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DE UITVERKOOP VAN HET OVER

HEIDSBEDRIJF: MOTIEVEN, 

EFFECTEN, KOERSCORRECTIES 

DE GROTE UITVERKOOP 

De overheid is niet slcchts een mechanisme ter 

beslechting van maatschappelijke conjlicten. 

Natuurlijk is het plezierig dat wanneer burgers 

er zelf niet meer uitkomen, er een hogere 

instantie beschikbaar is die na een openbaar 

debat cen bindende uitspraak wil doen in het 

geschil en dwingend een bepaalde orde kan 

opleggen. Elke samenleving heeft zo'n gezags

instantie nodig, anders wordt hct ecn puin

hoop. Maar de overheid is - of in ieder geval 

was tot voor kort - meer dan een mechanisme 

voor bindende besluitvonning. je kon ook op de 

ovcrheid ecn bcroep doen voor de verlening van 

feitelijke dicnsten. Als ondcrdaan prees je je 

vrocger gelukkig wanneer het betrouwbare 

overheidsbedrijf aan de voordeur brieven, clek

tra, water, kabelsignalen en gas kwam afleve

ren, en aan de achtenleur bereid bleek huishou

delijk afval en ongedierte af te voeren. We kon

den als burger nog rekencn op een actieve ver

zorgingsstaat die zorgde voor bussen, trams, 

treinen en goed onderhouden, veilige wegen. 

Lag er een stoeptegcl los, dan bclde je de 

gemeentelijke openbare werkcn en dan kwam 

er zowaar een gemeenteman langs die zelf (dus 

zoncler externe opdrachtverlening) in staat was 

het fysieke cuvcl 'rauwelings' het hoofd te bie

den en de opcnbare weg te herstellen. Was er 

iets mis, dan wist je als burger tenminste 

wclke instantie (namelijk: de overheid) je op 

dat euvcl kon aanspreken. 

Inmiddcls is het allemaal anders geworden. De 

vcrzorgingsstaat maakte plaats voor een verso

beringsstaat. Elke vorm van dienstverlcning 

die maar een bectje tastbaar is en waar elke 

burger zich een concreet beeld van kan vormen, 

is uitbesteed, aanbesteed, afgestoten of verzelf

standigd. De overheidsjimctionarissen zelf hell

ben zich veilig teruggetrokken op de zelf geko

zen, overigens lastig te controleren, kerntaak: 

het maken van p!annen en algemene regels, het 

uitbesteden, het rcgisseren, het toezicht houden, 

het toekijken en het evalueren. Deze cerebralise

ring van het overheidsbedrijf laat zich illustre

ren aan de samenstelling van het overheidsper

soneel. Aan het begin van de twintigste ceuw 

(in 1899) was 62% van cle overheidsdienaren 

nog werkzaam in de sfeer van aanleg, onder

houd, bediening, bewaking en verzorging en 

hield slechts 38% van het overheidspersonecl 

zich bezig met de voorbereiding en vaststclling 

van beleid.' Nu, aan het begin van de eenen

twintigste eeuw, zijn de rollen omgedraaid en 

richt meer dan 70% van het overheidspersoneel 

zich op het ontwerpen, experimentercn, voorbe

reiden, bepalen, monitoren, documenteren en 

evalueren van bcleidsplannen.' De 'doeners' 

zijn inmiddels grotendeels vertrokkcn naar de 

gcprivatiseerde en verzelfstandigde uitvoerende 

diensten en de 'praters' en 'digitalen' hebben 

in groten getale plaatsgenomen achter de over

heidsburelen. 

De terugtred van de overheid heeft zich niet 

beperkt tot de middenlange termijn. Het was 

geen korte termijntrend die wercl ingegeven 

door de conjuncturele noodzaak van bezuini

ging en de behoefte om met een zweepslag de 

doelmatigheid van ingedutte overheidsdiensten 

te vergroten. Ook na de twaalf magere jaren 

van Lubbers (1982-1994) wordt er in devette, 

paarse jaren van economische groei nog volop 

aanbesteed, uitbesteed, afgestoten en verzelr 

standigd.' Het enthousiasme voor de uitver

koop van de kroonjuwelcn van de verzorgings

stcwt is onveranderd groot. Het is aileen jam

mer- althans voor de dames en heren politici -
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dat de schappen met resterende overheidsdien

sten bijna leeg is. Ge!ukkig kan er nag een 

vo!!e kabinetsperiode worden besteed aan het 

uitverkopen van de waterzuivering, de water

!eiding, de gevangenissen, de straatver!ichting 

en de verkeerspo!itie. Maar daarna za! de wa! 

