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Het meest treffend omschreef Egbert Kalse in
nrc Handelsblad (19.10.2001) het privatiserings-
beleid van minister Annemarie Jorritsma: ‘Eerst
doen en dan denken’. Een karakterisering die ook
door de Commissie Van Thijn bedacht had kun-
nen zijn, en dat typeert de kracht van haar analy-
se. Terecht wijst de commissie erop dat veel pri-
vatiseringsbeleid plaatsvond zonder dat alle risi-
co’s vooraf in beeld waren gebracht. 

De commissie schiet echter tekort in de ana-
lyse van tekortkomingen die achteraf ¬ soms op
pijnlijke wijze ¬ zichtbaar zijn geworden. Er
wordt een voornamelijk politiek-ideologische
beoordeling gegeven, die los is gemaakt van eco-
nomische overwegingen, van zakelijke voors en
tegens. Hierdoor blijft de analyse zweven. Wat
ook jammer is, is dat de commissie de ervarin-
gen die de laatste jaren in een aantal belangrijke
sectoren zijn opgedaan niet in het stuk verwerkt
heeft. Terwijl  Paars 2 juist in meer sectoren, zo-
als sociale zekerheid, energienetwerken, ns en
gezondheidszorg, besloten heeft tot nationalisa-
tie en het hernemen van publieke invloed, dan
tot verdere ‘blinde’ privatisering. De commissie
voert eigenlijk vooral een ideologische strijd te-
gen het privatiseringsbeleid van Paars 1 en de
laatste cda-kabinetten en mist daarom helaas
actuele nieuwe inzichten. Omdat de analyse van
de fouten belangrijke aspecten mist, ben ik ook
nog niet overtuigd van de voorgestelde alterna-
tieven, zoals de publieke onderneming. Maar de
commissie is nog niet klaar; we beoordelen nu
een tussenrapportage.

De commissie stelt terecht vast dat door een
te snel, ondoordacht en nonchalant uitgevoerd
beleid met privatisering veel is mis gegaan. Met
name de publieke belangen werden vaak onvol-
doende geconcretiseerd in contractuele afspra-
ken met private partijen, en er was veelal onvol-
doende ontwikkeld publiek toezicht op de nale-
ving daarvan. Privatisering was inderdaad van
een beperkt maar nuttig beleidsinstrument ver-
heven tot ideologie. Ook ik herken uit de periode
1994-1998 dat privatisering vaak als een remedie
tegen alle kwalen werd aangeprezen door vvd

en d66, met minister Wijers als boegbeeld voor-
op. De goede oude nutsbedrijven werden aan de
kant gezet als inefficiënt, traag en onvoldoende
toegerust voor de modernisering van technolo-
gie en beheer, laat staan voor het sneller en beter
vervullen van de wensen van consumenten. 
Wie zich daartegen verzette werd al gauw te kijk
gezet als ouderwetse staatssocialist (dat heb ik
destijds maar als geuzennaam opgevat). 

Maar los van deze ideologische dimensie,
waar de commissie zich toe beperkt, was er na-
tuurlijk wel degelijk sprake van een serieus eco-
nomisch probleem waar ook kabinetten vóór
Paars al mee worstelden. De Commissie Buur-
meijer had aangetoond dat overheidsbeleid 
(en het gepolder van de sociale partners) van de
sociale zekerheidsuitvoering een rommeltje had
gemaakt, met als resultaat de afwenteling van
verantwoordelijkheden en kosten op de centrale
overheidskas. In de Rotterdamse haven wilde
minister Smit-Kroes het loodswezen opfrissen
door de tucht van de markt. En zelfs het verkie-
zingsprogramma van GroenLinks was in 1994
voor marktwerking in de Ziektewet. In de ener-
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giebedrijven, zo bleek uit studies, zouden effi-
ciëntieverbeteringen mogelijk zijn van een paar
miljard per jaar, zelfs zonder aan de cao’s te ko-
men die tot de duurste van de Nederlandse ar-
beidsverhoudingen behoorden. En bleek bij de
oude ptt niet dat het lange wachten op een tele-
foonaansluiting al ras tot het verleden behoorde
toen het bedrijf meer onderworpen werd aan de
tucht van de markt? Ten slotte diende marktwer-
king op het spoor zich al aan met de komst van
Lovers; de David die Goliath zou verslaan in
klantvriendelijkheid.

Ik noem maar wat anekdotische voorbeelden
om de poltieke sfeer terug te halen die begin ja-
ren negentig dominant was. Alles leek beter dan
voortgezette nutsbedrijven. Terecht stelt de com-
missie Van Thijn dan ook dat er geen eenvoudige
weg terug is, maar het gaat om meer dan anekdo-
tiek. Er was niet alleen een ideologische maar
bovenal een rationale motivering voor privatise-
ring die helaas niet wordt behandeld: de tucht
van de markt is wel degelijk een enorm sterke
kracht om bedrijven en hun werknemers (van
hoog tot laag) in beweging te brengen. Het is een
simpele marktwet, dat je ten onder gaat als je
niet een betere prijs/ kwaliteitverhouding biedt
dan je concurrent. Dat maakt steeds weer nieuwe
krachten los om efficiënter te werken, nieuwe
technologiëen en slimmere processen te beden-
ken en toe te passen. Natuurlijk zitten hier ook
de dierlijke animal spirits achter: concurrentie
kan bitter en zelfs dodelijk zijn, maar waarom
willen we die schaduwzijde wel accepteren bij
traditionele marktgoederen en niet bij de over-
heid? Zijn werknemers in de markt het bescher-
men minder waard dan die bij de overheid? Ook
is technologische vernieuwing vaak moeilijker
met traditionele nutsbedrijven te organiseren.
De hypersnelle opmars van mobiele telefonie en
internet hadden in theorie ook door de oude ptt

