatieschema's 1989/1990 Interne gids, november 1989.

ABN Bank, The NMB  Postbank Group N.V. and  its position among the other Dutch  Banks.
10 november 1989.

ABN Bank en  Amrobark, Fusie  ABN  en  Amro:  Verwachting  tot overeenstemming  gewettigd

Persbericht, 26 maart 1990.

ABN Bark,  'Volledig bewust van onze  sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheden'
Interview met Mr R. Hazelhoff in Ankertros, april 1990.

Onderzoeknaarmogelijkheden voor een nieuwe internationale topbank. Fusienieuws,26

april 1990.
Banken en bonden eens: Geen gedwongen onts/agen. Fusienieuws, 26 april 1990.
Fusiesecretanaten ingesteW. Fusienieuws, 26 april 1990.

Amrobank, Organisatiegids. mei  1990
Principe-akkoord Sociaal Plan Fusie ABN AMRO. 14 jum 1990.
Verkeerde  interpretatie  personele  gevolgen voorgenomenfusie.  Fusienieuws,  15  juni  1990
ABN Bark en AmIobark, Tussentijds bericlit  inzake voortgangfusiebesprekingen.

Persbericht 27 juni  1990.
Telefonische enquae onder ABN- en AMRO-medewerkers. Fudenieuws,27  juni 1990.
Bankautoriteiten  New  York brengenfusie ABN/AMRO  dichterbij. Fusiemeuws, 27  juni 1990.
Centrale Ondernemingsraad ABN Bank, Fusiepad: Samen op weg. Overwegingen bij advies,

juli 1990.
Positiefadvies Centrale Ondernemingsraden ABN  en Amro. Fusierueuws, 6 juli 1990.
ABN  AMROHoldmgN.V., Bericht aan  de aandeelhouders Algemene  Bank Nederland  N.V.

en Amsterdam-Rotteniam Bank N.V.  inzake fusie; Omwisselingsbod en Uitgifte van
beperkt royeerbare certijicaten aan toonder van preferente aandelen op naam ABN

AMRO Holding N.V.. 13 juli 1990.
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ABN AMROHoldingN.N.,Definitieve  overeenstemn,ingfiasie  ABN Bank en Amrobank
Persbericht, 16 juli 1990.

Vertrouwen in de toekomst van de ABNAMRO Bank. Fusienieuws, 16 juli 1990

Aandeelhouders ABN  en Amro uitvoerig gernfonnee,d over voorgenomenfusie. Fusiemeuws,
3 augustus 1990.

Kritiek FEB op certificering preferente aandelen. Fusienieuws, 3 augustus 1990.
ABN  AMROHoldingN.V., ABN AMRO  Holding doet bod gestand. Persbericht,24  augustus

1990.

ABN AMROHoldingNN.,Emissie van certijicaten van preferente aandelen van ABN
AMRO  Holding  N.V.,  dividendpercentage  vastgesteld  op  9,5 procent. Persbericht,24
augustus 1990

Het gezicht van ABNAMRO Bank. Brochure, september 1990
Top-100 in Aken bijeen voor kennismakings- en werkbijeenkomst. Pusienieuws, 18

september 1990.
Invulling overlegstructuur divisies ABN AMRO  Bank:  Adviesaa,wraag ingediend  bij  centrate

ondernemingsraden. Fusienieuws, 18 september 1990.
Werving op inteme arbeidsmarktk,vgt absolure voorrang. Fusienieuws, 18 september 1990.
Inteme doorstroming knjgt extra stimulans. Vacaturekrant, 21 september 1990.

Positiefadvies overlegstructuur divisies ABN AMRO Bank. Pusiemeuws,25 september 1990
Amrobank, Het Nederlandse  Bankwezen,  Karalaeristieken  en trends. Brochure, oktober

1990.

Toeben staat vrU. Brochure, najaar  1990.

Infonnatie Overlegstructuur. Fusienieuws Divisie Personeel, 15 november  1990.

Concemuitgangspunten ABNAARO Bank. Fusienieuws, 21 november  1990.
Inteme communicatie tijdens de opbouw van de nieuwe bank. Fusienieuws, 21  november

1990.

Keuze voor edn setsystemen. Fusienieuws Divisie Automatisering, 7 december 1990.
Principe-besluit automatisering ABN AMRO  Bank genomen. Fusienieuws, 10 december

1990.

Fundering voorDivisie Binnentand is gelegd Fusienieuws Divisie Binnenland, 11 januari
1991.

Overleg hannonisatie arbeidsvoorwaarden.  Fusienietiws, 18 januari  1991
Paul Witteman in gesprek nie,MrR.J. Nelissen. Fusienieuws, 18 januari  1991
Helpdesk Integratie wost de weg. Fusienieuws, 7 februari  1991.
NieuwABNAARO Hoo/dkantoor. Fusienieuws, 7 februari  1991.
Plan intente communicatie ge»tteerd Fusienieuws, 7 februari  1991.

Startpr€,ecten integmne systemen. Fusienieuws Divisie Automatisering, 11 februari 1991.

In beginsel overeenstemming over primaire  arbeidsvoorwaarden poor de  nieuwe ABN
AMRO Bank. Fusienieuws, 6 maart 1991.

He,plaarsingsbeleid tudens de integmtie Fusienieuws, 20 februari 1991.
ABNAMRO Bank M K in september eenfelt. Fusienieuws, 19 maart  1991.
Stand van zaken harmonisatie arbeidsvoonvaa,den. Fusienieuws, 25 maart  1991
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Clientengroepsmanagement bepaalt stmctuur Divisie Binnenland. FusienieuwsDivisie
Binnentand, 24 april 1991.

Eindstmctuur Kantorennet gereed Fusienieuws Divisie Binnenland, 6 mei  1991.

Overleg ABN AMRO en Vakorganisaties,  Nadere procedure  afspraken m.b.t. de plaatsing
van medewe,*ers in de nieuwe ABNAAiRO Bank. Fusienieuws, 23 mei  1991.

Nieuwe stnictuurDivisie IB & GC Fusienieuws Divisie IB & GC, 27 mei 1991.
Eindstructuur Hoofdbankonde,rielen Divisie Binnenland nu vastgesteld. Fusienieuws Divisie

Binnenland, 29 mei  1991
Fragen en antwoorden eindstructitur kantoremet. Fusienieuws Divisie Binnenland, 3 juni

1991.

'Antmciet-gr(fs met een mespunge gwen' Fusienieuws Divisie Binnenland,  10 juni  1991.
'Breng maatweA dichter bij de Want' Fusienieuws Divisie Binnenland, 14 juni  1991.
Huisvestingsplan. Fusienieuws, 26 juni  1991
communicatie stappenplan/Hamionisatie arbeidsvoorwaarden. Fusienieuws, 26 juni 1991.
'Onderscheid  crearen  en  er voor zorgen  dat je  in  de  markt succesvol  bent'. Fusienieuws

Divisie Binnenland, 28 juni  1991.
AUe parteen enthousiast. Fusienieuws, 2 juli  1991.
Laatste loodles wogen hetzwaarst. Fusienieuws, 2 juli 1991.

Huisst  is meerdan logoplakken. Fusienieuws Divisie Binnenland, 17 juli 1991.
Centrale  ondememingsmden ook accood met pakket arbeidsvoorwaanien. Fusienieuws, 25

juli 1991.
Beide Cent,rile Ondernemingsraden positiefover de hoofdstructuur van de Divisie

Bitmenland Fusienieuws Divisie Binnenland, 31 juli 1991.
Ik en de Fusie. Fusienieuws, 7 augustus  1991.
'We  willen de beste zen

' Fusienieuws Divisie Binnenland, 19 augustus  1991.

Regiodirecties en districtsdirecteuren ABN AMRO Kantorennet. FusienieuwsDivisie
Binnenland, 27 augustus 1991.

Ik en de Fusie, stappenplan I,itegratie voor medewerkers en management. Brochure,
augustus 1991.

U en de Fusie. Fusienieuws Divisie Personeel, 11 oktober 1991.

Het groeiproces van de Divisie Automatisering: Een ovenicht van de stand van zaken
Fusienieuws Divisie Automatisering, 21 oktober  1991.

Defitsie heeft ookeen zachte kant. Brochure, oktober  1991.

Organisatiegids. januari 1992.
Het Fasenplan: Goed voorbereid op weg naar Dt Bank. Goeiemorgen,febman 1992
Interne wedwenieling Raad van Bestuur. Goeiemorgen, 4 mei 1992.
Mr R.1 Nelissen met pensioen. Interview in Bankwereld, mei 1992.
Business plan  van de Divisie Automatisedng Fusienieuws Divisie Automatisering,  10 juni

1992.

Nieuwe bestuursvoorzitter mr R. Hazelholl'over integratie.Interview inBaskwereld, juli
1992.

Ti/dens de verbouwing gaat de ver*oop door. Brochure INKA project, oktober 1992.
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De nieuwe organisatie vraagt om een a,Were nia,tagententsm'/ Goeiemorgen, 5 maart  1993.

