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Hongarije zet
Aegon opnieuw
een hak
DeHongaarse regeringblokkeert
de verkoop vanAegons activitei-
ten inHongarije aandeOosten-
rijkse verzekeraarVIG. Premier
ViktorOrbán zet ondertussen
ookhetDuitseAvi Allianceonder
drukomzijnbelang in een vlieg-
veld te verkopenaan zakenlieden
diebandenhebbenmetde rege-
ring. Is Boedapest begonnenmet
eennieuw rondjebuitenlandse
bedrijvenpesten? ‘Aegonmoet
rekeninghoudenmet een lagere
opbrengst voor zijndochter.’
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. Hongarije blokkeerde
begin april de overna-
me van Aegon Hongarije
door VIG.. Volgens analisten
heeft Boedapest
andere plannen met
de Aegon-divisie.. De blokkade past in
een serie maatregelen
tegen westerse
investeerders.

E U R O PA

Hongarije zet
verzekeraar Aegon
opnieuw een hak

H
elp!Hongarije zet onsonderdruk!
VrijdagbleekdathetDuitseAvi Al-
liance, een exploitant van vliegvel-
denwaaronderdat vanBoedapest,
bij deEuropeseCommissiehad
aangekloptwegensdruk vanuit de

regering vanpremierViktorOrbán.Diewil dat
Avi Alliance zijnbelang inhet vliegveld verkoopt
aan zakenliedendiebandenhebbenmetde
regering.

In 2020blokkeerdedeHongaarse regering al
een coronanoodkrediet van€50mln vandeEu-
ropeseBank voorWederopbouwenOntwikke-
ling (EBRD) voorhet vliegveld indeHongaarse
hoofdstad. ‘Toerisme is belangrijk voorpremier
Orbánen zijn entourage’, zegtMiklós Sebök,
directeur vanhet Instituut voorPolitiekeWe-
tenschap (TK) inBoedapest.Het vliegveld is in
2005geprivatiseerd, onder eenandere regering.
‘Maarnuwil de regeringhet terug.’

EEN BREDE STRATEGIE
Een regeringdiebuitenlandse investeerders
prest: dat speelt ookbij de geblokkeerde ver-
koop vandeHongaarseAegon-activiteiten aan
VIG.Boedapest stelde ééndag voordebekend-
making vandedeal tussenVIGenAegon in
november vast dat ze tijdensde coronacrisis uit
strategischeoverwegingenookovernames inde
financiële sector doorbedrijvenuit deEUkan
verhinderen.

Het besluit tot blokkade vandeVIG-Aegon-
deal viel begin april enwasonverwacht. Er is
geenofficiële verklaring vanhetministerie van
binnenlandse zakenoverhetwaarom.

Aegonwil niet opdegang van zaken ingaan.
Hetministerie vanBuitenlandseZaken, dat vol-
genspersbureauBloombergdekwestie indiplo-
matiek contact zouhebbenaangekaart, even-
min.Hongaarsemedia stellendatNederland
niet veel invloedheeft inBoedapest,Oostenrijk
ietsmeer.

Deblokkade is onderdeel van eenbrede stra-
tegie, denkt analistGaborGyöri vandenktank
Policy Solutions inBoedapest. ‘DeFidesz-partij
vanpremierOrbánwil dat de aanhaar gerela-
teerdeoligarchendienstensectoren controle-
renwaarmakkelijkwinst tehalen valt, enwaar
mensenniet omheenkunnen, zoals banken,
verzekeraars endedetailhandel. Als je demarkt
controleert, krijg jeminofmeer vastewinsten
binnen, zeker als je demededinging inperkt.’