het schip keren en za!- wanneer de po!itici wil

lcn blijven vluchten in structuurdiscussies 

boven inlwudelijk de bat- noodgedwongen weer 

begonnen mocten worden met het co!!ectivise

ren van de meest onbcstuurbaar gebleken, in 

het verleden ooit geprivatiseerde, diensten. Zo 

zal de gemcente Breda dan wel!icht het Chasse

theater weer terugkopen, zal de gemeente 

Amsterdam wellicht het Gemeente!ijke 

Vervocrsbedrijf hercol!ectiviseren en is het niet 

uitgesloten dat oak de gemeente Groningen hct 

spraakmakende, maar navenant verlicslijden

de, museum weer in eigen beheer zal nemen. 

Het Rijk zal dan wel!icht overwegcn om de ver

zelfstandiging van deNS weer ongedaan te 

maken. Maar voor het zover is, stroomt er nag 

heel wat water door de Rijn. 

Onlangs deed professor Bemelmans-Videc in dit 

tijdschrift de oproep om Ianger stil te staan bij 

de verschillende vormen van publiek-privatc 

samenwerking en de risico's van hybriditeit, 

dat wil zeggen het vermengen van publieke en 

commerciele waarden in een en dezelfdc orga

nisatie.' Dit artikcl vormt een eerste reactie op 

deze oproep. 

DE KWALITEITSOMSLAG 

Wat verrmdert er, wanneer de overheid een col

lectieve dienst in de uitverkoop gooit? Ik zie als 

gevolg van deze ingreep veranderingen op drie 

niveaus: het eigendom, het personeelsbeleid en 

de bejegening van de klant. 

In de eerste plaats gaat het eigendom (de 

beschikkingsmacht) over de infrastructuur (het 

net, het materieel, de centrale verwerkingsin

stallatie) over van de staat of een ander open

baar lichaam naar een particuliere rechtsper

soon, met overwegend particuliere eigenaren 

(pensioenfondsen, beleggers, bedrijven). 

Voorafgaand aan de privatisering wen! het 

gezag over de dienstver!ening uitgeoefend door 

gedeputeerden, wethouders of (gedclegeerdc) 

ambtenaren die rechtstreeks ressorteren onder 

de bctrokken minister. Over hun bcsluiten kon 

verantwoon!ing worden gevraagd door de 

Tweede Kamer, Provinciale Staten of de 

gemeenteraad. Na de uitverkoop is het denk

baar dat vcrtegenwoordigcrs van niet in 

Nederland gevestigde bedrijvcn grate invloed 

uitoefenen (enkele namen van meerderheids

deelnemingen om de gedachten te bepalen: 

An-iva, Ul'C, Bfi, RWE). Wanneer er besluiten 

worden genomen, zal er onder een publiek 

eigendom vooral aandacht worden bcsteed aan 

'ventclende rechtvaardigheic!', 'unijcJrme 

beschikbaarheid', 'soberheid' en 'proccdurele 

zorgvuldigheid'. Wanneer er besluiten worden 

gcnomen onder de v(e;eur van particulier eigen

dom zal er voora! aandacht worden besteed 

aan vermogensgroei, verliesbeperking, efficien

cy en kostenbeperking. 

