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Het gaat hard met de privatisering 
van de energiesector. De stroom

productie is al volledig in particuliere 

handen, en gemeenten en provincies 
lijken in de rij te staan om hun aan

delen in de distributiebedrijven te 
verkopen. Nog steeds omarmen loka
le en regionale overheden de gedach

te dat De Markt het beter doet dan 
zijzelf. En ook als daar inmiddels eni

ge twijfel aan is, lijkt verzet tegen de 
privatisering zinloos. ~we moeten wel 
mee' luidt dan het weinig inspireren-

de 'argument'. Tijd dus voor tegen
gas. Want de praktijk laat steeds 

duidelijker zien dat onze voorouders 
de outsvoorziening niet voor niets 

onder controle van de overheid 
gebracht hebben. Dat was - en is -

gewoon een kwestie van beschaving. 
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Zo 'n twee jaar geleden werd de 
nieuwe Elektriciteitswet aan
genomen. Nederland ontpopte 
zich daarmee tot het braafste 
jongetje (lees: haantje de voor
ste) in de Europese klas die de 
geleidelijke liberalisering van 
de stroomvoorziening voor
schreef. Concurrentie in de 
energieproductie en, in een later 
stadium, ook de energiedistribu
tie was het devies. Naar verluidt 
omwille van 'efficiëntere be
drijfsvoering' en ' lagere prijzen ' 
moest het (lokale) monopolie 
van de overheid weg. Productie 
en ' transport' moesten geschei-

den worden. Tarieventoezicht 
moest verdwijnen; eerst voor 
elektriciteit, daarna ook voor 
gas. Het gevolg van de nieuwe 
wet was dat de productiebedrij
ven razendsnel overgenomen 
werden door buitenlandse reu
zen. Zo kwam bijvoorbeeld 
Epon in handen van Electrabel 
uit België, kocht het Duitse 
PreussenElektra EZH en nam 
Reliant uit de YS UNA over. Na 
deze slag om de productie, zijn 
nu energiedistributeurs aan de 
beurt. En ook hier gaat het hard. 
Bedrijven als NUON en Essent, 
nog steeds in handen van lokale 
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en regionale overheden, willen 
graag ' vrij ' profiteren van de 
liberalisering van de Europese 
markt. Steeds meer gemeenten 
zijn bereid om hun aandelen te 
verkopen. Immers, zeggen ze: 
de burgers worden beter van de 
vrije markt. .. 

De roep om privatiseren 
is een voorbeeld 
van kuddegedrag 

Toen bekend werd dat de 
provincie Noord-Brabant haar 
Essent-aandelen wilde verko
pen, voerden SP' ers vorig jaar 
actie bij het hoofdkantoor van 
het bedrijf in Arnhem. SP
Statenlid Nico Heijmans was 
één van hen. Waarom wil Bra
bant volgens hem zo graag van 
die aandelen af? Heijmans: 

'VVD en CDA, de grootste 
partijen, laten zich gewoon lei
den door het pure marktden
ken. Ze gaan ervan uit dat libe
ralisering en vervolgens priva
tisering nou eenmaal moet van 
Brussel en ze zijn kennelijk 
niet bereid om op wat voor 
manier dan ook weerstand te 
bieden. Het is echt een soort 
kuddegedrag. Je vindt dat bij
voorbeeld terug, als je een in
houdelijke discussie erover wil 
beginnen, want dat durven ze 
niet. Wij hebben eens vom·ge
steld om een brede maatschap
pelijke discussie erover op te 
starten. En desnoods de burgers 
naar hun mening te vragen, 
want oorspronkelijk hebben zfj 
de energievoorziening toch met 
z' n allen opgebracht. Maar dat 
willen ze dus niet. 'We gaan 

