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BRIEF VAIM DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 9 maart 1992
Met de brief die mijn ambtsvoorganger op 24 mei 1989 aan u zond
(Kamerstukken II 1988-1989 20 800 nr. 83), bent u op de hoogte
gebracht van een convenant tussen de Stichting NEHEM en het Minis–
terie van Economische Zaken, waarin een nieuwe missie van de
NEHEM wordt aangegeven en een verzelfstandigde positie van de
NEHEM wordt uitgewerkt.
De ervaringen met de uitvoering van het convenant zijn zodanig
positief dat beide partijen het verantwoord hebben gevonden te gaan
zoeken naar mogelijkheden om aan de NEHEM nog meer zelfstandigheid
te geven, waarbij het voordeel van het formeel toch nog altijd aanwezige
EZ-patronaat wordt prijsgegeven. Inmiddels is op 10 september 1991
tussen de NEHEM en de Staat een overeenkomst gesloten waarin het
volgende is vastgelegd.
Per 1 juli 1991 is een werkmaatschappij N.V. NEHEM opgericht met
als doel «het ten behoeve van het bedrijfsleven en de overheid signaleren
van en adviseren over economische, sociale (en) technologische ...
vernieuwingen en veranderingen..». De oorspronkelijke Stichting NEHEM
zal zich voornamelijk nog richten op het bevorderen van maatschappelijk
relevante advisering door de N.V. NEHEM en het beheer van prioriteits–
aandelen in de N.V. NEHEM. De Minister van Economische Zaken is
bevoegd één lid voor het stichtingsbestuur bindend voor te dragen.
Het Ministerie van Economische Zaken vergoedt t 5 mln. per jaar voor
advieswerk gericht op het voor overheid en bedrijfsleven inzichtelijk
maken van relevante ontwikkelingen en het opstellen van voorverken–
ningen voor projecten in het bedrijfsleven, de zogenaamde signaal–
functie. Deze wordt op termijn afgebouwd en is met ingang van 1999
geheel vervallen. Deze vergoeding dient tevens beschouwd te worden als
een basisvergoeding ter dekking van de exploitatiekosten van de N.V. om
de overstap van volledig door het Ministerie van Economische Zaken
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gefinancierde stichting tot commerciële onderneming (mede) mogelijk te
maken. De garantiestelling (nu nog voor f 0,8 mln.) voor overig
advieswerk wordt al op grond van het eerdergenoemde convenant
afgebouwd en zal eind 1992 tot nul zijn gereduceerd.
De eigendom van de aandelen in de werkmaatschappij N.V. NEHEM
berust bij de Stichting NEHEM als prioriteitsaandeelhouder en bij de
werknemers, voor dit doel verenigd in de B.V. Beheer Aandelen N.V.. De
werknemers geven aanspraken krachtens de oude Rechtspositieregeling
op en aanvaarden een nieuw beloningssysteem met de wettelijke opzeg–
termijnen en een nieuwe flexibele pensioenregeling. De aanloopkosten
van deze voorziening worden door het Ministerie van Economische Zaken
voorgefinancierd. Voor aflossing van het betrokken bedrag (f4,3 mln.) is
een winstafhankelijk regime voorzien, uiterlijk aflopend in 2004.
De verzelfstandiging van de NEHEM past in het overheidsbeleid van
concentratie op kerntaken. De NEHEM wordt slagvaardiger en zal mede
door de samenstelling van de orderportefeuille op voet van gelijkheid
komen met op de commerciële markt concurrerende bureaus met dien
verstande dat zij ervoor opteert haar activiteiten op meso-niveau te
ontplooien. De werknemers, over wier belangen met de Onderne–
mingsraad overeenstemming is bereikt, krijgen door hun aandeelhouder–
schap en een flexibel beloningssysteem meer binding met hun onder–
neming.
Inmiddels zijn alle formele stappen, behorend bij de op 10 september
jl. getekende overeenkomst, gezet. Indien u daar prijs op stelt zal ik u
gaarne de achterliggende stukken ter inzage geven.
De Minister van Economische Zaken,
J. E. Andriessen
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