Werkverdehng Raad van Bestuur. Goeiemorgen, 2 juni  1993.
Clustering zet kantominet beter in de markt. Goeiemorgen, 18 juili  1993.
'Nu  integreren, maarookaan de  lange termijn denken'. Goeiemorgen, 15  juni  1993.
Tweedefase integmtie buvia afgero,id Goeiemorgen, 2 juli 1993.

m & GC wozigt deel structuur. Goeiemorgen, 20 september 1993.
Fan ham met uw nieuwe uitdaging. Brochure, september  1993.
De Histone. Brochure, september 1993.
Nieuwe  inteme werherdeling van  de  Raad van Bestuur. Godemorgen, 24 f€bruan  1994

Oganisanegids. maart 1994.
Structintr en P,«el Brochure, mei  1994
Nieuw Sociaal Plan ABN AMRO. Persbericht, 15 juni 1994.
Achtergronden bo het nieuwe Sociaa/Plan. Goeiemorgen,  17 juni  1994
De Prestatie. Advertentie einde Project INKA, 12 januari  1995.

Jaamerslagen
ABN, Amrobank, ABN AMRO, Rabobank, NMB Postbank, ING Bank, ING Groep, Pierson

Heldring & Pierson, Bank Mees & Hope, MeesPierson.

Verslag personeelbeleid/sociaal jaamerslag
ABN, Amrobank en ABN AMRO

2. Beleidsnom's

ABN Bark, Hoofdlijnen  sociaal  beleid  voor het  bed,ijf in  Nederland.  augustus 1979
ABN Bank, Samen wer*en, het sociaal beleid.  maan  1986

Amrobank, Alliantie Amrobank en Generale Bank, Succesfactore,1 voorfusieproces en

Europese nia,la na  1992.mei  1989.
Dedication: The name of the new game. 19 november 1989
Coordinatie Beleidsondersteuning Amrobank, Concentmne in het Nederlandse bankwezen.

beleidsnota aan Leden RvB, 28 februari  1990.

McKinsey & Company (i.o.v. ABN AMRO), Building a world class bank. 27 juli 1990.
Richtlijnen voor de integmtie van afdelingen als aamulling op het plan van aanpak. 11

september 1990.
Top-100 bijeenkomst Aken, 6, 7 en 8 september. Verslag, 14 september 1990.
Coopers & Lybrand Management Consultants, IT Merger Survey. 18 juni 1990.
Concernuitgangpunten ABN AMRO Bank. november 1990.
Divisie Automausering, Beleid te hanteren bij de inricliting van het  informatiemanagement

in de ABNAARO Bank. Beleidsnota, 18 december  1990.

NaulaDutilh, Activa/passiva-transactie  als methode van  samengaan van ABN en Amro.
Amsterdam: 15 januari 1991

Nauta Dutilh,Activa/»ssiva-tmnsactie en bankzeked,eden. Amsterdam: 15 januari  1991.
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Divisie Binnenland, Invulling eindstnicmur kantorennet ABNAMRO Bank. oktober 1991
DG Sales Trading, Beleidsplm. maart 1992.
McKinsey & Company (i.o.v. ABN AMRO), Lessons leantedfrom Eumpean Banking

Mergers: Case ABN-AMRO.Madrid: april 1992.
Hoofdlijnen personeelbeleid ABN AMRO. maast \993
Divisie Autoinatisering, Automatiseringsbeleid. Beleidsnota, 2 december  1993.

Partnership  in  Verandering,  De  basis van  het perso,ieelbeleid  van  ABN  AMRO.  januari  1994.

3.  Interne  notities

Raden van Bestuur ABN Bank en Amrobank, Mededeling aan hetpersoneel inzake

onderzoek tot volledige samenwerking op basis van gelijkheid. 26 maart 1990
Fusiesecretenaaf Fusie-adviezen naar aa,ileiding van fusie  Nederlandse

Handelmaatschappij / Twentsclie  Bank. 19  april 1990.
Fusiesecretariaat, Noemenswaardige verschiHen ABN/Amro. Nota aan Leden RvB, 23 april

1990.

Pusiesecretariaal, ABN AMRO Bank: Hoofdlimen van de strategie en uitgangspunten voor de

organisatie. 27 april 1990.
Fusiesecretariaat, Taakven/eling Lede„ Raad van Bestuu,·. 22 mei  1990.

Divisieleiding Divisie IB&GC, Ondenverpen in verband metfusiebesprekingen. 3 1 mei
1990.

Fusiesecretariaat, Invulting divisiest,uctuur. Nola aan Leden RvB en DG's, 31  mei  1990.
DG Staven Sector C, Invulting structuu,·Divisie Automatisenng. Nota aan Fusiesecretariaat,

8 juni 1990.

Fusiesecretariaat, Invulling divisiestructuur ABN AMRO Bank NV. Nola aanLeder\RvB, 18

juni 1990.
Fusiesecretwiaat, Adviesaa,wmag i,izake Invulling overlegstructuur divides ABN  AMRO

Bank. Adviesaanvraag aan Centrale Ondememingsraad, 15 augustus  1990.
Divisieleiding IB&GC, Discussiepu,iten  tusse,1  Divisies Buitenland  en IB&GC . Notitie  aan

Fusiesecretariaat, 16 augustus  1990.
Divisie Binnenland, Stnictumring van we,*g,oepe,1 in het kade,· van defusie, Nota aan

Leden Divisiemanagement, 22 augustus 1990.
FusiesecretanaaL Uitgangspunten bij benoeminge,1. Nadere uitwerking van het beginse!

'eenhoo/2/ige leiding'. 3 september  1990.
Europese Commissie, Sir Leon Brittan, Merge,·ABNBank e,1 Amrobank. Brief aan

Voorzitter RvB Amrobank. Brussel: 3 september 1990.
RvB ABN AMRO, Top 100 bO eenkomst Aken. Inleidingen en verslag van de bijeenkomst,

6-8 september 1990.
Fusiesecretariaat, Conclusies bijeenkomst  inzake uitkoopregeting en juridische

jitsie/bednysfusie. Nota, 3 januari 1991.
Fusiesecretanaat, Bijeenkonist juridischefusie versus activa-passiva  transactie  en  eventuele

fiscale consequenties. Nota, 17 jaliuari  1991
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Divisie Automatisering, Businessplan Divisie Automatisemig. Nota aan Leden RvB, 20
augustus 1991 + Commentaar Fusiesecretariaat d.d. 21 februari  1991.

Juridische Zaken, (Juridische)  integmtie van ABN en Amro in het buitenland;  Stand van

zaken. Nota, 17 april 1991.
Hoofdkantoor, Hoe cret,·en we 'nieuwe nestwannte '2.  Notitie, 15 oktober 1991.
Projectgmep'iNKA, Personele en Organisatorische Evaluaties. 20 oktober 1992.

Raad vanBestuur, Follow-up Senior Executive Programme  ofABN AMRO  at INSEAD.
Notitie aan deelnemers aan de INSEAD Senior Executive Programme, 14 december
1992.

Divisie Kredieten, Bespreking kredietbeleid. Notitie, december  1992.
Raad van Bestuur, Naar een nieuwe bank. Lezing ter gelegenheid van de uitreiking van de

ondernemersprijs Amstelveen,  18 mei 1993.
Raad van Bestuur, Fusie ABNAARO. Speech ten behoeve van Erasmus Universiteit,

27 oktober  1993
Divisie Automatisermg, Ferdeling automatisenngscapaciteit. Nota, 25 januari 1995
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PERSPUBLIKATIES OVER DE ABN AMRO FUSIE

NRC  Handelsblad, ABN en Amro kondigen  plan voor volledigefusie  aan. 26 maart 1990.
NRC Handelsblad, Bondenfel gekant tege„ bank/i,sie. 26 maart 1990.

NRC Handelsblad,  Reacties  op  aangekondigde »ie  van Amrobank  en  Algemene  Bank
Nederland. 26 maart 1990.

NRC Handelsblad, Ng-Postbankjlink omhoog op Damrak. 26 maart 1990.
Pan)ol, Amro en ABN praten over mammoetfusie:  Felle  intemationale  concurrentie

belangrijkste reden bundeling. 26 maart \990.
Parool,CDA en PvdA  billijken fusie Amro-ABN:  Konsumenten  Kontakt waarschuwt. 26

maart  1990.
Financieele Dagblad, Fusienieuws ABN en Am,u slaat in als een bom. 27 maart 1990.

Financieele Dagblad, Fusie van ABN en Amro beoogt 'mondiale bank'. 27 maart 1990.
Financieele Dagblad, Beursplein 3 volkomen vermst. 27 maart  1990.

Financieele Dagblad, Balanstotaal ABN en Amro ca 45% van alle banken. 27 maart  1990.

Financieele Dagblad, Amm kan ervarenfusieteams weer in het veld brengen. 27 maart 1990.
Financieele Dagblad, ABN  kiest na  het overnaniepad voor wenkend fusiespoor. 21  maart

1990.

Fmancieele Dagblad Bednpsleven reageert mild. 27 niaart 1990.
Financieel-Ekonomische Tijd, Paul-Emmanuel Janssen, Generate Bank: Dit is een

belangrijk gegeven in de Europese bankwereld. 27 maert 1990.
Gooi- enEemlander,Banken worden  'global player': Amro en ABN willen de grootste

bedrijven ter wereld als klant. 21  maart 1990.
NRC Handelsblad, Banlifusie zonder nadelige gevolgen voor consument;  Enorme problemen

voor we,*gelegenheid. 27 maart 1990.
NRC Handelsblad, Gemengde macties van intemationale banken. 27 maart 1990

NRC Handelsblad, Personeelfilialen ABN  en Antro reageert terughoudend.  27  maast 1990.
Parool, Bankiersduo vult elkaar aan. 27 maart 1990
Parool, Duisenberg positief over  bankenfusie;  Geen  gevaar voor monopolie. 27  maart 1990.