De tweede verandering is dat het personeel van 

de uitvoerende clienst niet Ianger kan terugval

lcn op een overheidswerkgever. In vergelijking 

met een particuliere werkgever zal een over

heidswerkgever veel waarde hechten aan het 

uit de weg gaan van conj1icten met het over

heidspersoneel, aan diploma's, aan het bieden 

van life-long-employment, en aan het neerzet

ten van een gemiddeld hoog, maar relatief vlak 

salarisgebouw. Na de privatisering zien wij 

snel de contouren van een vrel steiler loonge

bouw ontstaan. Voor de overstappende topma

nagers is dat (inc!usief de versnelde pen

sioenopbouw) natuurlijk erg aantrekkelijk. 
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Rchalve uitschietcrs aan de top van hct salaris

gebouw, is er onder het particuliere wcrkgever

schap- voor zover de arbeidsmarkt dat natuur

lijk toestaat- ook een sterker streven naar 

meer (vaak onvrijwillige) flexibiliteit aan de 

onderkant van het salarisgebouw: het zogehe

ten flexwerk. In het private bedrijf wordt a an 

diploma's ('past pe1jormance') veel minder 

waarde gehecht dan bij de overheid en dmait 

hct vooral om de actude bijdrage van de indi

viduele werknemcr aan het huidige bedrijfwe-

de aanbieding hebben als exponent van het 

aanbod na privatisering. Een e.f.fect van privati

sering is dat de betreffcnde organisatie zal pro-

IJCrcn de klant sterker aan zich te binden door 

een breder pakkct aan dienstcn aan te bieden.' 

Als voorbeeld kan worden gedacht aan het uit-

gebreide zorgaanbod van een particuliere servi-

cenat voor ouderen in vergelijking met het wat 

meer sobere zorgaanbod in een aanleunwoning 

bij een regulier verzorgingshuis. 

sultaat. Het is dan ook zeker geen uitzondering DE PARADOX 

wanneer na (of bij anticipatie reeds vooraf

gaam! aan) de privatisering de uitstroom naar 

veilige parkeerhavens zoals wachtgeld, WAOjin

validiteit en pre-VUT significant aantrekt. 

De derde verandering die de privatisering 

brengt, is een veranderde relatie met het 

publiek (met de doelgroep). Voor de privati

scring worden de diensten verleend op ecn 

sobere wijze, conform de regels van de geldendc 

wet of de standaardleveringsvoorwaarden. Het 

motto van de publieke dienstverlening !ijkt te 

zijn: 'gelijke monniken, gclijke kappen'. 

Natuurlijk zijn er de obligate kortingen voor 

scnioren, studenten en kinderrijke gezinnen, 

maar daarmee hebben we de tarief>di.f.fcrcntia

tic ook wel gehad. Na de privatisering leveren 

de dienstverlcnende bedrijven - ook wanneer 

het infeite private monopolisten zijn en de 

consument op de quasi-markt weinig heeft in 

te brengen - diensten aan in allerlei vormen en 

soorten. De doclgroep wordt gesegmenteerd, en 

elk segment wordt bediend met cen eigen pro

duct-prijs-combinatie. De tariefs- en productdir 

ferentiatie nemen toe. Om de gedachten te 

bepalen kunnen we denken aan het standaard

zickenfonds-pakket als exponent van een 

publiek dienstverleningsaanbod en aan het 

onoverzichtelijke scala mogelijkheden dat de 

diverse particulierc ziektekostenverzekemars in 

Wat mij fascineert is dat ecn organisatie (in 

dit geval de overheid) de producten en diensten 

waaraan ze haar groei en aanzien (als vcrzor

gingsstaat) te danken heeft, zonder blikken of 

blozen verkwanselt. Het gaat om een ingrijpen

dc vcmndering met verstrekkende gevolgen die 

aileen tegen hoge kosten weer ongeciaan kan 

worden gemaakt. Wat zit l1ier achter7 Wat zijn 

de gevolgen? Wat doct zo'n overhcidsorganisa

tic wanneer nadat de plannen zijn verwezen

lijkt het allemaal wat tegenvalt? 

In de volgende drie pamgrafen zal ik deze vra

gen beantwoorden aan de hand van de eerste 

empirische studies die de afgelopen jaren over 

de effecten van verzelfstandiging en privati

sering in Nederland zijn verschenen.r. Gelukkig 

hoeven we voor onze beeldvorming over vcrzclf

standiging en privatisering dus niet meer 

terug te vallen op de wiskundige mocicllen van 

spraakmakende economen en op de bedrijfs

kundige succesverhalen uit de Engelssprekende 

wcreld (bij voorkeur uit: Nieuw-Zeeland of 

Florida). Bepalend voor de gangbare beeldvor

ming in ons land is de enthousiasmerendc 

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwa

liteit (MDW)-propaganda van 11et energieminis

tcrie Ministerie van Economische Zaken, de her

aut van het Europese marktdenken in 
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Nederland. Bekend zijn daarnaast natuurlijk 

