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Privatiseren: ophouden of doorgaan? (00) � Auteur  Titel

Het rapport van de commissie Van Thijn is een
voorlopige versie. Daarom is het begrijpelijk 
dat het alle sporen van een onvoldragen vrucht
draagt. Daarbij denk ik niet alleen aan vormge-
ving, probleemstelling en opzet van het rapport,
maar vooral aan de inhoud. Laat ik daarom met
een enkele opmerking volstaan.

economische analyse

Men zou verwachten dat het rapport kennis van
de huidige stand van de economische weten-
schap verraadt over de rol van de staat in het eco-
nomisch leven, de theorie van de economische
politiek, de welvaartstheorie, de speltheorie, 
de invloed van onvolkomen of asymmetrische
informatie op de uitkomst van de allocatie in de
marktsector en de publieke sector en over de eco-
nomische analyse van het recht. Hiervan is geen
sprake. Het is volstrekt duidelijk dat de bekwame
leden van de commissie het moeten doen met
flarden van elementaire economische kennis,
die zij in vroeger jaren hebben opgedaan. 

Deze feitelijke omstandigheid heeft verschei-
dene nadelen. In de eerste plaats ontbreekt daar-
door een heldere probleemstelling en structuur
van het rapport. In de tweede plaats worden ana-
lyse en ideologische en politieke gezichtspunten
niet uit elkaar gehouden. Daardoor wordt niet
voorbereid op welke vragen van waarderende en
normatieve aard de sociaal-democratie een ant-
woord moet geven. 

Een volgend nadeel is dat een analyse van de
allocatie in de marktsector versus de publieke
sector ontbreekt en daardoor ook het perspectief
op publiek-private constructies, die hoe dan ook
bij wijze van nieuwe institutionele vormgeving
deel gaan uitmaken van de toekomstige econo-
mische en maatschappelijke orde. Beschouwin-
gen over de invloed van technologische ontwik-
kelingen op de hoogte van transactiekosten en
het verschuivende karakter van publieke goede-
ren ontbreken volledig. Hetzelfde geldt voor de
betekenis van consumentensoevereiniteit uit
een oogpunt van huidige en toekomstige genera-
ties, het samengaan van individuele vrijheid en
de noodzaak van coördinatie uit een oogpunt
van welvaartspositie van de individuen en voor
de rol van niet-reproduceerbare goederen. Ten-
slotte, ontbreekt het inzicht dat verbeteringen
van de allocatie gepaard kunnen gaan met verde-
lingseffecten, waarover een politiek oordeel kan
worden gevraagd.

politieke consequenties

Door het ontbreken van een systematisch en
theoretisch-economisch draagvlak is het rapport
een hutspot van observaties van leden van een
commissie, die in de loop van de jaren ervarin-
gen hebben opgedaan met beleid of met het spre-
ken over beleid. Kennelijk wordt onderling hef-
tig van gedachten gewisseld over elkaars uitspra-
ken, zonder deze te herleiden tot analytische uit-
gangspunten en vooronderstellingen. Daardoor
is een baksel ontstaan, waarin zijns- en waarde-
ringsoordelen op een verwarrende wijze zijn
ingebakken.
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Nu is het volledige gebrek aan expertise over
dit onderwerp niet karakteristiek voor de com-
missie. Het is zelfs zo dat het in deze vorm gepre-
senteerde ontwerp mede het gevolg is van de
indrukwekkende reeks van blunders die op het
terrein van de zg. privatisering door ambtenaren
en bewindslieden zijn gemaakt. Men heeft een-
voudig geen enkel benul van de deskundigheid
die is vereist om welke publiek-private construc-
tie dan ook tot stand te brengen. De veilingen
van frequenties, de Noord-Zuidlijn in Amster-
dam, de container-terminal in Amsterdam, de
Nederlandse Spoorwegen, de Betuwelijn en 
de hsl zijn maar een paar voorbeelden van vol-
strekt ondoordachte ontwerpen van publiek-
private constructies. Het aanleggen van infra-
structuur zonder zicht op exploitatie, het niet
scherp omschrijven van publieke randvoor-
waarden, het niet onderkennen van de reikwijd-
te en politieke risico’s van een project en het her-
leiden van de constructie tot de mate van private
financiering ervan, zijn slechts enkele aspecten
van de gebleken ondeskundigheid van de betrok-
kenen. 

De gebeurtenissen bij de Nederlandse Spoor-
wegen berusten niet op privatisering als ver-
keerd uitgangspunt, maar op de motivering er-
van door de overheid. Den Besten kreeg bij de
Nederlandse Spoorwegen onder toeziend oog
van de overheid en de Raad van Commissarissen
de ruimte als eerste beleidsdaad zijn salaris en
dat van de andere leden van de Raad van Bestuur
te verviervoudigen. Dik deed hetzelfde bij kpn.
Geen wonder dat dergelijke zg. details de werk-

nemers woedend hebben gemaakt. Kortom, er is
gewoon niet nagedacht over de operaties die
men ter hand nam. De noodzakelijke expertise
hebben wij niet in Nederland. Die is voorhanden
bij de grote, internationale investment bankers.
Al jaren hebben wij er niet het geld voor over die
in te huren. Men denkt het zelf wel te kunnen.
De resultaten zijn desastreus en kosten miljar-
den. 

Men kan mij niet verwijten hier niet eerder
op te hebben gewezen. Bij de vorige formatie
hebben Rick van der Ploeg en ik het thema dui-
delijk bij Kok en Wallage op tafel gelegd. Er is
niets mee gedaan; de secretaris-generaal die er
begrip voor had ¬ Ad Geelhoed ¬ is verdwenen.
De andere secretaris-generaal die kennis van
zaken had ¬ Sweder van Wijnbergen ¬ is door
Jorritsma naar huis gestuurd. Veel hoop op ver-
betering heb ik niet, tenzij Wouter Bos naar Eco-
nomische Zaken gaat.

conclusie

Mijn dringende advies aan de commissie-Van
Thijn is om de partijgenoten Wolfson en Sweder
van Wijnbergen bij het werk van de commissie
te betrekken. Zij beschikken over meer dan vol-
doende theoretische kennis en praktische erva-
ring om de commissie voor een wetenschappe-
lijke afgang van de eerste orde te behoeden. Het
in concreto uitvoeren van een publiek-private
constructie kunnen zij ook niet. Maar zij hebben
het voordeel te weten wat zij niet weten.
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