Parool, Consumentenbond:  Fusie  controleren. 21  ma2111990.
Trouw, Generale Bank staat buitenfusie Amro met ABN. 21  maart 1990.
Trouw, Europese Commissie ziet geen problemen: Combinatie is te klein. 27 maart 1990.

Volkskrant, Schema van ontstaan ABNen Amro. 27 maart 1990.
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Frarkfurte Allgemeine Zeitung, Fusion zwischen ABN und Amro-Bank geplant. 17 maart
1990.

InternationalHeraldTribune, 2 Biggest Banks In Netherlands Discuss Merger. 27 maart
1990.

FinancieeleDagblad,ABN en Amro: Geen garanties werkgelegenheid. 27 maart 1990.
TroirN, Metfusie Amro-ABN sluit top-elite de djen. 28 maart 1990
AmericanBarker,Dutch Banks Aim to Form Global Giant: Dutch Merger Would Create

Global Giant. 28 maart  1990.
Fwancia\Review, Record Dutch merger te create Aust giant. 18 maart 1990.
Financial Times, Making sense ofdouble Dutch. 28 maart  1990.
Financieele Dagblad, Automatisering ABN en Am,u geen knelpunt bo'fusie. 29 maart  1990.
Financieele Dagblad, Amro zal Pierson met in de uitvedcoop doen. 29 maart  1990.
Telegraaf,Amro  Bank:  Nafusie  ABN  expansie  door acquisities.  19  maast  1990.
Fiancieele Koerier, On, te beginnen... Een goede zaak. 30 maart 1990.

Beleggers Belangen, Amro met ABN. Fusie van hetjaar 31 maart  1990.

Parool, Rabobank blit# op veelpunten nog koploper. 31 maart 1990.
Volkskrant, interview met Andrd Batenburg. 31 nmart 1990.

ESB, Banousie. 4 april 1990.

FinancieeleDagblad, NMB Postbank ziet kansen na fusie ABN AMRO. 4 april 1990.
Financieel-EkonomischeTijd,Amro en ABN spelen NMB Postbank in de kaart; Merchant

banking en elfektenverkeer bieden mogelijkheden. 4 april 1990.
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Financie€leDaiblad,Aandeelhouder ABN AMRO vindt heil in buitenland. 18 augushis 1992.
PinancieeleDagblad, Pensioenfondsen van ABN en Amro gaanfusie aan op

Amro-grondslag. 30 september 1992.
Financieele Dagblad, ABNAARO:  Met OPG tartle de goden niet'. 17 oktober 1992
FinancieeleDagblad, ABN AMRO in consortium  voor mobiele telecom:  Groep  bindt  strijd

aan metP7T. 28 oktober 1992.
FinmcieeleDagblad, ABN AMRO dochter in  New  York zet  herstel  voort. 30 oklober 1991.
Financieele Dagblad, ABNAA,lRO verliest in Madrid. 6 november  1992

Financiede Dagbiad, ABN AMRO  lijdt miljoenenverliezen in  Spanje.  6 november 1992.
Financieele Dagblad,ABN AMRO  breidt betaaltarieven  particulieren uit.  1% november  1992.
FinancieeleDagblad, BetaaitariefABN AMRO halfslaclitig. 24 november 1991.
Financieele Dagblad, If/anbeleid b(/ABNAARO eBctenhuis in Spanje. 5 december  1992.
Financieele Daiblad, Rabo volgt ABN /LMRO  stilletjes  met betaaltarieven.  11  december

1992.

FinancieeleDaiblad,ABN AMRO versnelt groei buitenlands kantorennetwerk. 29 december
1992.

Financieele Dagblad, ABN AARO naar WaN St,ret. 9 januari  1993.
NRC Handelsblad, Stijlvolle stiffheid ofvormloos pastel. 17 februari 1993.
Financieele Dagblad, ABNAARO verslaat Rabo in dwe,xenstrOd. 14 januari  1993.
Financieele Dagblad,ABNAMRO breidt uit in Oost-Europa. 26 februari 1993.
Financieele Dagblad, ABNAA,iRO ve,dubbelt bnitowi,ist KS.  13 maart  1993.
FinancieeleDagblad, Hazelholrpraat eigen koers onitaag:  Voonitter ABN AMRO sceptisch

over  invioed  rentedaling  op winst.  13  maart  1993

FinancieeleDagblad,ABN AMRO heeft oogie op nieuwe Franse privatiseringen. 13 maart
1993.

FinancieeleDagblad,ABN AMRO blijft echte groei voomitschuiven. 20 maart 1993
FEM, ABNAARO scoon. 3 april  1993.
Financieele Dagblad, ABNAA,iRO dudi winstraming weer niet aan. 15 april  1993
Financieele Dagblad,ABN AMRO laakt overheidsrol bij  probleembed,ijven.  15  april 1993.
FinancieeleDagbiad,Strop deukt winst ABN AMRO dochter LaSalle in VS. 23 april 1993.
NRC Handelsblad, Stoelendans u, top van ABNAMRO. 24 april 1993.

Financieele Dagblad,  'Buitenlandse acquisities zij,i vaak killers ';  Scheidend voonitter Foppe
van Kredietcommissie ABN AMRO  over de  aangescherpte financieringsnormen.7  mei
1993.

FinancieeleDagblad,ABN AMRO kraakt planfaillissementswet. 1 mei 1993 .
Financieele Dagblad, ABNAkRO  'tevmde„ 'gestart.  8 mei  1993.
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Financieele Dagblad, Amen'katien ontwe,pen hoo/dka,itoor ABNAARO.  16 juni 1993.
Financieel Ekonomische Tijd. Architekt van alliantie G-Bank e,i Amm overleden.  16 juni

1993.

Financieele Dagblad, ABNAMO zet op elk kantoorgeldautomaat. 30 juni 1993.
Financieele Dagblad, Schaalvoordelen lokken ABNAA·iRO opnieuw naar FS. 7 juli  1993.
Financieele Dagblad, ABNAMRO verster*t posine in  PS met nieuwe oven,ame. 7 juli  1993.
NRC Handelsblad, ABN AMRO.  Voorrang voor expansie in Europa; Opzet  'tweede

thuisma,*t' volgens topman P. Ka!11"cruciaal. 16 juli 1993.
FinancieeleDagblad,ABN AMRO moet thuisniarkt veriengen: Amerikaans succesverhaal

steekt  schril  af tegen  Europese  dwaaltocht.  11  juU  1993.
Financieele Dagblad, ABNAMRO dochterLaSalle op 53 n,iljoe,t hogere winst. 22 juli  1993.
FinancieeleDagblad, ABN AMRO dochter New York hervat sterkwinstherstel. 24 ju  1993.
Financieele Dagblad, ABNAARO Bank schui/1 aantalfondsen ineen. 27 juli  1993
PinancieeleDagblad, Front grote banken vertoont scheuren; ABN AMRO neemt geisoleerde

positie in ten opzichte van Rabobank en ING. 30 juli 1993.
FinancieeleDagblad,ABN AMRO:  'Een kieiner marktaandeel is gezond'. 30 juli 1993.
Financieele Dagblad, ABNAA,lRO belooti hoge,·e winst per aandeel. 28 augustus 1993.
Financieele Dagblad, ABNAAlRO met emissie klaar poor oplevi,ig. 28 augustus 1993.
Financieele Dagblad, Uitg#lekoers P,«sABNAAARO op/53. 16 september 1993.

Volkskrant,ABN AMRO haat hetwoord 'global player'.
28 oktober  1993
Financieele Dagblad, Kaill'b#  ABNAA,iRO de nieuwe voo,zitter. 30 oktober 1993.
'FinancieeleDagblad,Keuze  voor  Kallrpast  in  de  beste  tmditie  van  de  ABN.  30  oktober  1993.

Financieele Dagblad, 'Grote kostenreductie mogelok b,jABNAMRO' 11 november 1993.

Financieele Dagblad, Robeco haalt marktaandeel tentg bil ABNAAAZO. 27 november  1993

Pinancie€leDagblad,ABN AMRO zet weer stap naar participere,ide  bank.  1  december  1993.
Financieele Dagblad, ABNAA,iRO wil kleine Frwise bank oven,emen. 24 december 1993

Telegraaf, ABN AMRO wil ntt Franse Banque OBC overnemen. 14 december 1993.
InternationalHeldTribune, ABN AMRO to buy 51% ofBanque Odier for $86 million.24

december 1993.
Financieele'Dagblad,OR en bonden boos over sanering facilitair bedrijfABN AMRO. 30

december 1993.
Gooi en Eemlander, Ban/0,sie nog in volle gang. 8 februari  1994.

Financieele Dagblad,ABNAARO wil naar top obligatieniar/d. 12 april 1994.
Financieele Dagblad, Jaarver:slag ABN AMRO vraagtom spmng voonvaam. 23 april  1994.