ook de wat meer tot nadenken stemmcnde rap

porten van de Algemene Rekenkamer over de 

ejfcctcn van verzclfstandiging, van de 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) over de borging van hct 

publieke belang ('dus over het kind dat niet 

met hct badwater mag worden weggespoeld') 

en beschikken wij oak over de rapporten van 

twee deskundigencommissies (die onder het 

voorzittcrschap van Cohen en van Sint) over de 

risico's van hybride organisatics en privatise

ring.-

Wanneer het bedrag ineens het belangrijkste 

argument geworden is, betekent dit dat het 

hier- wat de betrejJende overheidslaag betreft -

niet Ianger gaat om een publieke taak. Dat wil 

niet zeggen dat deze bestuurders vaak niet 

tegelijkertijd van mening zijn dat een hogere 

overheidslaag (bijvoorbeeld Brussel) wel met 

nadere regels moet komen en wel zal moeten 

toezien op een goede marktwerking en de nale

ving van de concessievoorwaanlen. De 

bestuurslast wonlt daarmee doorgeschovcn 

naar een hoger bestuursniveau, terwijl de ver

koopwaanle op het lagere bestuursniveau 

wordt gcincasseerd. Kortom, een stukje centm-

MoTIFVEN oM TE VERKOPEN lisatie op initiatiefvan de lagere overheid zelJ 

Hen tweede motief is dat de overhcid af wil van 

Wat zijn nu motieven om uitverkoop te hem- een onbehcersbaar geworden ajhankelijk-

den? Een eerste moticf is het bed rag ineens dat heidsrelatie: het openbare nutsbedrijf is in het 

door de verkoop van de aandelen door het over- verleden een bodemloze put gebleken. 

heidsorgaan wordt verkregen. Dit motief zal 

hebbcn gespeeld aan het begin van de tachtiger 

jaren toen de staat de aandelen DSM verkocht. 

Ook bcgrijpclijk, want tocn waren de staatsfi

nancicn uit het lood geslagen en was er in de 

marla voldoende belangstelling voor aandelen 

DSM. Oak thans speelt dit motief ecn rol bij 

gemeenten en provincit's die nag aandeelhou

c!er zijn van een energicbedrijf of kabelnet en 

die weten dat Ministerie van Economische 

Zaken en de Huropese Unie dczc markten bin

nen afzienbarc tijd volledig willen 'liberalise

rcn '. Zij vragen zich tlwns niet meer af of ze 

als lagere overheid afstand moeten nemen van 

hun aandclen. Dat is voor vclen van hen een 

uitgemaakte zaak. De overblijvcnde vragen zijn 

vooral: wat is thans ecn redelijke prijs en welke 

private onderneming doet volgens onze advi

seurs het beste bod. Waarschijnlijk heeft oak 

bij de verkoop van diverse gcmeentelijke kabel

nettcn aan UPC het incasseren van een bedrag 

ineens een doorslaggevcndc rol gespeeld. 

Natuurlijk dcnken wij vaak dat de aandeelhou

dende overheid hct openbarc nutsbedrijf stevig 

in haar greep heeft en jaarlijks enkele miljoe

nen ovcnvinst opstrijkt. Zo'n situatie deed zich 

in het verleden inderdaad wel eens voor in de 

energiesector (de roemruchte gemeentelijke gas

bedrijven). Maar het kan ook heel anders uit

pakken. Het open bare nutsbedrijf vertoont 

voortdurend exploitatietekorten en tart elke 

serieuze paging tot financiCle beheersing. We 

denken dan al snel aan een grootstcdelijk ver

voersbedriJI Tegen zo'n achtergrond is het best 

te begrijpen dat de gemeentc Groningen haar 

Gemeentelijke Vervocrsbedrijf (GVB) in 1998 

heeft verkocht aan de Amerikaanse vervoerders, 

Vancom. Deze privatisering was niet primair 

bedoeld als de oplossing voor een inhoudelijk 

vcrvoersprobleem, maar voor een politick lastig 

probleem van terugkerende verantwoordelijk

hcid voor een slccht draaiend organisatie

onderdecl. 

