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Vandaag praten onderhande
laars van de Europese Unie en
die van het Verenigd Koninkrijk
verder over een nieuw handels
akkoord.Grote twistpuntenblij
ven de regels voor staatssteun,
de verdeling van visquota en het
toezicht op naleving van de af
spraken.
In Brussel rekent niemand

deze week op een doorbraak.
Maar als daar bij de volgende
ronde, die voor eind september
gepland staat, nog steeds geen
sprake van is, ‘dan wordt het al
lemaal wel een beetje somber’,
zei een betrokken ambtenaar
vandeEU.

Alsereendealkomt,moetdeze
ook nog goedgekeurd worden
doorhetEuropeesParlementen
doorEuropese regeringsleiders.
Om daar tijd voor te houden,
moet er in oktober een akkoord
zijn, vindenbeide kampen.
Johnsonzelf zettededeadline

op 15 oktober. ‘Als het ons niet
lukt dan overeenstemming te
hebben, danmoeten wij dat al
lebeiaccepterenenverdergaan.’
De Britse premier zegt een han
delsdeal te willen,maar ook pri
ma tekunnen levenmet een ver
trek zonder zo’n deal.
‘We zullen daar uitstekend

bij gedijen.’ Vorige week werd
bekend dat onder meer Britse
transportbedrijven dat heel an
ders zien. Ze voorzien grote cha
os aande grens.
Losdaarvanzaleenbrexit zon

derhandelsdealBoris Johnsonin
eigen land ooknagedragenwor
den, bijvoorbeeld door Nicola
Sturgeon,deeersteminister van
Schotland.Volgenshaarvergroot
Johnson de kans op een econo
misch schadelijk vertrek. Ze
noemde de Conservatieve rege
ring ‘charlatans’.
Sturgeon hoopt dat een onaf

hankelijk Schotland straksweer
bijdeEUkanaansluiten.Michel
leO’Neill,plaatsvervangendeer
steminister van NoordIerland,
noemt elke afwijking van de af
spraken over de Ierse grens ‘ver
raad’.
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huis aast opnoordelijkedagbladen
De stichtingen die
eigenaar zijn van
NDC Media stellen
eisen over behoud
van werkgelegenheid

Zowel in2017als in2018 leedhetme
diabedrijf verliezen. In 2018 bedroeg
het verlies €4,8mln, op een omzet van
€115mln.Ookhetafgelopenjaarverliep
moeizaam, blijkt uit stukken.
De stichtingen die eigenaar zijn van

NDC moesten financieel bijspringen
met een achtergestelde lening en huis
bankier INGgeruststellenmetgaranties
over terugbetalingvan leningen,eenzo
genoemde letterofcomfort.Ookmoesten
de stichtingen een reorganisatie finan
cieren, waarmeemaximaal 120 van de
600arbeidsplaatsenwordengeschrapt.

Directeur Pier Baarsma vanNDC zei
begin dit jaar tegen regionale televisie
en radiozender RTVNoord: ‘Wanneer
weniet binnen twee jaar aantonen zelf
standig verder te kunnen, worden we
verkocht.’
Toen hij die uitspraak deed, moest

de coronacrisis nog beginnen. Die cri
sis heeft bij allemediabedrijven in Ne
derlandgeleid toteengrotedip indead
vertentieinkomsten.

Inhetverledenwaseral vakercontact
overeenmogelijkeverkoopvanNDCaan
DPGMedia enMediahuis. ‘Achter NDC
zitten stichtingen die zich soms nogal
borderlinegedragen’, zegteenmediabe
stuurder. ‘NueensdraaitNDCverliezen,
danbreakeven.Die stichtingenpassen
hun houding rond een verkoop telkens
aandie realiteit aan.’

JE MAINTIENDRAI
NDC is eigendomvan twee stichtingen,
JeMaintiendraimet 13% van de aande
len en FBOranjewoudmet 87%. Beide
stichtingen behartigen het belang van
de noordelijke provincies. Zo staat in
de statuten van FBOranjewoud dat de
stichtingmoet zorgen voor verbetering
vanhetsociaal, economischencultureel
klimaat inNoordNederland.FBOranje
woud is voortgekomen uit de Stichting
Friesland Bank, die in 2012 Friesland
Bank verkocht aanRabobank.