Financieele Dagblad, Stugge ABN AA.iRO verhest innemende bromstem. 4 mei  1994.
NRCHandelsblad, De  meestervan de behoedzame stappen vertrekt. 4 mei 1994.
Financieele Dagblad, Duitse dochterABNAARO ve,dergestroon,lund.  5 mei 1994
Financieele Dagblad, ABNAA·fRO Waar voor nieuwe saneringsronde.  16 juni  1994.
Volkskrant,ABN AMRO  loimpt in met  2800 werlotenters.  16  jimi  1994.
PinancieeleDagblad,ABN AMRO slijpt haar snoeimes: Bank schemt met gedwongen

ontslag,  bonden slikken  lagere functie  bij  herplaatsing.  18  jum  1994.
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Financieele Dagblad, Amenka helpt.4BNAA·£RO aan groei. 27 augustus  1994.
VinancieeleDagblad, 'ABN AMRO Nederia,id zal iii  1995 weer groeien'. 21 augustus 1994.
FinancieeleDagblad, Rabo profiteert vanfusienadeel bij ABN AMRO. 3 sepkmber 1994.



BIJLAGE V

FINANCIELE DATA NEDERLANDSE BANKEN

Balanstotaal (fmrd)

]aar ABN Amro ABN Rabo NAKBPB ING BMH PHP Mees

AMRO Bank Pierson

1986 147 139 286 140 124                                7,6

1987 151 144 295 146 135 18,7 7,6

1988 170 168 338 162 147 21,0 8,3

1989 173 180 353 172 161 24,4 9,5

1990 393 202 174 174 26,4 10,8

1991 415 217 183 183 273 113 37,8

1992 448 232 199 36,0

1993 491 253 206 36,5

1994 505 269 217 38,3
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Brutoresultaat (/inIn)

lai,  ABN Amro ABN Rabo NMBPB ING BMH PHP Mees

AMRO Bank Pierson

1986 1360 1390 2750 1390 1358 138

1987 1275 1268 2543 1487 1315 157 128

1988 1374 1413 2787 1670 1529 178 118

1989 1554 1555 3109 1868 1671 194 127

1990 3081 2020 1593 1593 127 128

1991 3654 2182 1657 1657 162 116 279

1992 4101 2389 1822 247

1993 4765 2589 2166 405

1994 4848 2794 2361 379

Rentabiliteit van het Eigen Vermogen  06)

Jaar ABN Amro ABN Rabo NA4BPB ING BMH PHP Mees
AMRO Balilc Pierson

1986 11,4 9,7 10,8 9,4 11,8

1987 9,2 10,0 9,8 8,6 10,7 11,7 17,8

1988 10,0 10,8 10,7 8,8 12,4 13,1 17,5

1989 11,3 11,9 11,7 9.2 13,0 12,9 16,9

1990 10,0 8,8 12,1 12,1 7,9 14,6
1991 10,4 8,1 11,4 11,4 7,3 10,9 8,6

1992 11,1 7,6 11,2                                8,5

1993 12,0 7,7 11,6 11,2

1994 12,4         8,2                        11,4                                      9,0
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Capital Ratio: Aansprakelijk groepsvermogen / balanstotaa! (%)

Jaar ABN Amro ABN Rabo NMBPB ING BMH PHP Mees

AMRO Bank Pierson

1986 575 5,03 5,14 5,51 4,44 5,91

1987 5,63 5,47 5,56 5,77 4,43 5,71 6,72

1988 5,52 5,31 5,41 5,78 4,43 5,92 6,90

1989 5,89 5,59 5,74 5,92 4,40 5,79 6,73

1990 5,87 5,94 4,32 4,34 5,53 7,08

1991 6,05 5,99 4,53 4,52 5,78 7,35 6,34

1992 6,04 6,07 5,11 6,59

1993 6,21 5,96 5,83 7,07

1994 630 6,13 6,37 7,21

Baten/bedrijfslasten-verhouding

JaBI ABN Amro ABN AMRO Rabo NNEPB ING BMH PHP
Bank

1986 1,47 1,59 1,52 1,46 1,44 1,73

1987 1,44 1,52 1,48 1,49 1,40 1,51 1,64

1988 1,43 1,55 1,48 1,52 1,44 1,53 1,54

1989 1,44 1,59 1,50 1,56 1,46 1,40 1,50

1990 1,44 1,52 1,41 1,41 174 1,46

1991 1,48 1,50 1,38 1,38 178 1,36 1,31

1992 1,49 1,50 1,38 1,36

1993 1,51 1,50 1,41 1,55

1994 1,48 1,52 1,43 1,46

MeesPierson 1992-1994 exclusief baten eli kosten van verkoop LPH.
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Brutoresultaat per medewerker (j)

]aaI ABN Amro ABN Rabo BMH PHP Mees

AMRO Pierson

1986 46.827 59.177 52.349 43.482 105.747

1987 43.495 53.482 47.960 45.549 63.886 97.785

1988 44.931 60.910 51.824 50.301 70.733 87.602

1989 48.572 65.562 57.436 54.304 65.397 87.466

1990 53.073 53.369 36.563 79.355

1991 64.391 55.877 45.474 68.155 52.764

1992 68.764 60.466 65.068

1993 78.824 67.290 105.058

1994 77.966 73.937 94.420

Personeelscijfers betreffen steeds het nominaal aantal medewerkers. MeesPierson  1991  is

gemeten als het gewogen gemiddelde van het brutoresultaat per medewerker van BMH en PHP;
MeesPierson is vanaf 1992 exclusief LPH.
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Koers/intrinsieke waarde verhouding(%)

]aar ABN Amro ABN AMRO NMB NE PB ING Groep

1983        84         65                     64

1984        78         66                     64

1985 124 122                    86

1986 100         91                     89

1987        70         59                     52

1988        78         80                     75

1989        74         75                                92

1990                               63                     72

1991                                82                                 89

1992                              99                               87

1993 131 112

1994 113 103
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Koers/winst-verhouding

laar ABN Amro ABN NMB      NMBPB   ING Groep    Totale
AMRO markt

1983          7,9           9,2                          9,3                                          8,4

1984          7,6           8,5                          9,0                                         7,4
1985 10,7 13,4 12,4 10,2

1986      97 107 11,0 10,8

1987          8,0           6,2                          6,5                                         10,1

1988          7,8           7,6                          6,6           6,2                          9,7

1989          6,9           6,8                                         7,3                          10,4

1990                                        6,3                          6,1                          10,2

1991                                         8,0                                         6,7

1992                                        9,2                                          7,9           12,8
1993 11,3 11,6 17,9

1994                                        8,8                                          9,4           14,8
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Kredielverlening acm het buitenland (finrd)

laar ABN Amro ABN AMRO Rabo NAABPB ING Bankb.

1986 26,2 14,3

1987 27,6 12,5                                               8,9

1988 39,1 20,5 11,2

1989 45,1 24,3 69,5 12,1

1990 84,4 12,6 16A

1991 91,3 15,1 24,2 21,6

1992 93,7 17,7 27,6

1993 108,5 17,7 31,2

1994 114,7 2],1 29,9

Aandee! kredietverle,ting buitenland in de totale kredielverlening 06)

Jaar ABN Amro ABN AMRO Rabo NMBPB ING Bankb.

1986 30,6 19,7

1987 31,2 17,0 10,5

1988 37,2 22,6 11,9

1989 40,5 25,1 33,4 11,7

1990 36,6 10,0 14,7

1991 37,5 11,0 19,7 18.4

1992 38,4 12,0 20,0

1993 40,5 10,7 21,5

1994 42,4 11,7 19,8
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Aantal medewe,*ers in het buitenland als percentage van totaal aantal medewerkers 06)

laaI ABN Atnro ABN Rabo NMBPB  ING Bankb. Mees

AMRO Pierson

1986 31,5          7,7                           1,9

1987 31,1          8,2                           1,9

1988 34,3         8,3                         2,0

1989 36,1           8,8          25,3          2,1

1990 30,9          2,4           7,6

1991 31,9          3,2          9,0          9,0          25,9

1992 36,5           3,2 11,1 24,0

1993 38,1           3,6 12,3 29,1

1994 42,6          4,6 15,7 36.4

MeesPierson: Gemiddeld aantal werknemers exclusiefjoint ventures, exclusief LPH.

Aandeel van de  niet-rentebaten  in de  totale  baten  (%)

Jaar ABN Amro ABN AMRO Rabo NAABPB ING Bankb.

1986        36         36                     17         17

1987        34         32                     17         18

1988        34         34                     19         18

1989        39         37         38         19         23

1990                                37         20         25         28

1991                                35         21         28         29

1992                                34         22                     26

1993                                37         23                     30

1994                                35         23                     23

Rabo  vanaf 1992 inclusief Interpolis.
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Rentemarge:   (Rente  /  *redietverlening  private  sector  +  Spaargelden,  deposito's,  crediteuren))
(%)

]aar ABN Amro ABN AMRO Rabo NMB       ING Bankb

1986 1,88 1,87 1,95 2,02

1987 1,90 2,01 1,93 1,88

1988 1,77 1,71 1,87 1,87

1989 1,65 1,52 1,59 1,82 1,78

1990 1,55 1,84 1,63

1991 1,70 1,87 1,65

1992 1,78 1,89 1,83

1993 1,76 1,97 1,86

1994 1,93 1,91 2,05

Rabo  vanaf 1990 inclusief Interpolis.