Oak in cen meer algemeen vcrband is gesigna-
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leerd dat diverse parlementaire enquetes wer

den gevolgd door het verder op af,tand plaat

scn van de onderzochte, uitvoerendc dienst. Het 

onderliggende motief is het verkleinen van de 

politieke verantwoordelijkheid van de minister 

voor het feitelijk fa len van de betreffende 

dienst. Door niet Ianger de cigenaar te zijn van 

de uitvoerende dienst kan de overheid zich 

beperken tot het via de subsidie dan wel de 

concessie sturen op de hoofdlijn, zonder in de 

volksvertegenwoordiging aangesproken te wor

den op de details van de uitvoering en de 

onvermijdelijke reorganisatie. 

Een derde motief voor privatisering is dat een 

volledig privaat bedrijf makkelijker de vleugels 

kan uitslaan in ecn ander bestuurlijk territoir. 

Publieke grenzen - tussen gemeenten, provincies 

en Ianden - worden gemakkelijker overschreden 

met een private jas aan dan met een publiekc 

jas. Een private Koninklijke Posterijen 

Nederland (KPN) kan met meer eenvoud een 

dee! van de Slowaaksc telefonie overnemen dan 

een Nederlands staatsbedrijf voor Post, Teleform 

en Telegrafie. Hct is voor BFI eenvoudiger om 

in verschillende gemeenten een opdracht te ver

werven om afval te mogen inzamelen dan voor 

de milieudienst van ecn centrumgemeente. Hen 

milieudienst van een centrumgemeente die 

opdrachten verwerft in buurgemeentcn, wordt 

soms door de randgemeenten gedwongen in het 

kcurslijf van de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen (WGR). Dat laatste brengt extra 

bestuurslasten met zich mee. 

Oak binnen de Europese Unie zijn de grcnzen 

voor private rechtspersonen (overname, ver

koop, levcrantics) volledig vrij. Er mag immers 

geen concurrentievervalsing zijn. Heel anders 

ligt dit voor de oprichting van communautaire 

openbarc nutsbedrijven die werken in cen of 

meer EU-lidstaten. Dit wil maar niet lukkcn. 

Om de samensmelting van de Duitse en de 

Benelux-verkeersleiding mogelijk te makcn (een 

echte publieke taak, dunkt mij) zijn onze oos

terburen wel eens van plan geweest om eerst de 

Duitse verkeersleiding te privatiseren en pas 

dam-na de samensmelting te bewerkstelligen 

met de eveneens te privatiseren luchtverkeers

leiding in de Benelux. 

Een vierde motief voor de vcrkoop van de aan

delen in het nutsbedrijf is het losser maken van 

de financiele band tussen overhcid en nutsbe

drijf om vervolgens tussen de overblijvende 

nutsbedrijven een zekere concurrentie te bevor

deren waarbij de ovcrhcid op enige af,tand 

deze marktwerking kan bewaken. 

Tcgenwoordig wil elke overheid graag regisseur 

('marktmeester') zijn. Het doel van de markt

werking is het bevorderen van een meer doel

matige bedrijfsvoering en dus lagere taricven 

per gepresteerde eenlwid product. Op het spoor 

zien we dat naast deNS, eerst Lover, maar dan 

nu ook Noordnet wordt toege!aten. Op de elek

triciteitsmarkt zien we dat de vier producenten 

met elkaar moeten gaan concurreren om de 

gunst van de overblijvende distributeurs. Het 

doorknippen van de band tussen een voormalig 

staatsbedrijf en een bevoogdende overheid is 

een moeizaam proces. Het kan bovendien enige 

tijd duren voordat zich op de betreffende 

markt volwaardige tegenspelers aandienen. 

Een probleem daarbij is dat de cne over/wid 

wat sneller is om de marktwerking in te voeren 

dan het andere land. Bovendien is het optredcn 

van de overheid halfslachtig. Het liefst ziet 

men immers dat de eigen dochter (het zelf 

geprivatiseerde bedrijj) zo groot en krachtig 

wordt dat het andere bedrijven kan overnemen. 

