
Deel 3 in de serie de uitverkoop van ... 

Liberalisering funest voorp 
• De bewoners van de Rotterdamse Componistenwijk betaalden in 2000 

maandelijks ieder zo'n 72 euro voor het toezicht van particulier 
beveiligingsbedrijf Randon. 

• Sinds de liberalisering van het notariaat in 1999 zijn de gemiddelde tarieven 
voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden met 31 procent gestegen, 
en die voor het opmaken van een los testament met 54 procent. 

• Na verzelfstandiging van het Service Centrum Grondbedrijf (SCG, dat verklarin
gen afgeeft over de mate van verontreiniging van partijen grond) werd de 
invloed van het grote geld zo sterk, dat tientallen ondernemingen het voor
malige overheidsbedrijf zo ver kregen dat het ten onrechte 'voordeligere' 
grondverklaringen afgaf. In 2000 werd het SCG weer onder toezicht van de 
minister van VROM gesteld. 

Dit zijn enkele van de voorbeelden die gegeven worden in het boekje 'De uitver
koop van publieke diensten', dat het Wetenschappelijk Bureau van de SP op 
14 oktober presenteerde. In de serie brochures over de liberalisering in Nederland 
verschenen eerder al: 'De uitverkoop van het openbaar vervoer' en 'De uitverkoop 
van de energie'. In voorbereiding zijn nog rapporten over uitverkoop van de zorg 
en van de sociale zekerheid. 

Op de voordelen van 
liberalisering valt veel af 

te dingen 
'De uitverkoop van publieke 
diensten' behandelt de liberali
sering van politietaken, de taxi, 
het notariaat, de rechtsbijstand, 
het afval en de kabel, en be
steedt een hoofdstuk aan de ach
terliggende ideologie van de 
liberalisering en de belangen die 
daarbij een rol spelen. De libera
lisering startte in Nederland met 
de privatiseringen van DSM en 
de Postbank halverwege de 
jaren '80. Vanaf 1990 kwam 
vervolgens een breed scala aan 
overheidsdiensten en -bedrijven 
aan de beurt. Liberalisering van 
publieke diensten leidt volgens 
de voorstanders tot meer con
currentie, lagere tarieven, betere 
service, meer vernieuwing, be
tere besluitvorming en hogere 
efficiency. Volgens de auteurs 
van de 'uitverkoop-serie' blijkt 
dat in de praktijk vaak tegen te 
vallen. Onder andere wijzen ze 
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op het volgende: 
• Concurrentie leidt niet van

zelf tot lagere prijzen. 
De concurrentiestrijd brengt 
extra kosten met zich mee en 
door fusies kunnen onderne
mingen de markt verdelen. 
De NMa kan daar slechts in 
beperkte mate tegen optreden. 

• Bij de service is het van be
lang hoeveel men verwacht 
aan een klant te kunnen ver
dienen. Wensen van mi nder 
koopkrachtige klanten kun
nen worden genegeerd. 

• Vernieuwingen die niet (snel 
genoeg) renderen, of die ten 
koste gaan van geïnvesteerd 
kapitaal zullen juist uitblijven. 

• Het tempo van besluitvor
ming kan hoger zij n dan bij de 
overheid. Met het oog op de
mocratische controle is dat 
niet altijd een voordeel. Ook 
kan het tempo van besluitvor
ming juist heel laag zijn, als 
er sprake is van onzekere 
marktverwachtingen. 

• Efficiency is vooral een 
kwestie van winst voor de 
eigenaren. Dit kan ten koste 
gaan van andere belangen, 
zoals milieu, arbeidsvoor
waarden, voorkómen van 
arbeidsongeschiktheid en 
werkgelegenheid. 

Beveiligingsbedrijven 
hebben er belang bij dat 

mensen zich onveilig 
voelen 

De ervaringen in de sectoren die 
De uitverkoop van publieke 
diensten beschrijft, laten weinig 
heel van de gedachte dat libera
lisering het nastreven waard is. 
Op het terrein van de politie 
dreigt tweedeli ng doordat men
sen met geld een privé-beveili
gingsbedrijf of een recherche
bureau in de arm nemen. Van de 
controlerende taak van de over
heden als het gaat om privé-toe
zicht in de openbare ruimte 
komt weinig terecht. En de 
klassenjustitie neemt toe, door-
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dat bedrijven steeds vaker parti
culieren inschakelen om interne 
delicten op te lossen. Korpschef 
Poeiert van Gelderland-Zuid 
noemt nog een ander nadeel, 
waar hij over particuliere bevei
ligingsbedrijven opmerkt: 'Het 
zijn profit-organisaties. Die 
doen aan marketing. Dat bete
kent, dat ze er een belang bij 
hebben dat mensen zich 
onveilig voelen.' 