kunnen worden verzorgd, maar er zijn tal van
voorbeelden van traagheid bij nutsbedrijven.

Energiebedrijven waren in feite vaak logge
ingenieursbedrijven die zweerden bij grootscha-
lige kern- en kolentechnologie. Decentrale duur-
zame en warmtekrachtopwekking moest ze van

buitenaf worden opgedrongen. De commissie
had de economische en technologische kanten
van marktwerking meer aandacht moeten geven
om een eerlijke historische terugblik te kunnen
geven. Dan was het de commissie waarschijnlijk
ook opgevallen waarom marktwerking niet al-
tijd voordelen oplevert. Met name als er onvol-
doende concurrentie is, en (private) onderne-
mingen een kartel of zelfs monopolie vormen, is
er natuurlijk geen sprake van de beoogde kosten-
en technologievoordelen. Monopolies (privaat of
van de staat) kenmerken zich nu eenmaal door
hoge prijzen, lage capaciteit en investeringen en
slechte dienstverlening. De remedie van privati-
sering is dan erger dan de kwaal. De laatste jaren
heeft vooral de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
hier met succes aandacht voor gevraagd: zonder
concurrentie geen marktwerking, dan nog liever
een publiek monopolie. En in alle gevallen een
versterking van het mededingsbeleid, in plaats
van de weg terug naar de overheid.

europese invloeden

Interessant is dat de commissie de internatio-
nale, met name Europese, context van privatise-
ring belicht. Want veel privatisering is inder-
daad voortgevloeid uit coördinatie van de Euro-
pese Unie. Het Europese verdrag is van oor-
sprong een economisch georiënteerde samen-
werking om tot een zo groot mogelijke interna-
tionale markt voor zo veel mogelijk goederen en
diensten te komen. Het is jammer dat de com-
missie dit eenzijdig als een negatieve en ideolo-
gisch gemotiveerde invloed beschrijft en zelfs de
redengeving hiervan niet noemt. De achter-
grond van de interne markt is namelijk evenzeer
rationeel en gebaseerd op de gedachte dat het
vergroten van markten tot welvaartsvoordelen
voor burgers en overheden leidt omdat in grote-
re markten op grotere schaal geproduceerd kan
worden, met de vs als voorbeeld. De daarmee
samenhangende kostenvoordelen (lagere kos-
ten) zijn een voordeel. Zoals niemand zal denken
dat het goed is wanneer alle landen weer hun
eigen gloeilampen en koelkasten gaan maken,
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geldt ook voor veel oude nutstaken dat de natio-
nale schaal te klein en te duur geworden is. 
Ook hier geldt echter dezelfde concurrentietoets.
Als ook de Europese markt gekartelliseerd is ko-
men we van de regen in de drup. De nationale
(staats)monopolies worden dan vervangen door
enkele grote geprivatiseerde concerns, zoals zich
die nu in de telefonie en energie aftekenen. De
commissie behandelt dit thema niet en mist dan
ook een noodzakelijke aanbeveling: aanscher-
ping van het Europese mededingsbeleid.

tussen wal en schip

Omdat de commissie Van Thijn deze economi-
sche schaal-, technologie- en mededingings-
aspecten nauwelijks behandelt doet zij in feite
wat ze ook de ‘tegenstander’ verwijt: ze voert een
ideologisch debat. Dat maakt ook haar eigen
voorstellen voor een ‘derde weg’ meer ideolo-
gisch gedreven dan goed onderbouwd. Bijvoor-
beeld de keuze voor een ‘publieke onderneming’
kan ons al gauw tussen de wal van de overheid 
en het schip van de marktwerking doen vallen.
Men wil bij voorzieningen die een natuurlijk
monopolie zijn, een overheids-nv waarvan de
overheid de (meerderheid) van de aandelen be-
zit, maar waar het management en de Raad van
Commissarissen onafhankelijk het bedrijfsbe-
lang voorop moeten stellen. De politieke aanstu-
ring van de publieke belangen geschiedt door
een concessie of overheidscontract. Dat is een
minder heldere keuze dan het lijkt, want juist als
het een natuurlijk monopolie betreft zal er per
definitie geen concurrentie kunnen zijn en moet
de overheid niet indirect via management of
concessies sturen maar direct (via een toezicht-
houder) de prijzen vaststellen en waarschijnlijk
ook de capaciteit en investeringen aansturen.
Met marktwerking heeft dat niets te maken. Het
lijkt meer de weg terug naar de verzelfstandigde
overheidsbedrijven (structuur-nv’s) zoals de
energiebedrijven van vóór 1998, waar de aan-
deelhouders (gedeputeerden en wethouders) te-
recht over klaagden dat ze er wel aandeelhouder
waren, maar zonder invloed op het manage-

ment, terwijl er ook geen concurrenten zijn die
de onderneming scherp houden omdat er geen
marktwerking was. Dat is geen derde weg of
tussenweg, maar een weg die iedereen wilde
verlaten.