Dat de eigen inwoners ten behoeve van de 

marktwerking op een grotere ruimtelijke 

schaal worden geconfronteerd met een particu

liere monopolist nemen de bestuurders dan op 

de koop toe. 
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Tenslotte komen wij nog wel eens het ideologi

sche motief tegen waarbij sommige bestuurders 

menen dat bclcidsuitvoering door een particu

licre organisatie per definitie beter (want meer 

kostenbewust) is dan publieke uitvoering. En 

dat- in het verlengde van dezc verwachting

privatisering automatisch zalleiden tot lagere 

eindtarievcn voor de gebruiker, terwijl dcze 

eventuele doelmatigheidswinst bijvoorbeeld 

niet zal worden opgeslokt door reorganisatie

kosten en additionele salarisstijging voor het 

topmanagement. 

EFFECTEN VAN PRIVATISERING 

Een van de redenen om een staatsmonopolie te 

vestigen was indertijd dat zo van binnenuit

door het recht de directeur te benoemen -

betrouwbare informatie kon worden verworven 

over het reilen en zeilen van het bedrijJ Na de 

volledige privatisering is het inzicht bij de over

heid in de strategische planning en de opera

tionele uitvoering van de gcprivatiseerde instel

ling vaak fors gedaald. Soms ontbreekt bij de 

overheid de inhoudelijke kennis om de wel 

degclijk geleverde data bedrijfsmatig te inter

preteren. Soms ook wordt de informatie te sum

mier aangeleverd. Vaak wordt er eerst gepriva

tiseerd en wordt daarna pas nagedacht over de 

informatie die de vroegere overheidseigenaar 

van het concessiehoudende bedrijf nodig heeft. 

In de contracten, beschikkingen en wetgeving 

heeft de overheid dan verzuimd om vast te leg

gen wclke informatie periodiek door de uitvoe

rende instantie moet worden aangcleverd. Deze 

omissie doet zich voor ten aanzien van de 

inhoudelijke beleidsprestaties (gereden ritten, 

vervoerde passagiers, aantal bezoekers), maar 

is nog veel grater ten aanzien van gegevens 

over het interne vermogensheheer en de aan

wending van de financifle hulpbronnen.s Hard 

onderhandelen over de JinanciCle stromen 

vindt men in politick Den Haag kennelijk nict 

erg chique. Dat past ook minder hinnen de 

vigerende consensuscultuw~ Dat het extern 

aansturen van een volledig verzelfstandigd 

bedrijJ niet makkelijk is, laat de spanningsre

latie tussen de huidige minister van Vcrkeer en 

Waterstaat en het verzelJstandigde, nag niet 

volledig geprivatiseerde, staatshedrijf dcr NS 

zien. 

Hen tweede aangetroffen effect is dat de verzclf 

standigde nutsbedrijven die straks aan meer 

concurrentie zullen worden blootgesteld, alvast 

de kans grijpen om door jitsies een sterkerc 

speler op de toekomstigc markt te worden 

waarmee tegelijkertijd ook het aantal concur

renten wordt verkleind. Deze tendens tot ver

kleining van hct a1.mtal spelers kon worden 

aangetroffen hij de woningbouwverenigingen.') 

Na de privatiscring begin jaren negentig zijn 

er zo'n vierhondenl zelfstandigc corporaties 

door jilSle verdwenen. Er zijn cr nog maar 

zevenhonderd over. In de sfcer van de vroegere 

hedrijfsverenigingen en later de uitvoeringsor

ganisaties sociale verzekering heeft zich een 

vergelijkbaar fusieproces voltrokken. Talloze 

andere voorbeelden kunnen worden opgesomd, 

bijvoorbeeld in de energiemarkt. Het tempo en 

de maatvoering van de schaalvergroting zijn 

hierbij soms zo groot dat van de aanvankelijk 

gewenste marktwerking hij gehrek aan over

blijvendc concurrenten niets terecht kan 

komen. 

Hen derde effect dat met enige regelmaat lam 

worden aangetrojfen is dat nu ook buiten

staanders kunnen intervenieren. De markt is 

nu open voor toetreding door nicuwkomers. 