Investeringen in bedrijfsmiddelen (»In)

jaar ABN Ainro ABN AMRO Rabo NAABPB ING Bankb

1986 125 294 419 228

1987 138 268 406 164

1988 185 274 459 235

1989 262 284 546 333 253

1990 283 222 505 402 284

1991 545 345 270

1992 471 333 367

1993 720 366 435

1994 808 369 472
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Aandee! afsch,ijvingen bed,ijfsmiddelen in de totale bedriifslasten 06)

Jaar ABN Amro ABN AMRO Rabo NNIBPB ING Bankb.

1986           3,3            5,1            4,1            5,1

1987           3,5            6,4            4,8            5,6

1988           4,3            8,6            6,2            6,0            4,0

1989           5,0            8,3            6,4            6,5            3,8
1990                                               5,9             6,5             4,5

1991                                               6,0             6,3             4,6             4,6

1992                                            5,6            6,1                             4,5
1993                                            5,5            6,9                             5,0
1994                                           5,4            5,7                             5,7



BIJLAGE VI

ABNORMALE DAGRENDEMENTEN  ABN  EN  AMRO 1

Defusie-aankondiging (maandag 26 maart  1990)

Marktmodel Marktmodel Marktmodel Marktmodel Market adj.
2-daags 3-daags 5-daags returns model

geclusterd geclusterd geclusterd

Datum ABN Amro ABN Anlro ABN Amro ABN Amro ABN Amro

23-3-90 -0,22 +0,32 -1,09 -0,58 -0,40 +1,67 -1,65 -015 -0,39 +0,12

(-0,33) (0,49) (-1,17) (-0,61) (-0,35) (1,45) (-1,13) (-0,17) (-0,60) (0,18)
26-3-90 n.v.t. n.v.t. -0,17 +1,42 -0,84 +0,25 -1,99 -0,86 n.v.t. n.v.t.

(-0,19) (1,51) (-0,73) (0,22) (-1,35) (-0,58)
27-3-90 +0,71 +2,42 +0,03 +1,08 -0,56 +0,32 -1,93 -016 +0,76 +2,41

(1,09) (3,63) (0,04) (1,15) (-0,49) (0,28) (-1,31) (-0,17) (1,17) (3,67)
28-3-90 -0,68 -1,62 -176 -1,93 -1,81 -2,28 -2,34 -2,97 -0,89 -1,38

(-1,03) (-2,43) (-1,35) (-2,05) (-1,60) (-1,98) (-1,59) (-1,99) (-1,37) (-2,11)

1 Tussen haakjes staat steeds de bubehorende t-waarde vermeld.
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Garantie  'geen gedwongen ontslagen'  (donde,riag 26 april 1990)

Marktmodel Marktmodel Marktmodel Marktmodel Market adj.
2-daags 3-daags 5-daags returns model

geclusterd geclusterd geclusterd

Datum ABN Amro ABN Anlro ABN Amro ABN Amro ABN Amro

25-4-90 -0,31 -0,09 -0,65 -0,31 -2,08 -1,66 -0,78 -1,12 -0,42 -0,Ott

(-0,48) (-0,13) (-0,70) (-0,33) (-1,83) (-1,44) (-0,53) (-0,76) (-0,65) (-0,06)
26-4-90 -0,34 -0,32 -1,77 -1,69 -1,70 -1,68 -1,01 -1,63 -0,29 -0,19

(-0,51) (-0,48) (-1,90) (-1,80) (-1,49) (-1,46) (-0,69) (-1,10) (-0,45) (-0,30)
27-4-90 -1,42 -1,30 -1,36 -1,35 -0,13 -0,82 +1,01 -0,65 -1,31 -1,13

(-2,16) (-1,95) (-1,46) (-1,43) (-0,11) (-0,71) (0,68) (-0,44) (-2,02) (-1,73)

De  'gewettigde venvachting'  (maandag  28 mei  1990)

Marktmodel Marktmodel Marktmodel Marktmodel Market adj.
2-daags 3-daags 5-daags returns model

geclusterd geclusterd geclusterd

Datum ABN Amro ABN Amro ABN Amro ABN Amro ABN Amro

25-5-90 -0,50 -0,14 -1,27 -0,98 -1,78 -1,25 -3,09 -2,13 -0,57 -0,18

(-0,76) (-0,22) (-1,36) (-1,04) (-1,56) (-1,08) (-2,11) (-1,56) (-0,89) (-0,27)
28-5-90 -0,76 -0,80 -1,28 -1,09 -2,45 -2,17 -1,83 -2,05 -0,85 -0,85

(-1,16) (-1,20) (-1,38) (-1,16) (-2,15) (-1,89) (-1,25) (-1,37) (-1,30) (-1,30)
29-5-90 -0,50 -0,12 -1,68 -1,35 -1,83 -1,15 -1,00 -171 -0,68 -0,41

(-0,76) (-0,18) (-1,81) (-1,43) (-1,61) (-0,99) (-0,68) (-0,81) (-1,05) (-0,62)
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Deformele aanbieding aan aandeelhouders  (maa,idag  16 juli  1990)

Marktmodel Marktmodel Marktmodel Marktmodel Market adj.
2-daags 3-daags 5-daags returns model

geclusterd geclusterd geclusterd

Datum ABN Anlro ABN Amro ABN Amro ABN Amro ABN Amro

13-7-90 +1,29 +0,82 +1,70 +1,38 +2,61 +2,81 +1,13 +1,19 +1,05 +0,50
(1,96) (1,23) (1,83) (1,47) (2,29) (2,44) (0,77) (0,80) (1,63) (0,77)

16-7-90 +0,41 +0,52 +1,34 +2,10 +1,38 +2,19 -0,17 +0,55 +0,30 +0,58
(0,62) (0,78) (1,44) (2,23) (1,21) (1,90) (-0,11) (0,38) (0,47) (0,89)

17-7-90 +0,90 +1,33 +0,95 +1,52 -0,57 -0,19 -0,53 -0,47 +0,76 +1,32
(1,37) (2,00) (1,02) (1,62) (-0,50) (-0,16) (-0,36) (-0,32) (1,18) (2,00)

Bekendmaking aanmeldingspercentage (vnjdag 17 augustus, na beurs) en gestanddoening van
het bod  (de  kiatste  ojjiciele  handelsdag pooraandelen ABN en Amro. vrijdag  24 augustus  1990)

Marktmodel Marktmodel Marktmodel Marktmodel Market adj.
2-daags 3-daags 5-daags returns model

geclusterd geclusterd geclusterd

Datum ABN Amro ABN Anlro ABN Amro ABN Amro ABN Amro

17-8-90 -0,28 -0,43 +0,22 -0,14 +2,48 +1,69 +3,38 +2,07 +0,21 +0,07

(-0,43) (-0,65) (0,23) (-0,15) (2,18) (1,47) (2,30) (1,39) (0,33) (0,10)
20-8-90 +0,52 +0,62 +2,78 +2,37 +3,16 +3,09 +7,65 +4,89 +0,70 +0,86

(0,79) (0,93) (2,99) (2,52) (2,77) (2,68) (5,21) (3,28) (1,08) (1,31)

21-8-90 +2,26 +1,72 +2,64 +2,55 +3,16 +2,21 n.v.t. n. v.t. +2,93 (4,51)

(3,43) (2,58) (2,84) (2,71) (2,78) (1,92)

22-8-90 +0,33 +0,40 +0,89 +0,38 +4,87 +2,51 n.v.t. n.v.t. -0,00 +0,31

(0,50) (0,60) (0,96) (0,40) (4,28) (2,18) (-0,00) (0,47)
23-8-90 +0,52 -0,42 +4,49 +1,79 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n. v.t. +1,11 (1,72)

(0,78) (-0,62) (4,84) (1,90)

24-8-90 +3,96 +2,21 n. v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n. v.t. +3,65 (5,64)
(6,03) (3,32)



BIJLAGE VII

DATA VERGELIJKINGSCASE MEESPIERSON

L Respondenten

Drs J. Kleiterp, Directievoorzitter Pierson, Heldring & Pierson (tot 23 april 1993),
Directievoorzitter MeesPierson (23 april  1993 -  1  mei 1994), gesprek mei  1994.

Drs P.M.L. Frentrop, Directiesecretaris Pierson, Heldring & Pierson (tot 23 april 1993),
Directiesecretaris MeesPierson (vanaf 23 april 1993), gesprek mei  1994

Dr D.M.N. van Wensveen, Voorzitter Hoofddirectie Bank Mees & Hope (tot 23 april

1993), Plaatsvervangend directievoorzitter MeesPierson (23 april 1993 - 1 mei
1994), Directievoorzitter MeesPierson (vanaf 1  mei 1994), gesprek augustus  1994.

Dr F.J de Wuffel, Directeur Personeel & Organisatie Bank Mees & Hope (tot 23 april
1993), Directeur Personeel & Organisatie MeesPierson (vanaf 23 april  1993),
gesprek augustus 1994.

2. Vragenlijst

Deze vragenlijst bestaat uit de zes onderstaande vragenblokken A t/m F. Achter de vragentijst
vindt u per vragenblok steeds dEn pagina met items die m.i. bij de beantwoording van die vragen
van belang zijn. De vragen hoeven niet exact aan de orde te komen. zij dienen om richting te
geven aan het gesprek.

