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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

Iedereen een rekening bij de centrale bank?
Op zondag 16 september organiseerde SFL een discussie tijdens het Alternative Finance
Festival over ‘digitaal cash geld’ (ook wel: central bank digital currency, of kortweg: ‘cbdc’).
De discussie werd ingeleid door SFL-voorzitter en UvA-hoogleraar Arnoud Boot.
Wouter Elsenburg (AFM) en Aerdt Houben (DNB, BIS) gaven vervolgens hun kijk op deze
innovatieve geldvorm.
Op onze website vindt u een schriftelijk verslag, of kijk de discussie hier terug.

Nieuwe SFL-kanalen
Inmiddels wordt deze SFL-nieuwsbrief gericht aan ruim 2.000 geïnteresseerden door heel
Nederland (en ver daarbuiten). Volg ons ook via onze andere kanalen:

   De Facebookpagina zal wekelijks voorzien worden van updates. Publiekelijk toegankelijke
evenementen worden hier gedeeld, evenals activiteiten van SFL-leden en updates op onze
website.

  Op ons YouTube-kanaal zullen alle SFL-bijeenkomsten van de afgelopen jaren gedeeld
gaan worden. Het wordt het archief van al onze evenementen, inclusief keynote speeches,
paneldiscussies en presentaties.

  Via Twitter blijven we naast live updates van de evenementen ook tweets van SFL-leden
delen.

Kabinetsreactie SFL-visiedocument 'Werk in Uitvoering'

Het kabinet heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het SFL-

rapport dat opgesteld werd naar aanleiding van '10 jaar na de crisis'.

Kamerlid Mahir Alkaya (SP) had hierover vragen gesteld.

U kunt een eerste reactie van SFL lezen op de website. Houd onze

kanalen in de gaten voor het vervolg op de bespreking van onze

toekomstvisie.

 

Toekomst bankensector

SFL-leden over de toekomst van de bankensector
Meerdere SFL-leden gaven in ESB hun visie over de toekomst van de banken.
Mark Sanders benadrukt, samen met Lu Zhang, de schokgevoeligheid van een financiële
monocultuur en pleit voor meer diversiteit in het Nederlandse en Europese systeem.
Harald Benink haalt in deze column de te lage kapitaaleisen van banken aan en pleit voor
een geleidelijke verhoging naar een niveau van 10-15 procent.
Arnoud Boot gaat in dit artikel in op de invloed van technologie op de financiële sector en
voorspelt een disruptieve invloed op de huidige systemen.
Rens van Tilburg en Karen Maas gaan in dit stuk dieper in op de purpose van een bank:
wat is de bedoeling van een bank? Er wordt daarbij gepleit voor een bank die een breed
maatschappelijk belang dient.
Als laatste gaf Mark Sanders in het Financieel Dagblad aan dat ‘de huidige eenvormigheid
binnen enkele grote banken de status quo bestendigen’. Hogere kapitaalbuffers worden
voorgesteld: ‘Als banken veel meer eigen vermogen hebben, kunnen ze gemakkelijker
risicovolle projecten financieren’.

Hoogleraar Finance and Economics Anat Admati over 'the Future of Banks'
Anat Admati was op uitnodiging van SFL te gast als keynote-spreker bij het Ministerie van
Financien. Het verslag van deze middag, met Neerlands belangrijkste (financiële)
beleidsmakers is hier te lezen.
Daarnaast verscheen Admati in diverse kranten, waar ze haar mening gaf over ‘de politiek
van het bankieren’. Lees bv. de interviews in de Volkskrant en het FD. Donderdag 18
oktober gaf ze de Prof. De Vries-lezing aan de Universiteit van Utrecht.

SFL in de praktijk

Community of Practice: Circulaire Bouw
De CoP Financieren Circulaire Bouw is gestart waarin SFL, samen met NL Circulair, ING, NBA,
Allen & Overy, Eigen Haard, DOOR Architecten, Alfa Accountants, Madaster, Arup, Arcadis en
Circle Economy, kijkt naar waarderings- en financieringsvraagstukken in de bouw. 

Community of Practice: Circulaire Economie
Een CoP rondom blockchain voor circulaire pay-per-use modellen wordt nu opgestart. In deze
CoP gaan we daarom Bundles (circulaire pay-per-wash) koppelen aan de (open source)
blockchain omgeving van Rabobank. Op dit moment worden community partners benaderd (van
financiers tot data experts, van accountants tot juristen). Voor meer informatie over dit project:
elisa@circle-economy.com.

SFL-leden in het nieuws: september / oktober

Mark Sanders beschreef in dit artikel in het NRC Handelsblad hoe banken en
pensioenfondsen nog onvoldoende rekening houden met de risico’s van klimaatverandering.
Hij moedigt de sector aan om snel(ler) in beweging te komen, klimaatrisico’s te
implementeren in de risicomodellen om zo desastreuze gevolgen voor de investeringen te
voorkomen.

In een opinieartikel in dagblad Trouw gaven SFL-onderzoekers Helen Toxopeus en
Friedemann Polzin hun kijk op de definitie van ‘duurzaamheid’. Ze betogen dat de
stabiliteit van de financiële sector en de ecologische en sociale duurzaamheid van de
bedrijfsactiviteiten elkaar wederzijds beïnvloeden.
SFL-lid Arnoud Boot gaf al eerder in deze reeks van Trouw zijn mening over de financiële
sector. Boot gaat in op het veilig stellen van het betalingsverkeer en het beheer van
spaargelden. Dit moet nooit onderhevig zijn aan de risico’s van de internationale financiële
markten.

Ewald Engelen steekt in een essay in De Groene Amsterdammer van wal over de lessen
die de politiek niet geleerd heeft 10 jaar na de crisis. In diezelfde lijn poneert SFL-directeur
en lid Rens van Tilburg bij Radio 1 de stelling dat ‘het vertrouwen in het bankwezen allang
verdampt is’ en refereert daarbij aan (het meest recente) ING-schandaal omtrent
witwaspraktijken binnen de bank.
Als uitsmijter deze column van Dirk Bezemer in De Groene Amsterdammer over een
belangrijke les die we geleerd hebben de afgelopen jaren: ‘economie ís politiek’.

Working Paper over lange-termijn investeringen
Het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation met SFL-lid Dirk Schoenmaker
heeft een eerste working paper gepresenteerd. In dit paper over ‘Long-Term Value Creation’
wordt gekeken naar lange-termijn investeringen en hoe deze het beste gerealiseerd kunnen
worden. De oplossing ligt in korte investeringsketens, actief management en betrokkenheid
en geconcentreerde portfolio’s.

Agenda

2 november

Op de Nederlandse Economen Dag 2018 zullen SFL-leden Irene van Staveren en Dirk
Bezemer aanwezig zijn als panelleden bij de plenaire discussie. Thema van de discussie
is ’10 jaar na de crisis’. Een voorlopig programma vindt u hier.

15 januari
Econoom Josh Ryan Collins (auteur The Housing Crisis Will not be Solved by Building
More Homes (2018)) is uitgenodigd om te spreken in Pakhuis de Zwijger – meer informatie
volgt.
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