Soms zal dat zijn door de aankoop van een 

bestaand bedrijJ Zo kocht BFI bestaande -

gemeentelijke en particuliere - afvalinzame

laars. UPC kocht bestaande kabelexploitanten 
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op. Arriva maakte zich meester van bestaande 

busbedrijven in het Noorden en Zuiden des 

Lands. Slechts bij grate uitzondering interve

nieren deze buitenstaanders door het investe

ren in een nieuw net, in een nieuwe centrale 

voorziening, dus in een ree!e uitbreiding van 

het aanbod voor de burger. Zo'n aanbodsuit

hreiding zien wij bijvoorbeeld bij de mobiele 

telefonic, het bellen naar het huitenland, en in 

het aanbod van commerciele tv-signalen. Maar 

het is zeker geen regel dat het aanbod van 

diensten door privatisering wordt vergroot. 

Fen vierde effect is dat de geprivatiseerde 

bedrijvcn sterker nog dan in het vcrleden pro

beren om de klanten vast te houden. UiL het 

verleden wisten we al dat ziekenfondsen ook 

een bovenwettelijke particuliere ziektekosten

verzekering aanbieden voor hun leden die door 

inkomensstijging boven de ziekenfondsgrens 

uitkomen. Verrassender zijn de allianties tus

sen thuiszorg, verzorgingshuis en verpleeghuis. 

Een eigentijds 'wozoco' biedt een breder dien

stenpakket aan dan in hct vcrleden voor mog;e

lijk werd gehouden. Ook in de socialc zekerheid 

ziet men allianties tussen aanpalende sectoren 

(arhodienst en uitkeringsadministratie). In 

bepaalde gevallen is deze portefeuilleverbre

ding functioneel en wellicht biedt het ook een 

nuttige voorziening voor de klant. Maar dit is 

niet altijd het geval. Er zijn beslist pakketver

bredingen waarbij men een vraagtcken kan 

plaatsen. 

Bont maakt de EDON, tlwns ESSENI; het. Men 

kan zich afvmgen in hoeverre hier nog sprake 

is van een economisch junctioneel pakket. Bij 

de ~DON/ESSFNT tre.ffen wij immers aan: vuil

verbranding, recycling, telefonie, gasdistributie, 

elektriciteitsdistributie, kabelexploitatie, ener

gie-advisering en incassodiensten. Bij zo'n 

opsomming moet ik onwillekeurig denken aan 

de vroegere OGEM. 

We zijn hiermce gekomen in de sfeer van de 

kinderziekten: het vij.fde effect. Die kinderziek

ten horen er natuurlijk bij als ambtelijke 

staatsbedrijven commercieel gaan. In de pers 

kunnen we steeds vee! over deze kinderziekten 

lezen. Om een greep te doen kan worden 

gedacht aan de verkoop door het Gemeen

schappelijk Administratiekantoor (GAK) van de 

automatiseringstaken aan een particulier 

automatiseringsbedrijf waarmee meteen het 

noodzakelijke vernwgen werd gevormd. Ook 

boeiend was de scherpe salarisstijging voor de 

topleiding van het Gemeensclwppelijk 

Administratiekantoor (GAK), tenvijl gelijktij

dig een forse reorganisatie en afslanking went 

doorgevoerd op het uitvoerende vlak. Op het 

gevaar af straks beschuldigd te worden van 

populisme, wil ik hier tach oak nog even herin

neren aan de sponsoring door NUON van de 

voetbalclub Vitesse. Het duurt nag minstens 

een paar jaar voor de modale voetbalkijker 

zijn eigen elektriciteitsdistributeur kan kieun. 

Als het over een paar jaar zo ver is, is de kans 

groot dat NUON zal zijn overgenomen door een 

buiten!andsc energiedistributeur, en dus ook 

een andere merknaam zal dragen. De miljoe

neninvestering; in naamsbekendheid die tlwns 

nog steeds niet heeft kunnen rendercn, zal dan 

hlijken voor niks te zijn geweest. Hen paar hon

derd miljocn gemeenschapsgeld in de sloot. 

Zander enige moeite kan dit lijstje met kinder

ziekten worden uitgebreicl. 