A. Fusieproces (zie bijtage A)
1.          Is het idee om te fuseren geleideluk ontstaan, of heeft een bepaalde gebeurtenis het

fusieproces in gang gezet?
2.        Wat waren de cruciale decisies/fasen in het fusieproces? Door welke (groepen) personen

werden ze genomen?
3. Welke decisies kenden een belangenverschil?

B.  Venvachte fusie-efecten  en  -ontwikkelingen,  en  daartoe  ontwikkeld  beleid  (zie  bijlage  B)
4. Welke middellange termijn effecten of lange termijn organisatorische ontwikkelingen

verwachtte u van de fusie, ten tijde van de fusie-aankondiging (positief en negatieD?
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5.        Kwam hier gaandeweg de fusie verandering in; werden effecten/ontwikkelingen
'ontdekt' of herzien?

6. Welk beleid werd ontwikkeld om deze effecten/ontwikkelingen te realiseren?

7.         Wenste u de implementatie van dit beleid strak te plannen/bewaken, of er globaal st:uring
aan te geven?

8.        Wilde u dat het fusieproces anders zou worden bestuurd dan de 'business as usual'?

9. Welke effecten en ontwikkelingen zijn nu conform verwachting (deels) gerealiseerd en
welke niet?

10.     In welke effecten en ontwikkelingen is volgens u de synergie van de fusie gelegen?

C. Omgevingsfactoren (zie bijlage C)

11. Welke omgevingvactoren speelden een belangruke (stimulerende/belemmerende) rol
bij de realisatie van de (positieve/negatieve) fusie-effecten en -ontwikkelingen?
Was dat volgens verwachting?

12      Werd er in het fusiebeleid rekening gehouden met die oingevingsfactoren?

D. Organisatiekennierken van BMH, PHP en later MeesPierson  (zie bijlage D)

13. Welke organisatonsche kenmerken speelden een belangrijke

(stimulerende/belemmerende) rol bij de realisatie van de fusie-effecten en

-ontwikkelingen?
Was dat volgens verwachting?

14.     Werd er in het fusiebeleid rekenmg gehouden met die organisatorische kenmerken?

E. Stakeholders (zie bijlage E)
15. Welke stakeholders speelden een belangrijke (stimulerende/belemmerende) rol bij de

realisatie van de fusie-effecten en -ontwikkelingen tijdens de verschillende fasen?

Was dat volgens venvachting?
16.     Werd er in het fusiebeleid rekening gehouden met die stakeholders?

F. Algemeen
17.     Zijn met betrekking tot mijn onderzoek naar fusiemanagement bepaalde zaken nog niet

genoeg aan de orde gekomen, wilt u ergens de aandacht op vestigen?
18. Welke (openbare) schriftelijke stukken over de fusie kunt u mij voor de case study

aanbevelen?
19. Welke personen kunt u mij aanbevelen om eveneens te interviewen?

A. ITEMS BU VRAGEN 1-3: Fusieproces
Met 'fusieproces' wordt bedoeld het gehele proces van samengaan van de twee banken, vanaf de

eerste verkennende gesprekken tot en met de volledige integratie.
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Faseri,igfusieproces
0. Voorbereiding
1. Ontwikkelen strategie en structuur
2. Vermogensrechtelijke fusie
3. Juridische fusie
4. Ontwikkelen plannen voor integratie
5. Integratie
Verdere uitwerking (cruciale decisies, pre- fasen, vervolg-fasen, nadere detaillering)?

B. ITEMS BU VRAGEN 4-10: Venvaclite elIecten/ontwikkelinge„ en daartoe ontwikkeld beleid

Positieve fusie-elfecten  (bij  de  MeesPierson fusie  genoemd)
•       Reageren op marge-erosie door toegenoinen concurrentie op de gebieden corporate

finance, effectenhandel, private banking en vermogensbeheer
• Verdere uitbreiding bestaande kenlactiviteiten, afstoten niet-kernactiviteiten.
•         Vormen van een Europese merchant bank
•         Hdt alternatief vonnen voor ABN AMRO op het gebied van merchant banking
• Snellere groei van het zakenvolume in combinatie met een sterke kostenreductie.
•       Reductie van de personeelcapaciteit van 2035 ft.e. naar 1665 ft.e.
•       Aansluiting van de clearing- en handelsfuncties in opties en futures van PHP op de

goederenfinanciering van BMH.
•         Voor BMH: aansluiting op het internationale netwerk van PHP en versterking van de

specifieke merchant-banking functies.
•        Voor PHP: Gespecialiseerde kredietverlening van BMH vult de eigen gespecialiseerde

kredietverlening aan.
•        Behalen van een Rendement op het Eigen Vermogen van 13%.

Positieve fusie-ejJecten  (bij de ABN AMRO fusie  genoenid)
•       Besparingen op hoofdkantoor, binnenlands katitorennet, ontwikkelings- en

automatiseringskosten
• Kapitaalbasis vergroten t.b v. expansiemogelijkheden en dienstverlening aan globals.

•        Voor clienten een betere service tegen lagere kosten.
•       De voordelen van het internationale netwerk maximaliseren.

•        Bundeling van knowhow en expertise.
• Betere spreiding van het binnenlands kantorennet.
•         Voor aandeelhouders een verbetering van de kwaliteit van de winst, een betere spreiding

van winstbronnen en een bee verhandelbaar aandeel

•         Voor medewerkers meer mogelijkheden zich verder te ontplooien.
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Andere   (uit  litemtuur).
marktmacht, meer gel)ruik maken van reeds ontwikkelde technologie of kennis/vaardigheden,
betreden nieuwe markten, hogere credit rating, fiscale voordelen, imagoversterking, versneld

organisatorische wijzigingen kunnen doorvoeren?

Negatieve fusie-efecten van defusie  (uit  literatitur):
fusie vraagt teveel aandacht, inteme/exteme weerstanden, bedrij fscultuurverschillen, personeel
raakt gedemotiveerd door veranderde perspectieven, grotere organisatie leidt tot meer
overheadkosten en minder flexibiliteit, grotere organisatie vergt management-upgrading,
achterstanden in automatisering?
Andere positieve of negatieve fusie-effecten?

C. ITEMS BIJ VRAGEN 11-12: Omgevingsfactoren

Onder'omgevingsfactoren' wordt verstaan de invloeden op de organisatie van buiten af.
Macro-economische factoren (Nederlandse economie, internationale ontwikkelingen)
Overheids- en juridische factoren (toeziclit)
Technologie (informatietechnologie)
Concurrentie (bestaande concurrenten, potentiele concurrenten)
Andere?

D. ITEMS BIJ VRAGEN 13-14: Organisatiekennierken

Met'organisatiekenmerken' wordt bedoeld bestaande kenmerken van BMH, PHP en later
MeesPierson

Strategie (financieel, commercieel)
Organisatiestructuur (clientgericht, produktgericht, functioneel, geografisch)
Systemen (kredietverleningsproces/-procedures, administratie, management-informatie,

verkoopondersteuning)
Missies en waarden (bedrijfscultuur, ambities van de bank, visies van bestuurders over de

omgeving en over manieren van organiseren)
Vaardighe(len (management, commercieel, administratief)
Stijlen (van leidinggeven, samenwerking; mate van delegatie, standaardisatie en

veranderingsgezindheid)
Personeel (kwantitatief, kwalitatieD
Andere?

E. ITEMS BLI VRAGEN  15-16

Stakeholders
Voorzitter en plaatvervangend voorzitter directie
Overige bestuurders

Aandeelhouder (ABN AMRO)
Raad van Commissarissen
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Personeel (staven, hoger kader, middenkader, operationeel, vertegenwoordigend overleg)
Clienten (professionele markt, globals, zakelijk, particulier)
Belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversverenigingen, VEB, NVB,

Consumentenorganisaties)
Toezichthouders (Nederland, buitenland, Europese Commissie)
Andere?

3.  Documenten bij de MeesPierson fusie

Jaarverslagen BMH, PHP en MeesPierson.
Bank Mees &  Hope  N.V.  en Pierson, Heldring &  Pierson N.V.  gaan  santen,Persbericht, 2

november 1992.
Mees en Pierson zen voomemens tefuseren Fusiememorandum, 2 november 1992.

Wat betekent defusie voor uP. Brochure voor MeesPierson personeelsleden, 15 oktober
1993.

Stimulansen tot mobiliteit. Informail, interne nieuwsbrief,  18 juni  1993.

Wat beteke,it defusie voor up Informail, interne nieuwsbrief, 30 juni  1993.
Mobiliteit In beider belang Informail, interne nieuwsbrief, 9 juli  1993.
Het sociaalplan gairindeert uw rechten. Informail, inteme nieuwsbrief, 21 juli  1993.
De stand van zaken. Informail, interne nieuwsbrief, 6 september  1993.

Sociaal  plan fusie Bank Mees &  Hope  en Pierson, Heldring &  Pierson. Inteme nota, april
1993.

Integratie- en herplaatsingsbeleid MeesPierson  1993-1996.Inteme nota, augustus 1993.
Organisatiestructuur MeesPierson. Organogram, december 1993.