nou eenmaal richting privatise
ring en daar is niks meer aan te 
doen, ' lijken ze te denken . 
Frappant is, dat ze vervolgens 
feitelijk voorop gaan lopen op 
de ontwikkeling die ze zelf on
vermijdelijk noemen. ' 
In Utrecht bleek opmerkelijk 
genoeg dat de door velen veron
derstelde 'Europese' dwang tot 
verkoop als zodanig helemaal 
niet bestaat. Tijdens een raads
debat in november stelde de 
fractie van Leefbaar Utrecht dat 
de gemeente door EU-regel
geving gedwongen wordt om 
REMU te verkopen. De SP
fractie onderzocht daarop de 
EU-richtlijn 96/92/EG betref
fende gemeenschappelijke re
gels voor de interne markt voor 
elektriciteit en kwam tot de con
clusie dat de EU de lidstaten 
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geenszins dwingt om energie
distributiebedrijven die in over
heidshanden zijn te verkopen. 
In Noorwegen, Zweden en Fin
land zijn de energiemarkten 
weliswaar geliberaliseerd, maar 
de productie en distributie zijn 
grotendeels eigendom van de 
overheid. Bovendien zijn ook 
de distributienetten voor nage
noeg 100 procent in overheids
handen. Het verhaal sloeg aan. 
Op initiatief van de SP wees een 
raadsmeerderheid de privatise
ring van REMU af. De NRC 
sprak daarover van een 'trend
breuk, want tot op heden dreven 
gemeenten en provincies tame
lijk geruisloos mee op de huidi
ge privatiseringsgo(f in de 
traditionele nutssectoren. ' De 
strijd in Utrecht is echter nog 
niet gestreden: de REMU vindt 
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dat Utrecht gedwongen kan 
worden haar aandelen toch te 
verkopen - waarop de SP rea
geerde met het aankondigen van 
juridische stappen daartegen. 

'Nu snel verkopen, want 
in de toekomst kan de 

opbrengst wellager zijn' 

Ook in de gassector is de roep 
om verregaande liberalisering/ 
privatisering 'conform Europa' 
duidelijk hoorbaar. Zo wil de 
gemeente Uden haar aandelen 
in gasbedrijf Obragas verkopen. 
Obragas werd in het verleden 
opgericht door de gemeenten en 
staat bekend als een zeer goed 
gasbedrijf dat elk jaar een aan
zienlijke winst boekt. De Uden
se SP-wethouders Spencer Zee
gers en Wim Somers nemen een 

ansluitingen 
samen goed 

voor 88,2 
procent 
van de 
totale 
markt. 

minderheidsstandpunt in tegen 
aandelenverkoop. 
'Wat opvalt is dat de discussie 
over de verkoop van Obragas 
zich vooral kenmerkt door kor
te-termijndenken,' zegt Zee
gers. 'Verkoop brengt natuurlijk 
nogal wat geld in het laatje en is 
daarom aantrekkelijk. Daar sta
ren velen zich blind op. Een 
veelgehoord argument is ook, 
dat de keuzevrijheid voor de 
consument in de toekomst veel 
administratieve rompslomp met 
zich mee gaat brengen, en daar
op zit men niet te wachten. Ver
der is men bang dat 'Europa' de 
winsten van Obragas in de toe
komst zal afromen, zodat de 
aandelen minder opleveren. Met 
die winst is het snel genoeg 
over, zeggen ze dan. Een ander 
argument is: Als we nu niet ver-

kopen, dan brengt het straks 
niks meer op. Ik ben er overi
gens van overtuigd, dat, los van 
onze principes, Obragas in de 
toekomst alleen maar meer 
waard wordt. Maar goed, sa
menvattend kan ik wel stellen 
dat de hele discussie om Obra
gas in feite om trends draait. Het 
is de trend van het neoliberalis
me tegen onze opvatting dat je 
al s gemeente gas, licht en water 
als kerntaak moet zien. Helaas 
staat de vraag 'Hoe kunnen we 
het beste verkopen' centraal en 
niet: 'Moéten we eigenlijk wel 
verkopen?' Met andere woor
den: er wordt enkel op korte ter
mijn gedacht. ' 
Ook Heijmans stelt vast dat 'de 
trend' totaal geen oog heeft voor 
de gevolgen op lange termijn. 
'Ze realiseren zich blijkbaar 
niet, dat na een beursgang het 
aandeelhoudersbelang het eer
ste belang wordt. Er zijn genoeg 
voorbeelden uit het buitenland 
die laten zien dat investeringen 
op lange termijn dan op den 
duur uit zullen blijven. Investe
ren in bijvoorbeeld onderhoud 
levert immers geen directe 
winst op. Wat gebeurt er dan 
met de betaal- en betrouwbaar
heid van de energievoorzie
ning? Daar staan de pleitbezor
gers van privatisering totaal niet 
bij stil. Ook het argument van 
meer efficiency deugt niet. In 
Brabant hebben we gezien wat 
er gebeurde toen PNEM/MEGA 