Duurdere, viezere en 
onveiligere taxi's 

De Wet deregulering taxiver
voer die in januari 2000 in wer
king trad, moest 'het taxiver
voer qua aanbod, prijs en kwali
teit zó aantrekkelijk maken, dat 
steeds meer mensen de taxi ne
men.' De realiteit is anders: ho
gere tarieven, toegenomen on
veiligheid, ondeskundige chauf
feurs, opgeheven taxiroutes, 
enz. Voordat de nieuwe Taxiwet 
van kracht werd, had Rotterdam 
zo'n 700 taxi's. Nu zijn dat er 



publieke diensten 

rond de tweeduizend. Die heb
ben gemiddeld minder ritten, en 
moeten dus de tarieven omhoog 
gooien om het hoofd boven wa
ter te houden. 
Ondanks het sterk gegroeide 
aantal taxichauffeurs in Neder
land, is het taxivervoer op het 
platteland juist verschraald. De 
nieuwe wet kent namelijk niet 
langer de verplichting 24 uur 
per dag klaar te staan voor de 
klanten. Taxibedrijven in Hoorn 
bijvoorbeeld besloten niet lan
ger 's nachts of op feestdagen te 
rijden. 

Commerciële belangen 
rukken op in notariaat 

Tegenover de al genoemde gro
te stijging van de notaristarie
ven in de familiepraktijk (huwe
lijkse voorwaarden, testamen
ten etc.) staat een daling van de 
tarieven in de onroerendgoed
praktijk. Alles dus goed? Nee. 
Vooral de aan- en verkopers van 
heel dure woningen profiteren 

ervan. Het gemiddelde tarief 
voor een woning van 250.000 
gulden ligt - na een aanvanke
lijke geringe daling - al weer 
ruim boven het tarief van vóór 
de nieuwe wet. Een ander pro
bleem is de onpartijdigheid. No
tarissen maken sinds de liberali
sering steeds vaker deel uit van 
grote, soms internationale fir
ma's, die verschillende diensten 
aanbieden. De commerciële be
langen van de firma kunnen bij 
die notarissen zwaarder gaan 
wegen dan het belang van de 
gemeenschap, dat de notaris als 
vertegenwoordiger van het 
overheidsgezag moet dienen. 

Gefinancierde 
rechtsbijstand om zeep 

geholpen 
De invoering van de Wet op de 
rechtsbijstand (WRB) in 1994 
was zowel een bezuiniging als 
een liberalisering. Doel ervan 
was dat veel mensen in de 
toekomst geen gebruik meer 

zouden maken van de door de 
overheid gefinancierde rechts
bijstand, maar van andere- par
ticuliere- vormen. De gevolgen 
zijn desastreus: voor 1994 
kwam 80 procent van de bevol
king in aanmerking voor gefi
nancierde rechtshulp. Na 1994 
nog geen 50 procent. Die afna
me werd bij lange na niet opge
vangen door een gelijkwaardige 
stijging van het aantal rechtsbij
standverzekeringen. Bovendien 
is ook de kwaliteit van de 
gefinancierde rechtsbijstand 
gedaald. 'Sociale' advocaten
kantoren konden in veel geval
len het hoofd niet langer boven 
water houden, met als gevolg 
dat de gefinancierde rechtshulp 
nu vaak geleverd wordt door 
grote commerciële kantoren -
die de gespecialiseerde kennis 
niet hebben, en meer gedreven 
worden door het geld dan door 
idealen. In de woorden van De
ken Huydecoper van de Orde 
van Advocaten: 'Voor vele mil
joenen mensen is rechtshulp 
niet meer tegen reële condities 
verkrijgbaar.' 

Milieu slachtoffer 
liberalisering afvalmarkt 

Waar de overheid streeft naar 
minder afval, hebben particulie
re afvalverwerkers juist baat bij 
méér afval. En waar een milieu
vriendelijkere methode van af
valverwerking meestal duurder 
is, streven bedrijven naar het 
minimaliseren van de verwer
kingskosten. Liberalisering 
schept dus levensgrote risico's. 
Dat bleek toen de regel opgehe
ven werd, dat afval verwerkt 
moet worden in de provincie 
waar het wordt geproduceerd. 
De 11 provinciale afvalver-

Spanning • 24 oktober 2002 

brandingsinstallaties die Ne
derland kent, moeten sindsdien 
concurreren met afvalverbran
ders in het hele land, met name 
elektriciteitscentrales en fa
brieken. Die stoten echter veel 
meer schadelijke stoffen uit, 
doordat ze minder gericht zijn 
op milieubescherming. De uit
stoot van alleen al de afvalver
brander van de Maastrichtse 
cementfabriek ENCI evenaart 
die van alle AVI's samen. 

Commerciële 
monopolisten domineren 

kabelmarkt 
Van de voorspelde concurrentie 
tussen kabelbedrijven onder
ling en tussen kabel en alterna
tieve infrastructuren zoals sa
tellietschotels en ADSL is niets 
terechtgekomen. En dus is Ne
derland opgescheept met een 
aantal commerciële monopo
listen. En dat betekent: hoge 
tarieven en slechte service. 
UPC is na alle overnames van 
gemeentelijke en regionale 
kabelnetten veruit de grootste. 
In 2000 ontvingen alleen al de 
Nederlandse call-eentra van 
UPC 300.000 klachtentele
foontjes per maand. Volgens de 
Consumentenbond - die ook 
veel UPC-klachten ontving -
vloeide de klachtenstroom 
voort uit de 'arrogante houding 
van UPC als monopolist op de 
kabel.' 

De uitverkoop van publieke 
diensten is te downloaden 
van www.sp.nl, en te verkrij
gen door overmaking van 3,53 
euro (inclusief verzendkosten) 
op 683683 tnv SP-bestellingen 
in Rotterdam, ovv Uitverkoop 
publieke diensten. • 
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