4. PerspubiiI(aties

Financieele Dagblad,Mees & Hope bevangen door reorganisatiekoorts: Superieur
resultaat ABN AMRO lokt paniekvoetbal hoofddirectie uit. 22 oktober 1991

Financieele Dagblad, Pierson houdt van nioederABNAA·£RO. 26 mei  1992
NRC Handelsblad, Fusie Mees en Pienson moet rendement verhogen. 2 november  1992.

NRC Handelsblad, Zakenbanken Mees & Hope en Pierson fuseren; MeesPierson blitft
zegstandig. 2 november 1992.

FinancieeleDagblad,Fusie Pierson/Mees om  harde concurrentie:  Medio  1993  moet
samenweiting haar beslag krijgen. 3 november 1992.

Financieele Dagblad, Gevecht op co,porate,/mance ,vordt ha,der. 3 november  1992.

Financieele'Dagblad, Kredietportefeuille Pierson en Mees & Hope samen 5% van ABN
AAiRO. 3 november 1992.

Financieele Dagblad, Noodspmng. 3 november  1992

Volkskrant, Pierson, Heldring &  Pierson fuseert met Mees &  Hope:  Samenvoegen
zakenbanken ABN AMRO kost banen. 3 november 1992.
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FinancieeleDagblad,Fusie  Mees/Pierson  oni  liarde  concurrentie  medio  1993  moet

samenwerking haar beslag loijgen. 3 november 1992.
Financie€leDagblad, Kredietportefeuille Pierson en Mees & Hope samen 5% van ABN

AAZRO. 3 november 1992.
VinancieeleDagblad, Scepsis  over Europese  aspiraties Meespierson.  4 november  1992.
Financieele Dagblad, Recti#carie MeesPie,tion. 4 november  1992.

FinancieeleDagblad,Pierson  en  Mees  willen  ondermaatse  cijfers  snel  bundelen.  12
december 1992.

FinancieeleDagblad, Fusiebank MeesPierson  schmpt een viifde  van  banen.  19 febman
1993.

NRC Handelsblad, 390 banen weg na fusie MeesPie,·so„. 19 februari 1993.
Financieele Dagblad, Fusiebank MeesPierson sch,opt een v(#de van banen. 19 februari

1993.

Financieele Dagblad, Sociaal pla,1 voo,·fusie MeesPierso„. 13 maart 1993.
FinancieeleDagblad, Ambitie  MeesPierson  dwi,igt  hagslaclitige  moeder  tot  ketize. 22  april

1993.

NRC Handelsblad, MeesPierson  moet meteen  wi,ist maken:  Bank  wit eerste  specialist voor
fusies en overnemingen in Europa wortien. 23 april 1993.

Volkskrant, Het syndroom van de herenchib aclitervolgt MeesPierson. 24 april  1993.
Financieele Dagblad, AfeesPierson kiest voorplatte en brede oqanisatie. 24 april 1993.
FinancieeleDagblad,MeesPierson start met behoudende winstmnzing opbrengst Lease

Plan houdt winst op peil. 24 april 1993.
Financieele Dagblad, Fusie-elTect verhult winstsprong MeesPierson. 11 maart 1994 .
Financieele Dagblad, Goed resultaar, maar het moet veel bete,·. 21  maart 1994.
PinancieeleDagblad,Meespierson:  'Onafhankelijkheid  extra  onderlijnen'. 3  september

1994

Financieele Dagblad, Mees,Pier:son mag niet naar eBctenbeu,5.3 september 1994.
Telegraaf, Nettowinst MeesPierson met  24 procent omlioog. 3 september 1994.
Financieele Dagblad,Meespierson in alliantie met vemogensbeheeder VS.  16 november

1994.

Wolkskrant,MeesPierson  geeft  globale  ambitie  op  met  sane,ing  kantoor Hong  Kong. 2
december 1994

Financieele Dagblad, Mees,Pierso,1 schrapt banen in Hong Kong. 2 december  1994
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SUMMARY

MERGER AND INTEGRATION MANAGEMENT:
THE FORMING OF ABN AMRO

On Monday morning, March 26, 1990, ABN Bank and Amrobank an-
nounced their intended merger. The news struck the financial world as a
thunderbolt, for the short- as Well as the long-term effects of this merger
could be far-reaching indeed. Of no lesser magnitude was the task awaiting
those who had to meet the challenge of elaborating joint strategies and
managing and integrating the structures and operations of such two banks.
The manner in which ABN AMRO faced up to the challenge forms the sub-
ject matter of this study. The inquily is guided by the question as to how

management can best contribute to improving the overall corporate perform-
ance of an institution that hasjust (e)merged.

The study was set up as follows. First, the problem was defined, the rele-
vant literature discussed and the research method delineated (Chapters 1,2
and 3, respectively). This was followed by a description of the most import-
ant merger events, decisions and interventions (Chapter 4). The financial
performance was, then, evaluated (Chapter 5) and, in Chapter 6, an attempt
was made to gain insight into the processes underlying the changes in per-

formance, tracing the merger motives of ABN and Amro, examining the ex-
tent to which they have been realized and analyzing the contributory role of
the merger management to this outcome. Also attention has been paid to
negative merger effects-a term which covers effects that were unintended
as well as those which arose as a by-product of the merger process itself.
Subsequently, the impact that the merger and the integration had on organi-
zational competence was analyzed. Finally, an examination, in the form of a
'comparison case', was made of the extent to which similar processes and re-
sults were discernible in another Dutch bank merger, namely that of Pierson,
Heldring & Pierson and Bank Mees & Hope which led to the formation of
the MeesPierson bank (Chapter 7).

Merger-related decisions and interventions covered a wide territory in the
case of ABN AMRO. Important among these are the strategic explorations
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by the two banks; proprietary and legal aspects of the merger; the 'Social
Plan' worked out between the banks and the trade unions which precluded
compulsory dismissals; employee integration and relocation policy; the
restructuring of the corporation, administering and monitoring the business
planning; and, the organizational composition and operational integration of
the three commercial divisions.

Evaluation of the financial performance followed two tracks. The first dealt
with an analysis of developments in financial accounting data pertaining to
profitability, solvency and efficiency, and the second undertook an 'event
study', in which stock market reactions to merger-related events were exam-
ined.

Compared with the courses at other Dutch banks, developments in profi-
tability at ABN AMRO for the 1990-1994 period have been relatively favor-
able. However, the merger has not had a clearly perceptible effect on sol-
vency or efficiency. The event study indicates that in the first few months
subsequent to the announcement of the merger, investors generally reacted
rather neutrally to merger-related news reports; however, 'cumulative abnor-
mal returns' to ABN AMRO shareholders, i.e., returns in excess of what
could be expected given market trends, were positive during the years which
followed the merger. All this seems to suggest that, in so far as financial per-
formance is concerned, the short-term improvements that can be attributed to
the merger were of limited scope; as time went by, however, investors' senti-
ments for long-term financial effects gathered pace. Compared to studies of
American bank mergers, ABN AMRO showed a favorable development in
profitability and, on the whole, investors' reactions were somewhat more
positive.

The ABN AMRO merger was prompted by seven identifiable motives. The
most important of these-dubbed as 'merger mission'-was the ambition to
join the ranks of the leading international banks. Indeed, as a result of the
merger, ABN AMRO has become one of the top 20 banks in the world.
ABN  AMRO has also acquired a place on the short lists of banking relation-
ships of many an international firm, thereby making its debut into the league
of worldwide leading banks. This 'short list effect'  has a bearing especially
on foreign companies since, in the Netherlands, both ABN and Amro had al-
ready been powerful parties before the merger took place.

A related motive was the desire to improve the opportunities for a more
rapid expansion abroad. All in all, this goal has largely been achieved-
thanks to the use made of the short list effect and the utilization of the incre-
ased financial resources. As a consequence. more and larger foreign take-
overs could be realized and ABN AMRO was able to aspire to a more
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prominent position in the origination of security-issues in the global market.

Finally, the foreign loans portfolio has continued to grow as before the
merger, even though its pace has not accelerated.

Another aim of the merger was diversification-in terms of geography as
well as activities. Geographical diversification, as gauged by the increase in
the share of corporate activities abroad, has most certainly taken place; an

important contribution to this was made by the increases in both amount and
size of the acquisitions abroad. Whether or not the intended diversification in
the direction of investment banking has borne fruits in terms of revenues,
cannot readily be deduced from (public) financial accounting data; in any
case, however, the proportion of manpower active in the investment banking
sector to the total number of personnel has definitely increased.

Strengthening the malket position in the Netherlands was a fourth merger

goal. It had the dual aim of attaining cost benefits in the distribution of bank-
ing services and, in so far as was possible, achieving a pricing edge. A posi-
tive merger effect in these areas is, however, hardly discernible yet.

Upgrading the quality of the newly constituted work force and ultimately
of the services it will be able to render was the fifth ABN AMRO merger
motive. This goal has been partially realized. In the process of integration,
the management sought to match particular needs with the best fitting candi-
dates from either of the two banks. However, this option could not be exer-
cised fully due to an accord with the Workers' Council which stipulated that
the new staffing composition should reflect the two constituent staff units.
This limitation, complicated further by the high priority given to minimizing
the amount of employee reassignments, somewhat dampened the thrust of
the motive and resulted in untoward matches. One other important by-prod-
uct of the merger concerns the distribution of personnel along the echelon of
functions: the percentage of those lower down the scale decreased while the
percentage of those higher up increased. This was partly due to the push for
automation in the entire Dutch banking industry but also to certain explicit
merger decisions and interventions. While the resulting enhancement of
human resources had its financial costs, it did, however, result in improving
the quality of ABN AMRO services.