ciency ' bleek vooral te bestaan 
uit het op straat gooien van zo
veel mogelijk mensen.' 
'Iedereen roept altijd: markt
werking leidt uiteindelijk tot ef 
ficiency en lagere prijzen ,' zegt 
Nico Schouten van het weten
schappelijk bureau van de SP. 
'Maar dat gaat gewoon niet op. 
Ten eerste gelden de lagere prij
zen alleen voor de grootverbrui
kers. Grote multinationals heb
ben dan lagere kosten en dat is 
gunstig voor hun concurrentie
positie. Voor kleinere bedrijven 
die hoofdzakelijk nationaal ope
reren maakt het niks uit, want 
hun concurrenten hebben het
zelfde voordeel. Voor de kleine 
verbruiker gaan de prijzen juist , 
omhoog, blijkt in de praktijk.' 
Volgens de Utrechtse SP-frac
tievoorzitter Paulus Jansen zijn 
de prijsstijgingen van de klein
verbruikers zeker niet alleen te 
wijten aan de verhoging van de 
olieprijzen en de gestegen olie
prijzen, zoals minister Jorritsma 
beweerde. Jansen: 'Het komt 

ook door de andere kostentoe
deling van de infrastructuur. 
Volgens de nieuwe wetgeving 
moeten de distributiebedrijven 
de aansluitcapaciteit apart in re
kening brengen. Dit werkt zeer 
nadelig voor particulieren die 
bijna altijd een lage benuttings
factor hebben.' 
'En als de prijzen wél omlaag 
gaan , dan komt het juist door 
strenger toezicht, ' vult Schouten 

fuseerden tot Essen!. Die 'effi- aan. 'Onlangs verlaagde de 

Obragas is van 
ons allemaal 

Een handtekeningenactie die de SP in Uden 
in december startte tegen de verkoop van 
gasdistributiebedrijf Obragas wordt breed 
gedragen door de bevolking. 'We gaan de 
wijken in en geven een protestkaart af aan 
de mensen en komen wat later terug,' vertelt 
José Louwers. 'De respons is onverwacht 
hoog: zo'n negentig procent. Sommige men
sen, die we niet thuis aantroffen, nemen zelfs 
de moeite om een postzegel op de kaart te 
plakken en hem terug te sturen. De mensen 
vinden het dus heel belangrijk.' De afdeling 
Uden gaat de actie uitbreiden door in kraam
pjes op de markt te posten.' 
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Dienst Toezicht Electriciteit 
(DTe) de prijzen, hetgeen al ver
raadt dat die anders de pan zou
den uitrijzen. Ook tegen die zo
genaamde 'efficiency ' is veel in 
te brengen. Je ziet tegenwoordig 
dat bedrijven als NUON en 
Essent peperdure reclame-cam
pagnes voeren onder andere op 
tv. Dat is het directe gevolg van 
de marktwerking: er is grotere 
onzekerheid . Dus moeten er 
klanten gezocht worden, er 
moet gelobbyd worden, hotel s, 
reclame, hogere salarissen in de 
rop, noem het allemaal maar op. 
Hoe haal je al die extra kosten er 
dan vervolgens uit? Heel sim
pel: de arbeid uitpersen! Dáár 
zit ' m de efficiency. Maar maat
schappelijk gezien is de effi
ciency nul-komma-nul ,' aldus 
Schouten. Als voorbeeld kan 
dienen het Utrechtse energie
productiebedrijf UNA dat in 
1998 geprivatiseerd werd en in 
handen kwam van het Ameri
kaanse Reliant. Binnen twee 
\aar is het personeelsbestand ge
halveerd: van ruim 1100 naar 
rond de 500 nu . Schouten: 'Er 
wordt wel eens beweerd, dat de 
~ nerg iesector zonder inmen
ging van de overheid sneller 
besluiten zou kunnen nemen. 
De vraag is of je daar blij mee 
moet zijn , want snellere beslui
ten leiden in de regel ook tot 
meer fouten. Een ander punt 
waar vrijwel niemand rekening 
mee houdt, is dat de overheid 
investeringen vaak veel goed
koper kan financieren dan het 
bedrijfsleven. De overheid is 
namelijk een betrouwbare 
schuldenaar en kan daardoor te
gen een lagere rente terecht op 
de kapitaal markten.' 
Ook rekent Schouten af met de 
keuzevrijheid die de geprivati
seerde of geliberaliseerde ener
giesector de consument zou bie
den. 'Dat is echt grote onzin. De 
·energie-fabrieken' blijven het
zelfde . En de elektronen, want 
daar praten we in fe ite over, 
ook. De producenten en het pro
duct blijven gewoon hetzelfde. 
Het gaat dus alleen maar om wie 
uiteindel ijk de rekening stuurt ,' 
aldus Schouten. Tenslotte zet 
Schouten zijn vraagtekens bij de 

leveringszekerheid van gepriva
tiseerde bedrijven. ' In Califor
nië, waar drie jaar geleden de 
elektriciteitsmarkt werd vrijge
maakt, dreigt nu een stroom
crisis. Bovendien zijn de prijzen 
de lucht in geschoten. En er zijn 
veel meer voorbeelden van cala
miteiten in het buitenland, bij
voorbeeld Australië en de VS . 
Achteraf bleek telkens dat er 
onvoldoende onderhoud was 
gepleegd.' 
'Toen de privatiseringen als het 
ware in de mode begonnen te 
komen, haalde iedereen altijd 
het buitenland als grote voor
beeld aan,' zegt Heijmans. 'Nu 
blijkt dat het in het buitenland 
op tal van plaatsen fout gaat, 
kunnen wfj dat grappig genoeg 
gaan doen.' 

