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Nederlandsebanken
bezorgdoverhun
concurrentiekracht
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Amsterdam

Doorderelatiefhogebelastingdrukenstrenge
regelgevingwordthet voorNederlandseban
ken steeds lastiger om voldoende concurre
rend te blijven. Nederland kan daardoor de
bootmissenwanneer de consolidatie van de
bancaire sector op gang komt. Dat zegt de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB),
die nog voor de parlementsverkiezingen op
17maart in gesprekwilmetministerWopke
Hoekstra (Financiën) over het ondernemers
en vestigingsklimaat.
‘Ikmag hopen dat als de consolidatie be

gint deNederlandsebankener een rol in zul
len spelen, waarbij hun hoofdkantorenwel
in Nederland zullen blijven staan’, aldus
NVBvoorzitter Chris Buijink gisterenin aan
loopnaarhet jaarlijkseNieuwjaarsevenement,
dat deze keer onlinewordt gehouden.

De lobbyist vreest dat banken eerder prooi
dan jager zullen zijn. De korte lijnen tussen
DenHaag en de banken, die tijdens de aan
pak van coronacrisis zo belangrijk bleken te
zijn endie ervoor gezorgdhebbendat de kre
dietverleningoppeil isgebleven,zoudeninge
vaarkunnenkomenalshoofdkantoreninhet
buitenlandkomentestaan.Bovendienzouden
hetbegripendesteunvandeparelsvanhetNe
derlandsebedrijfslevenerdoorverminderen.

VolgensBuijinkishetondernemersklimaat
voor banken afgelopen jaar verder verslech
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terd. Vorig jaarmaaktehij in zijnnieuwjaars
toespraak al een punt van de fors gestegen
belastingdruk voor de sector. ‘Maar in plaats
datditminder isgeworden, isdedruknogwat
opgevoerd.’Naarschattingbetalenze in2021
bij elkaar €675mln, 50%meerdan vorig jaar.

VoorNederlandsebankenligtdeeffectieve
belastingdrukbeduidendhogerdanvoormul
tinationalsenhetdoorsneebedrijfsleven,niet
inde laatsteplaatsdoordebankentaksdiena
dekredietcrisis is ingesteld inafwachtingvan
mechanismenvooromvallendebankeninde
helemuntunie.Definanciering vandie vang
nettenhebbendebankenzelfmoetendoenen
datbetekende in feitedat zemetdubbele las
tenwerden geconfronteerd. Dat is vervelend
vooreensectordievanwegedelagerentetoch
al temakenheeftmeteenstructureeldalende
winstgevendheid.
Tegelijkertijd constateert Buijink dat het

vestigingsklimaatnodig verbeterdmoetwor
den.Debrexit illustreerthoeonaantrekkelijk
Nederlandisvoorbuitenlandsespelers.Frank
furtenParijshebbenvrijwelallebankennaar
zich toe weten te trekken die naar het conti
nentzijngekomenominEuropazakentekun
nenblijvendoen.

Devermogensbeheerders zijnnaarDublin
en Luxemburg gegaan. Amsterdam heeft
slechtsdehandelsplatformsbinnengesleept,
maar veelwerkgelegenheidheeft dat niet op
geleverd.HetstrengeNederlandsebonuspla
fond voor bankiers zat te veel in deweg, zeg
genwaarnemers. Hier geldt een plafond van
20% van het basissalaris, terwijl dat elders in
Europaop100% ligt.
Volgens Buijink gaan alle lasten — hij

spreekt van een ‘onevenredige’ druk— ten
koste van de investeringen die nodig zijn om
dedienstverleningendepoortwachtersfunc
tieopniveautebrengenentehouden.Ookde
noodzakelijke transitienaar een veel duurza
mere economie wil de sector graag ter hand
nemen,maar daarvoor is een gezondewinst
gevendheidwel een vereiste.
Elders in Europa staan de resultaten van

banken ook onder stevige druk. Om die re
denmaakt de ECB zich sterk voor consolida
tie, die inmiddels in Spanje en Italië op gang
lijkt te komen.Het wachten is op grensover
schrijdendefusiesenovernames.Recentelijk
steldenDeutscheBankenookFransebanken
daarineen rol tewillenspelen, aldusBuijink.

$ Belastingdruk en regelgeving
drukken concurrentiekracht

$ NVBwil hierover in gesprek
metministerWopkeHoekstra

$ ‘De belastingdruk voor banken
zal dit jaar 50% stijgen’

NVB vreest dat de
banken in Nederland
eerder prooi dan
jager zullen worden
in consolidatieslag
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