‘Destichtingenzijnsterk ideologisch
gedreven’, zegt een bron. ‘Dat zorgt er
voor dat ze niet zomaar een nieuwsbe
drijf runnen.’Het gevolg is dat de stich
tingeneisenstellenaaneventuelekopers
overbehoudvanwerkgelegenheidenvan
de drukkerijen. Ook de betrokkenheid
vanNDCbijallerlei evenementen inhet
noordenvanhet land,zoalsbijvoorbeeld
dewoonbeursWonen&Co, zoubehou
denmoetenblijven.

Datmaakt pratenover eenovername
vanNDCnietmakkelijkvoorMediahuis
en DPG. Beidemediaconcerns zijn ge
wend aangekochte kranten stevig te in
tegreren in de rest van het bedrijf. Dat
geldt zeker voorDPG, dat alle regionale
krantennauwlaatsamenwerkenmethet
AD, al of niet onder deADvlag.

OP DE ACHTERBANK
DPGzit voorlopigopdeachterbank.Het
bedrijf heeft weliswaar al een aantal ja
reneennauwesamenwerkingmetNDC
op het gebied van advertentieverkoop,
maardeeigenaarvandeVolkskrant,het
ADeneengrotegroepregionalekranten
heeft eind vorig jaar Nu.nl en een reeks
bladen van Sanoma overgenomen. Het
bedrijf isdrukmetde integratievandeze
overnamen. Bovendien is DPG zo groot
geworden in Nederland, dat een nieu
we overname kan stuiten opmededin
gingsbezwaren.
Mediahuis heeft naar verluidt eind

vorig jaar al zijn presidentcommissa
ris Thomas Leysen op een diplomatie
kemissie naar Friesland gestuurd. De
inschattingwasdat iemandmetdestan
ding vanLeysenhet ijs zoukunnenbre
ken bij Jorrit Volkers, de voorzitter van
FBOranjewoud.

Leysenheeft als commissaris het no
dige gewicht in België: hij is niet alleen
voorzitter vanderaadvancommissaris
senvanMediahuis,maarookvanmateri
alengroepUmicore en tot begindit jaar
van grootbankKBC.© FD | EH | Bron: NOM
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Als er bij volgende
ronde nog geen
doorbraak is, ‘wordt
het allemaal wel een
beetje somber’

RUIMTEVAART

Duitslandwil
kleine satellieten
lanceren
In eenpoging een rol te spelen
inde ruimtevaart, wilDuitsland
kleine satellieten lanceren van
af eendrijvendplatform inde
Noordzee, dicht bij deNeder
landse grens.Het idee is dat bou
wers vanmicrosatellietendan
nietmeer afhankelijk zijn vanhet
meeliftenmet eengrote satelliet.
Kleine satellieten zijndebasis
van snelle internetnetwerken.
Het ideekomt van industriefede
ratieBDI, die gisteren eenplan
presenteerde.

a PAGINA 23

KENNIS EN INNOVATIE

Nationaal
Groeifonds is
bronvanconflict
InwetenschapsmuseumNemo
werdgisterenhet langverwachte
investeringsfonds vanRutte III
gelanceerddoordeministers
WopkeHoekstra enEricWiebes.
HetNationaalGroeifonds van
€20mrdmoet voorzien inde ‘no
den vandekomendegeneraties’
metprojectfinancieringophet
gebied vankennisontwikkeling,
innovatie endedigitale en fysieke
infrastructuur.Maar economen
enpolitici vanoppositiepartijen
reagerenkritisch.

a PAGINA 6

TECH ENMEDIA

SoftBankflink
lagernaagressieve
optiehandel
Techinvesteerder SoftBank is gis
terenopdeaandelenbeurs van
Tokiohardonderuitgegaanna
berichtenover zijn rol bij de sterk
toegenomenhandel in optiecon
tractenop technologiebedrijven.
SoftBank zoudaarmiljarden in
hebbengestokenendaarmee
de ‘Nasdaqwalvis’ zijnwaarover
de afgelopen tijdwerdgespe
culeerd.Het aandeel daalde
7,2%,waardoor Softbankopéén
dag€8,9mrdaanbeurswaarde
verloor.
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Sinds gisteren is ie er dan,
hetWopke-Wiebes-groei-
fonds, dat over vijf jaar
€20mrdmagkosten.