BOEDAPEST WIL MEER GREEP OP BANKEN
OnderzoekerMiklós Sebökwijst eropdat pre-
mierOrbánal jarengeleden verklaardedathij
wil datHongaarsebedrijven eenaandeel van
meerdan60% indefinanciële sector inhet land
hebben.De ‘hongarisering’ vande sector begon
bij debanken. In 2014 verkocht deBayerische
Landesbank zijnHongaarsedochterMKBvoor
€55mlnaandeHongaarse staat. Een jaar later

De Hongaarse regering blokkeert de verkoop van Aegons activiteiten
in Hongarije aan de Oostenrijkse verzekeraar VIG. Is Boedapest
begonnen met een nieuw rondje pesten van buitenlandse bedrijven?
‘Aegon moet rekening houden met een lagere opbrengst voor zijn dochter.’
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deedhetAmerikaanseGECapitalGroup zijn
BudapestBank voor $700mlnover aanhetHon-
gaarse staatsinvesteringsfondsCorvinus.

Die tweebanken vormensamenmetdeTa-
karék-spaarbanknudeMagyarBankholding,
zegt Sebök. ‘Letwel, die buitenlandsebanken
verkochtenhunonderdelengraag’,merkt hij
op. ‘Nadefinanciële crisiswaren zeblij hier te
vertrekken.’

De gang van zaken is opvallend, daarOrbáns
gewenste ‘hongarisering’ vandefinanciële sec-
tor al deels realiteitwasdoorde activiteiten van
deOTPBank, eenHongaarsefinanciële instel-
ling.Maar ‘ook al is hetmanagement vanOTP
Hongaars, de regeringheeft die bankniet kun-
nen controleren’, zegt Sebök. ‘DeMagyarBank-
holding is daaromeen soort anti-OTP.’

NU IS HET TIJD VOOR VERZEKERAARS
Nademanoeuvres opdebankenmarkt is het nu
tijd voor verzekeraars, schetst de onderzoeker.
Hij denkt datBoedapest liever heeft dat dedivi-
sie vanAegon—deop tweenagrootste verzeke-
raar inHongarije— inhandenkomt vandeklei-
ne verzekeraarCIGPannonia.Dat bedrijf staat
onder controle vanLörincMészáros, een jeugd-
vriend vanpremierOrbán, en een zakenmandie
ook eenbelangheeft indeMagyarBankholding.

Sebökdenkt datAegonniet hoeft te hopenop
hulp vande rechter, en rekeningmoethouden
met een lagere verkoopopbrengst. VIGbetaalt
€830mln voordeAegon-activiteiten inHonga-
rije, Polen,Roemenië enTurkije. ‘Dewaarde van
deHongaarsedivisie ligt tussende€600mlnen
€700mln’, schat Sebök. ‘Hetwaarschijnlijkste
scenario is dat AegoneenHongaars bodkrijgt
tussende€400mlnen€500mln, onderde
marktprijs,maar vanuit het perspectief van
Aegonmisschienniet onredelijk.’

Het is niet de eerste keer dat de regering-Or-
bánbedrijvenuit deNederlandsefinanciële sec-
tor benadeelt. Zo zette ze tijdensdefinanciële
crisis inHongarije debijl inprivatepensioen-
regelingen. Europese verzekeraarswaaronder
INGenAegon vroegenBrussel omhulp,maarde
hervormingbleekniet strijdigmethetEuropees
recht.

Ook voerdeBoedapest een tijdelijke crisistaks
voormultinationals in.De taks is discrimina-
toir, klaagdenbedrijvenwaaronderAegonen
ING inBrussel. ‘Debeschuldiging vanecono-
mischnationalisme verwerp ikmet kracht’,
zei premierOrbándestijds.HetHongaarse
oliebedrijfMOLendebankOTPbetalendehef-
fingook, verklaardedeminister-president.Het
EU-Hof stelde jaren later in twee arrestendat de
taks okéwas.

NIET VOOR VERWERKENDE INDUSTRIE
Decrisisbelasting goldwel voorde energie-, te-
lecom- enbankensector, alsmedededetailhan-
del,maarniet voorde verwerkende industrie.