Ik zie wel wat een in een overheids-nv als ju-
ridische eenheid om transparantie te bevorderen
en in gevallen dat verschillende lokale overhe-
den eigenaar zijn. Maar dan is een structuurre-
giem niet adequaat, zoals Maarten Veraart op 
7 september j.l. in het Financiële Dagblad betoog-
de. Die overheids-nv ’s vergen wel actief aandeel-
houderschap, en niet het overlaten van beleid
aan het management alleen. Dat ondervindt im-
mers niet de tucht van de markt en wordt dus
niet geremd in het vooropstellen van eigen in-
zichten (en belangen?).

Interessanter lijkt het mij om alleen die taken
te verzelfstandigen of te privatiseren waarbij er
gerede verwachting is dat er werkelijk concur-
rentie kan plaatsvinden. Dat kan concurrentie op
hetzelfde moment zijn van andere bedrijven, of
concurrentie op een later moment van een ande-
re onderneming die de concessie kan verwerven
als hij het beter kan doen dan de eerdere conces-
sienemer. Dan is een optie van privatisering
zelfs wenselijk omdat het verwerven van een
concessie dan een risico impliceert (je kunt hem
namelijk weer kwijtraken) en bij risicodragende
activiteiten moet de overheid ver weg blijven;
daar is juist de private sector voor. In de energie-
sector heb ik om die reden bepleit om de net-
werken (stroomkabels, gasleidingen) niet te ver-
kopen, want die zijn een uniek (natuurlijk)
monopolie. Maar wel kan het beheer daarvan via
een (tijdelijke) concessie naar de markt worden
overgeheveld. Als nuon dan het beheer niet
goed uitvoert verliest het zijn concessie en gaat
die naar Eneco of een andere concurrent, zonder
dat we de netwerken weer terug moeten kopen.
Deze weg heeft een Kamermeerderheid gekre-
gen en wordt nu nader in wetgeving vastgelegd.
Dan is er geen nieuwe publieke nv, maar een-
voudig een overheid die netwerken bezit en een
private nv die de concessie op beheersdiensten
probeert te verwerven. 
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is concurrentie mogelijk?

Zeer terecht stelt de commissie dat ook tradi-
tionele overheidsbedrijven veel meer aan
efficiency-prikkels en klantvriendelijkheid kun-
nen en moeten worden gehouden. Ze sluit zich
daarbij aan bij het wrr-rapport over Publieke
Belangen van Wim Derksen. Ook Joyce Sylvester
accentueert in haar proefschrift en in een reeks
artikelen in bijvoorbeeld Openbaar Bestuur juist
de veelzijdigheid waarmee naar organisatie- en
verzelfstandigingsvraagstukken van overheids-
bedrijven moet worden gekeken. Door bench-
marking en andere externe toetsingscriteria is
hier nog een wereld te winnen. Ik hoop dat de
commissie dat in zijn eindrapport verder uit-
werkt als een geloofwaardig sociaal-democra-
tisch antwoord op de digitale keuze tussen staat
en markt. Ook hier een voorbeeld uit de energie-
sector: door benchmarking stelt de toezichthou-
der vast welke productiviteitsverbetering elke af-
zonderlijke onderneming kan halen en verlaagt
de prijs voor de klant daarmee evenredig. Ten on-
rechte zegt de commissie hierover dat de prijzen
in de energiesector stijgen (wat dus niet zo is) en

dat dat komt door privatisering (die hier juist
niet is). Dan komt echter ook de moeilijke vraag
aan de orde wat te doen als een bedrijf de opge-
legde productiviteistverbetering niet haalt en
zelfs grote verliezen gaat lijden. Houdt de poli-
tiek dan de rug recht en wordt het management
naar huis gestuurd? Of gaat het bedrijf failliet, of
worden de tekorten door de politiek bijgepast uit
de algemene middelen? Benchmarking wordt
dan een soft instrument, wat management en
vakbonden al gauw zullen leren.

De kernvraag begint dus niet bij een juridi-
sche structuur, maar bij de economische (en
technologische) vraag of concurrentie eigenlijk
wel mogelijk is. Is de tucht van de markt of een
toezichthouder mogelijk en effectief? Daar is
geen algemeen antwoord op te geven en ideolo-
gie voor of tegen marktwerking helpt hier even-
min. In plaats daarvan is een zorgvuldige analyse
per sector nodig. En de commissie Van Thijn
heeft gelijk: dat ontbrak bij veel privatiserings-
projecten: het was vaak eerst doen en dan den-
ken.

S&D_Nummer_1_2002  16-09-2002  12:54  Pagina 35