Er zitten eenpaar raredingen
in. Eénervan is dat het primaire
doel uitdrukkelijk is dat de te
financierenprojectenbijdragen
aaneenhogerbrutobinnen-
landsproduct volgensde (enge)
CBS-definitie. ‘Het effect opbbp-
groei is leidend’.

Het betekentbijvoorbeelddat,
strikt genomen, een innovatie
die tegelijk de arbeidskosten in
de zorg verlaagt ende levensduur
verlengtniet kwalificeert.Want
minderbetaalde zorgbetekent
minderbbpenalsmensennog
ouderworden zal dat ookdepro-

kleintjeGroot
Raar groeifonds

ductiviteitsgroei geengoeddoen.
Ookdeuitvinding vande elek-

trische auto zal geengenade
vinden,wantdie vereistminder
productie enonderhoud terwijl
bovendiende accijnsopbreng-
stendalen.

Mij lijkt dat het fondsde groei
vandewelvaart inbrede zin
moetdienen.Dat is vaak,maar
langniet altijd, hetzelfde als
bbp-groei.

d
EdGroot

T E C H E N M E D I A

BelgischeuitgeverMediah

PieterHaeck en Jeroen Piersma
Amsterdam

DeBelgischekrantenuitgeverMediahuis
voert vergaande gesprekken om NDC
Media, uitgever van onder meer de
Leeuwarder Courant en Dagblad van
hetNoorden, over te nemen.
NDCheeft zich enigemaanden gele-

dentekoopgezet.Sindsbeginvandezo-
mer circuleert er een informatiememo-
randum voor kandidaat-kopers. NDC
nam daarvoor de Amsterdamse fusie-
en overnameadviseur Axeco in de arm,
zomelden bronnen in demediawereld
aanhetFDenDeTijd.Mediahuis, inNe-
derland bekend als eigenaar van onder
meerDeTelegraafenNRCHandelsblad,
bevestigtnudegesprekkenmetdestich-
tingen achterNDC.Die gesprekken zijn
‘constructief’.
Mocht het tot een transactie komen,

dan is dat de laatste stap in de consoli-
datievandeNederlandsekrantenmarkt.
NDC is—afgezien van nichespeler FD
Mediagroep—het enige grotere kran-
tenbedrijf inNederlanddatnogzelfstan-
digis.Alleandereregionaleenlandelijke
krantenzijndeafgelopenjareninhanden
gekomenvandevanoorsprongBelgische
mediabedrijvenDPGMedia(voorheende
Persgroep) enMediahuis.

NDCheeftaleentijdfinanciëleproble-
men.Het aantal abonnementen krimpt
gestaag,evenalsdeadvertentieomzet.Po-
gingen ommet digitale abonnementen
enandereactiviteitennieuweinkomsten-
bronnen aan te boren waren tot nu toe
weinig succesvol.

Vrijwel alle regionale
en landelijke kranten
zijn afgelopen jaren in
handen gekomen van
Belgische uitgevers

$ NDCMedia zette zich
maandengeleden in etalage

$ Deuitgever verkeert al een
tijd in financiële problemen

$ Deal zou laatste stap zijn in
consolidatie krantenmarkt

Krantenlandschap bijna geheel in Belgische handen
Overzicht van regionale dagbladen naar uitgever
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€90mln
BetaaldienstverlenerMollie tankt€90mln
groeigeldbij.Hetbedrijf isdaarmee,naAdyen,de
best gefinancierdefintechvanNederland.Mollie
heeftnadeze investeringsrondeeenwaardering
van ruim$1mrden isdaarmeeeenzogeheten
‘unicorn’. InvesteerderTCVverwerft een
minderheidsbelang, zegt oprichterAdriaanMol.