Thanks especially to the complete integration of business operations in
the merged institution, the staffing capacity of ABN AMRO was reduced
more rapidly than rival Dutch banks were able to attain. As a result, the net
gain for ABN AMRO was a dual one: it now has in place an already func-
tioning cadre of high quality personnel, and to a certain degree their costs
have been offset by the savings wrought by the improved overall staffing
capacity.

Another merger motive was the attainment of economies of scale in
financing investments in the rapidly evolving information technology. As
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underpinning for this goal the decision to integrate fully the business opera-
tions of both banks instead of allowing them to continue operating as separ-
ate entities was of crucial importance. As one inspects the data pertaining to
the size of investments in automation, this intended economy-of-scale

strategy measure has not paid off (yet).

The merger had its negative effects as well. Some of these came unexpect-
edly, but most have been anticipated. The most important negative effects
that the management was alert to were the risks involved in the staff focus-
ing on internal processes during the integration; a decline in the market
shares in the Dutch segments in which ABN and Amro were traditionally
very prominent. and, the departure of talented employees who viewed their
career potentialities as being curtailed once the merger became a reality. To
counteract the first potential disadvantage, a policy was designed whereby

managers and employees in sales departments were kept at arm's length
from getting heavily involved in internal merger and integration issues. A
certain degree of preoccupation in these and other organizational units was,
however, palpable, and a cloud of uncertainty which verged on 'introver-
sion' seemed to pervade commercial activities. Not unrelated to this stance
was the expected reduction in the market shares in the segments in which
ABN and Amro had traditionally been very strong; this did actually take
place, but in a later phase and to a lesser degree than was feared. The third
negative merger effect that had been expected, the departure of talented em-
ployees to other firms, did indeed occur; no specific course of action was
taken to combat these departures.

Though entering the league of the select on a world front was a motiva-
tional force behind the move for a merger, ABN AMRO now realizes that
this positive merger effect had an unexpected consequence as well. This
'discovered' merger effect has to do not only with growth potential but also
with vastly important organizational issues. To be able to meet the
challenges of the 'new competition' against top league institutions, heavier
demands had to be placed on the staff capacity for innovation and for render-
ing the services offered more client-directed. This was especially true in
those lines of business in which the top league competitors were active,
namely, services in the divisions responsible for foreign commercial banking
and investment banking.

An important, unexpected, negative merger effect was the ushering in of
a trend towards bureaucratization, one that manifested itself in both the head
office and in the Dutch branch network of ABN AMRO. The merger has
dramatically affected the scale and complexity of the issues confronting
corporate and division managements. Their reaction to this was comprised
partly of bureaucratic solutions: introducing procedures and guidelines,
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developing supportive staff functions and increasing the number of units and
hierarchical levels. While some of the bureaucratic procedures had a transi-
tory character that was intimately linked to the integration process itself, e.g.,
the representational advice procedures, many were of a structural nature,
causing diseconomies of scale.

Many of the ABN AMRO merger and integration decisions and interven-
tions have affected the competencies of the organization. The effects are not
uniform; striking differences are in evidence in the domestic, foreign, and in-
vestment banking divisions.

The domestic commercial banking division, covering a maiket in which
both ABN and Amro were well-established and traditionally strong, has wit-
nessed the least amount of organizational renewals. The commercial strategy
has hardly changed at all. The organizational structure now in operation is
indeed more customer-directed than is was before, but because of its matrix-
character, it inherently has disadvantages too. Although the integration of the
automated systems was necessary in order to attain a total integration of
business operations, the great amount of time and energy taken up for reali-
zing this, has impeded technological renewal. With respect to the corporate
culture, interventions were intentionally avoided. This position was based on
the assumption, which turned out to be a correct one, that the goal of inte-
grating the organizations required no tampering with the prevailing cultural
ethos.

With regard to other goals, decisions and interventions have been made.
And some of these have had negative effects on the performance of the
domestic operations as exemplified by the bureaucratization and inner direct-
edness touched upon earlier. Given the unsettling nature of these negative
merger effects, and the fact that they have been acquiring a momentum of
their own for some years now, it will not be easy to uproot them. Uprooting
them will, however, be of vital necessity for improving corporate perform-
ance.

As to the foreign commercial banking operations, the integration was
realized relatively rapidly. This is explained by the limited overlap in this
sphere between ABN and Aniro as well as by the fact that the operations
were incorporated into the ABN systems and structure already in existence;
this course of action seemed natural because ABN's foreign operations were
much larger than those of Amrobank. After the integration certain organiza-
tional renewals were introduced, such as the delayering of the organizational
structure and the delegation of authority for loan disbursements. The present
policy seeks to transform the now relatively autonomous operations in
various countries into a more integrated global network but with allowance
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for variations to accommodate local organizational and environmental cir-
cumstances.

Nowhere has the change been as extensive as in the investment banking
lines of business-which, it should be added, are relatively new for both
banks. The changes included the development of a new strategy designed to
realize for the bank a leading international position which neither ABN nor
Amrobank were in a position to aspire to before the merger. In place, too,
and in the space of a short time, are a new organizational structure and a glo-
bal network of subsidiary companies dealing with securities. At the same
time, important modifications in culture and management style have been
introduced; these are directed at linking remuneration to concrete results, ac-
celerating decision-making processes and the delegating of authority. Due to
these changes and their tempo, the investment banking division has become
the most tukulent ABN AMRO business unit and one with numerous op-
portunities for further substantial gains. A singular challenge which faces
management is to keep the dynamism on course by, on the one hand, consol-
idating and furthering the positive merger effects accrued and, on the other
hand, guarding against the risk of organizational dislocations which a
dynamism carries.

The merger can be viewed as a major developmental leap taken by the orga-
nizations involved. It created potentialities for both strategic re-positioning
and accelerated organizational renewals  It may be concluded from the case
study undertaken in this investigation, that the decisions and interventions
made within the framework of 'merger and integration management' have
contributed to the improvement of the corporate performance and standing.

During the preparatory phase and the early merger and integration activi-
ties, the concern of management and especially the actions of the Managing
Board focused primarily on creating the opportunities for organizational de-
velopment. Further on in the course of the integration process, the top level
of management and the levels just below it directed their attention to the
necessaly integration of the business operations. After the integration in
various units had been completed, the top management once again launched
further important organizational renewal initiatives. Thus, in the case of
ABN AMRO, one could speak of a certain sequential order in merger inter-
ventions. The first steps taken bore the earmarks of organizational develop-
ment; subsequently a period of reorganization was introduced, and this was
followed by new steps in organizational development particularly in the for-
eign and investment banking divisions. As may be expected when such a
'developmental leap' is made, the merger effects continue to carry a
momentum which allows for a fuller realization of the strategic potentialities
and for yet higher performance returns.
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The case study of the MeesPierson merger appears to indicate that the
decisions made and interventions carried out within the merger and integra-
tion framework weIv, generally speaking, quite similar to what transpired at
ABN AMRO. More specifically, the similarities found relate to the timely
phasing of the merger and integration processes, the formulation and execu-
tion of the appropriate prerequisites (a merger on the basis of equality and a
full integration of business operations), and a style of integration which in
both cases stressed the creation and stabilization of commitment and tran-
quility among personnel.

There were differences, however. These revolved around strategies, orga-
nizational structure, policy relative to the information systems, and the
tempo with which the integration was brought about. The differences in stra-
tegy had important consequences for the character of the merger interven-
tions. While ABN and Amrobank were both banks which offered a very
wide range of financial services and sought to extend the boundaries of the
activities they had traditionally been pursuing into the realm of investment
banking, MeesPierson chose to concentrate on those areas in which it
already had a great deal of expertise. Thus, the MeesPierson integration
could be accomplished mainly via reorganizational interventions using Pier-
son, Heldring & Pierson as model, while the forming of the investment
banking division of ABN AMRO had more of the character of organizatio-
nal development.

With respect to the merger and integration tempo, it is obvious that
MeesPierson made it much faster than did ABN AMRO. The most important
reason for this was the relatively limited complexity of MeesPierson, for it
only had to deal with a single shareholder, the legal aspects of the merger
were much simpler and there was hardly a netwoik of domestic branches to
speak of. In decisions relating to the integration of the automated systems,
MeesPierson opted for the more straightfonvard path of rapidly integrating
the systems already in existence instead of having to develop first certain
specific automation applications. For these various reasons, the integration
phase was kept relatively brief, more comparable in this regard to the
integration of the head offices of ABN and Amro than to the integration of
their branch networks. This expeditious manner in which MeesPierson could
and did proceed may well have served to mitigate the detriments suffered by
ABN AMRO in the bureaucratization and inward orientation spoken of
earlier. Once the integration was completed, MeesPierson could move on
rapidly to tackling the issues of organizational renewal. It still remains a
question as to if and when MeesPierson will get itself once again enmeshed
in organizational renewal.
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The concluding chapter of this work (Chapter 8) offers suggestions for
furlher research on merger and integration and makes recommendations of
pertinence to their management. Included in the chapter, too, is a discussion
of the generalizability of the findings and conclusions.
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