Het salaris en de status 
van de directeur gaan 

omhoog na privatisering 

Er spreekt dus nogal wat tegen 
het marktdenken in de energie
sector. Wat is er dan toch zo 
interessant voor de branche om 
die privatisering zo hartstochte
lijk na te jagen? Schouten: 'Pri
vatisering is vooral in trek bij de 
directeuren van de grote ener
giebedrijven. Zij kunnen zich
zelf immers een hoger salaris 
toekennen als de overheid zich 
nergens ~eer mee bemoeit. Een 
puur particulier belang dus. Ver
der komen er bij privatisering 
weer extra aandelen op de markt 
en die leveren natuurlijk ook 
weer dividenden op. Ook dat 
is interessant voor de hogere 
niveaus in de bedrijven. Een 
laatste factor is de ijdelheid van 
de topman van het energiebe
drijf. Hij kan de grote, belang
rijke jongen gaan uithangen. 
NUON-topman Swelheim is 
daar een goed voorbeeld van. ' 

Heijmans vindt dat de politiek 
zichzelf 'een brevet van onver
mogen ' geeft door zich erbij 
neer te leggen dat privatisering 
nou eenmaal niet tegen te hou
den is. 'Men denkt blijkbaar dat 
de ontwikkeling niet meer te ke
ren is. Ondanks dat er onder an
dere vanuit de pers steeds meer 

~ 

Stop de beursgang 
van Essent 

Uit protest tegen de voorgenomen beursgang 
blokkeerden In augustus 2000 tientallen 

SP' ers het hoofdkantoor vanEssentIn Arn

hem. Tijdens die actie werden alle aandeel· 
houdende provincie- en gemeentebesturen 
(in totaal zo'n 200) per fax opgeroepen om 
zich die privatisering te verzetten. Actiecoördi
nator René Roovers: 'De meeste gemeenten 
antwoordden dat ze onze oproep ter kennis
geving zouden aangeven en dat er geen actie 
door de raad ondernomen zal worden. Dat 
duidt op een algemeen gebrek aan discussie. 
Men spreekt er dus wel over, maar men denkt 
voor een voldongen feit te staan.' Hoe zijn de 

vooruitzichten? Roovers: 'Het is moeilijk in te 

schatten. De roep om privatisering weerklinkt 
in de politiek nu minder sterk dan een paar 
jaar geleden. Maar de vraag is of de plaatselij
ke bestuurders het lef hebben om de boel echt 
te stoppen, of dat ze uit gemakzucht en korte

termijnwinst de praatjes van Essent voor zoe
te koek slikken.' 

kritische en waarschuwende ge
luiden over de uitverkoop van 
de energiesector te horen zijn, 
hobbelt de politiek maar achter 
het marktidee aan. Het geval in 
Utrecht geeft echter aan dat het 
zin heeft om je niet zomaar ge
wonnen te geven. Wie zegt dat 
de politiek geen enkele invloed 
kan uitoefenen, houdt eigenlijk 
een pleidooi om de politiek 
maar af te schaffen.' 
'Inderdaad heerst in Nederland 
vooral in kleine gemeenten de 
opvatting dat ze toch niks in te 
brengen hebben,' zegt Paulus 
Jansen. 'De gemeente Utrecht is 
grootaandeelhouder van REMU, 
maar de gemeente Harmelen 
heeft bijvoorbeeld maar 0,3 pro
cent van de aandelen. Toch zou-

den kleine gemeente hun krach
ten kunnen bundelen of hun 
aandelen kunnen concentreren. 
De strijd is zeker niet zinloos. 
Wat nodig is, is een grondige 
algemene herbezinning over de 
privatisering van de elektrici
teitssector.' 
'Het is absol uut noodzakelijk, 
dat de technocratische benade
ring van de energievoorziening 
doorbroken wordt,' besl uit Nico 
Schouten. 'Het lijkt erop dat de 
politiek zichzelf niet in staat acht 
om zich kritisch op te stellen. Je 
zou in dit geval dan kunnen gaan 
denken dat politiek alleen maar 
gesjacher is. Maar niet de poli
tiek in het algemeen is gesja
cher, maar slechts de politiek 
van bepaald groepje.' • 
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