AUTO’S

Door coronacrisis
is groei autolease
verdwenen
Deautoleasebranchegroeidede
afgelopen twee jaar inNederland
metdubbele cijfers.Daar is een
einde aangekomendoorde co-
ronacrisis.Debranche zit ‘inhet
oog vande storm’, zegtRenate
Hemerik, voorzitter vanbran-
cheverenigingVNA.Bedrijven
zijn zeer terughoudendmethet
afsluiten vannieuwe leasecon-
tracten engaan vooral voor
verlenging vanbestaande con-
tracten.Degrootste klapmoet
waarschijnlijknogkomen.

a PAGINA 21

TOEZICHT

Regels voor
beleggende
toezichthouder?

DeWirecard-affaireheeft deDuit-
se beurstoezichthouder, kortweg
BaFin, eenhoopblauweplekken
opgeleverd.Opvallendwasdat
veelmedewerkers inhet aandeel
Wirecardbleken tehandelen. In
Nederlandenelders inEuropa
mogen toezichthouders geenbe-
langenhebben inbedrijvendie ze
moeten controleren.Maar vrijwel
nergenswordt beleggenhunver-
boden.MoetenerEuropese re-
gels komenomdergelijkebelan-
genverstrengeling te voorkomen?

a PAGINA 10

Bellingwout, Jaap 15
Boer, Kito de 16
Deursen, Marc van 20
Exalto, Herman 21
Germyns, Vincent 5
Gowers, Jane 17
Hemerik, Renate 21
Hoekstra, Wopke 6
Johnson, Boris 5

Joos, Philip 30
Knibbeler, Winfred 13
Koster, Paul 10
Leijten, Renske 15
Merkel, Angela 8
Mol, Adriaan 8
Möller, George 10
Navalny, Aleksej 8
Olphen, Gerard van 6

Oostdam, Frank 20
Plettenberg, Floyd 9
Roosjen, Michiel 19
Salden, Gita 23
Schulte Nordholt, H. 19
Snels, Bart 15
Tengler, Nancy 27
Vreede, Dennis de 31
Wiebes, Eric 6

ABP 6
Abraaj Group 17
Adventa 15
Adyen 7,8
AirBnB 13
ALD Automotive 21
APG 6
BinckBank 5
Blackstone 15

BNG Bank 23
Booking.com 13
Corendon 13
Etihad 15,21
Google 13
LeasePlan 21
Marktlink 9
Mollie 8
Ohpen 22

Prijsvrij Vakanties 20
SoftBank 27
SpaceX 23
Sunweb 13
TCV 8
Unilever 15
Universal Studios 19
Wereldhave 23,31
Wirecard 10

a PAGINA 8

pagina 2, 08-09-2020
© Het Financieele Dagblad



A U T O ’ S

Groei autolease valt
stil, endegroteklap
moetnogkomen

Gijs denBrinker en Jeroen Segenhout
Amsterdam

Deautoleasebranchegroeidedeafgelopentwee
jaar inNederlandmet dubbele cijfers. Daar is
eeneindeaangekomendoordecoronacrisis.
De branche bevindt zich ‘in het oog van de
storm’, zegt Renate Hemerik, voorzitter van
branchevereniging VNA. Bedrijven zijn door
de sterke economische terugval zeer terug-
houdendmet het afsluiten vannieuwe lease-
contracten.Zegaanvooralvoorverlengingvan
bestaandecontracten.
De grootste klapmoet waarschijnlijk nog

komen. Leasemaatschappijen voelen econo-
mische recessiesnietmeteen,doordat zijmet
werkgevers contracttermijnen van veelal vier
jaar afspreken.Datwas in2008ookhet geval.