“
‘Controleer je demarkt,
dankrijg je vastewinsten
binnen. Zeker als je de
mededinging inperkt’
Gabor Györi
denktank Policy Solutions in Boedapest

“
‘Dewaarde vande
Hongaarsedivisie ligt
tussende€600mln
en€700mln’
Miklós Sebök
Instituut voor PolitiekeWetenschap

“
‘Waarschijnlijk krijgt
AegoneenHongaars
bod tussende
€400mlnen€500mln’
Miklós Sebök
Instituut voor PolitiekeWetenschap

‘Hongarije heeft een concurrerende exportsec-
tor nodig’, zei premierOrbándestijds. ‘De taks
opleggenaandemaakindustrie schaadt onze
concurrentiekracht.’

Vooral deDuitse automobielindustrie lijkt
heilig inBoedapest. Audi enMercedes-Benz zijn
grotewerkgevers inHongarije. BMWbouwt in
Debrecen, deopeennagrootste stad vanhet
land, een fabriekdieduizendenbanenoplevert.
Het gaat omeen investering van€1mrd.

Hongarije legt de rode loper voordit soort be-
drijvenuit, illustreertMiklós Sebök. Ze genieten
een laagbelastingtarief en een subsidie per aan-
gesteldewerknemer. ‘In feite betalen zeniks.’

De samenwerking is ookpolitiek-strategisch
vanbelang,meenthij. ‘Jemoet dit zien als een
zakelijke transactie.DeDuitse automakers krij-
gen lagebelastingenen subsidies; in ruil krijgt
Hongarije investeringenen verdedigtDuits-
landHongarije inhetEuropesedebat over de
rechtsstaat.’

DeEUbegon in2018 eenprocedure tegen
Boedapestwegensondermijning vandemocra-
tische vrijhedenencorruptie.Maardieheeft
nergens toe geleid, enookniet totminder in-
vesteringen inHongarije. Sebök: ‘Ik realiseer
medat ik een scherp standpunt vertolk,maar
westersebedrijven zijnniet geïnteresseerd in
rechtsstaatproblemen inHongarije, tot ze er zelf
mee temakenkrijgen.’

MAAR ANDERE BEDRIJVEN ...
Niet alleDuitse bedrijvenkrijgen een rodelo-
perbehandeling. In 2014kwamer een speciale
advertentiebelasting, die grotebuitenlandse
mediabedrijven zoalsRTL raakte.MaarRTL
vocht terug, zegt analistGaborGyöri. ‘Uiteinde-
lijk dwonghet bedrijf de regeringde structuur
vandeadvertentiebelasting tewijzigen, zodat
dieniet langer discriminerendwas.’

HiermengdedeDuitse regering zichwel in
dediscussie, steltMiklósSebök. ‘Dat isdedy-
namiekhier. SommigeDuitsebedrijvenkrijgen
eengoedebehandeling, andereeenslechte.Dan
klagendie laatste, enkunnende twee landen iets
regelen.Demoraal vanhet verhaal isdatbonds-
kanselierAngelaMerkelHongaarsebelastingen
kan laten intrekkenals zedatwil. Zewil alleen
niet ingrijpenalshet gaatomde rechtsstaat.’

Bij eenanderefiscale kwestie, een speciale
taks voor retailbedrijvendiemetnamebuiten-
landse concerns zoals Lidl, Spar enTesco treft,
kreegHongarije beginmaart de zegen vanhet
Hof van Justitie vandeEU.Dat oordeelde in een
zaak tegenHongarije enPolen, dat een verge-
lijkbarebelastingkent, dat dehogere taks voor
grotemultinationals niet strijdig ismethet
EU-recht.

‘Tot nuhoudenTesco endeDuitse ketenshet
vol’, zegt Sebök. ‘Maar ikdenkdat dit het volgen-
deplan vande regering inluidt: zewil de grote
retailketens controleren.’

De regering-Orbán
wil demarkt
‘hongariseren’ en
blokkeert geregeld
bedrijfsovernames
door buitenlandse
partijen. ILLUSTRATIE:
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