Het afgelopenhalfjaar groeide het wagen-
park van leasemaatschappijen die zijn aange-
sloten bij branchevereniging VNAnogmaar
met0,5%.Ditwastedankenaanaanhoudende
hardegroei(plus7,5%)bijprivatelease,waarbij
particulierenvooreenvastbedragpermaandin
eenauto rondrijden. Inhet zakelijke segment
—goedvoormeerdantweederdevanhetlease-
park—namhetaantalauto’smet1,5%af. ‘We
kijkenmetspanningnaarhettweedehalfjaar’,
zegtHemerik. ‘Inheteerstekwartaalvanditjaar
was er nogbehoorlijkwat groei, in het tweede
kwartaalwerdditgedemptdooreendalingvan
het aantal leaseauto’s.’

Eind vorig jaar werd het totale aantal lease-

Auto’s in een showroom van Leaseplan in Breukelen FOTO: BLOOMBERG

auto’s inNederlandgeschatopbijna1,13mil-
joen.DaarvannamenVNA-leden86%voorhun
rekening. Bij de branchevereniging zijn gro-
tenamenaangesloten,zoalsALDAutomotive,
Alphabet enLeasePlan.

ALDAutomotive,datinmeerdanveertiglan-
denactief is,verwachtteinfebruarinogdatzijn
totalewagenparkmet5%tot7%zoutoenemen.
Nugaathetbedrijfervanuitdatdegroei ‘dicht
bij 0%’ uitkomt. LeasePlanhad eind juni 0,9%
minder leaseauto’sonderbeheerdaneen jaar
geleden. Beidemaatschappijen zagen ook de
omzetuitdeverkoopvanleaseauto’sinzakken.
ING-analist Rico Luman verwacht dat de

branche de komende jaren onder druk blijft
staan doordat werkgevers leaseregelingen te-
genhetlichtzullenhouden.Hijwijstookopde
dalingvanhetaantalafgelegdekilometersopde
Nederlandsewegenindeafgelopenmaanden,
najarenvanstabielegroei. ‘Mensenwerkennu
veelmeerthuisengaanminderdewegopvoor
hunwerk’,zegtLuman.‘Waarschijnlijkisdeels
sprake van een structureel effect.Werkgevers
gaan kijkennaar anderemobiliteitsoplossin-
genvoorhunpersoneel,bijvoorbeeldnaarhet
gevenvaneenmobiliteitsbudget,waarbijwerk-
nemerszelfeencontractvoorprivateleasekun-
nenafsluiten.’

Privateleasekandoordezeveranderinghard
blijven groeien.Hemerik ziet dit als een kans
voordebranche, ookomdat consumentennu
uitangstvoorbesmettingmethetcoronavirus
de voorkeur aan individueel vervoer gevenbo-
ven openbaar vervoer. Daarin kunnenfietsen
ofdeelconceptenookeen rol spelen.

Maarcontractenvoorprivate leasezijnvoor
leasemaatschappijen over het algemeenmin-
der lucratief dan de contracten die zij sluiten
metwerkgevers, zegtLuman. ‘Zakelijkearran-
gementen zijn vaak royaler ingericht. Consu-
mentenkijkennietnaarhetleasebudget,maar
vergelijken prijzen en kunnendanuitkomen
bij soberder varianten.’
Voor autodealers is het gebrek aan groei

op de leasemarkt een probleem. Leasemaat-
schappijenzijndegrootsteafnemersvannieu-
weauto’s.Deverkoopvannieuweauto’szaldit
jaarmeteenkwartdalen,tot340.000,schatING.
Dit ishet laagsteniveausinds1968.
VNA waarschuwt voor verdere vergrijzing

vanhet wagenpark.Hemerik vraagt het kabi-
net om ‘een brede stimulans voor zuinige en
schoneauto’s’.

0,5%
Het wagenpark van lease-
bedrijven groeide in het
afgelopen halfjaar met 0,5%.

$ Bedrijven terughoudend
met nieuwe leasecontracten

$ Private lease groeit nogwel,
maar isminder lucratief

$ Autodealers lijden onder
gebrek aan groei leasemarkt
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