Het opmerkelijke is dat wij zoveel over deze 

kinderziekten te weten komen via de pers. In 

die zin blijven ook geprivatiseen!e nutsbedrij

ven volop in de schijnwerper staan. Dat is op 

het eerste gezicht vreemd, want de publiekrech

telijke jas is toch uitgetrokken? Bij nader 

inzien is het minder vreemd, want het blijven 

collectieve voorzieningen die ons allen aan

gaan. We zitten allemaal wel eens in de trein 
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of de bus. En we hebben a!lemaal een kabel-, 

gas- en telefoonaansluiting. Ook al is het geen 

'Haagse' politick meer, het blijft voor journalis

ten 'lonend' om te schrijven over de kwaliteit 

van de geprivatiseerde nutsvoorzieningen. 

Een laatste effect is dat de klantenkring vee! 

beter wordt bewerkt dan voor de privatisering. 

Bij woningbouwverenigingen kan worden aan

getoond dat ze na de privatisering meer letten 

op huurders in het betere segment die zouden 

kunnen overstappen naar de koopmarkt en 

bovendien een hogere huuropbrengst met zich 

CORRECTIES BIJ ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN 

De meest voor de handliggende reactie op een 

probleem is een paging te repareren. Meestal 

zal die reparatie de vorm aannemen van het 

intensiveren van het toezicht. Vaak is er eerst 

een incident nodig voordat de kameraadschap

pelijke relatie tussen de heren van de overheid 

en het nutsbedrijf wordt doorbroken. Het duurt 

een tijdje maar dan worden de toezichts

instellingen geactiveerd. Bijvoorbeeld door de 

instelling van een Dienst toezicht op de 

mee brengen. Klachten van huurders die geen energiemarkt, of de Onafhankelijke Post en 

uitweg hebben (die dus 'ingesloten' zijn) wor- Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Vee! zal 

den met een wat lager, meer bedaagd tempo echter afhangen van de consequentheid waar-

verholpen. "' Opvallend is dat het aanbod van mee dcze toezichthouders zich opstellen. Wat 

tclcfoontarieven, treinkaarten enorm is toege- dat betreft mogen we ons in onze polder best 

nomen. Enerzijds is het reele aantal aanbieders we! zorgen maken. Want de algemene gedoog-

van openbare nutsdiensten aan hct afnemen, 

maar anderzijds is de varieteit in de polisvoor

waarden en in de vormgeving (het zogeheten 

'maatwcrk') sterk aan het groeien. Dat is ecn 

paradoxale ontwikkeling." 

Ecn dee! van de gesignaleerde ejfecten is 

natuurlijk gewenst. Dat geldt voor de schaal

vergroting, de uitbreiding van het aanbod, de 

groei van de keuzemogelijkhcden en de mindcr 

vrijblijvende aansturing van het personeel. 

Andere, regelmatig gesignaleerde nevenejjecten 

zijn ongewenst. Dat gcldt natuurlijk voor de 

kinderziekten, maar ook voor bepaalde vormen 

van uitsluiting (van minder gewenste klant

groepen) en van verkleining van de werkelijke 

marktwerking (door het afnemen van het aan

tal aanbieders). Want ook zonder privatisering 

concurreren publieke universiteiten, scholen en 

woningbouwverenigingen natuurlijk met 

elkaar. Het is bepaald een paradox dat door 

de privatisering de feitelijkc marktwerking in 

de sociale woningbouw is afgenomen. 

cultuur maakt het voor geprivatiseerde nutsbe

drijven erg aannemelijk dat het in de Lage 

Landen bij de zee toch wel niet zo'n vaart zal 

!open. Als we ons in de polder graag willen 

bedienen van Amerikaanse marktverhoudin

gen, zullen we toch ook de Amerikaanse con

flictcultuur moeten overnemen. Wie de struc

tuur verandert, zal ook de cultuur moeten aan

passen. Anders is het evenwicht zoek. 

L:'en tweede correctie is om de privatisering zelf 

ongedaan te maken. De vroegere minister van 

Sociale Zaken, de Vries, gaf in 1999 een aardig 

voorbeeld door aan te kondigen de vier gepri

vatiseerde Uitvoeringsinste!ling (uvi's) weer 

onder te Willen brengen in een publiek bedrijf 

Een derde corrcctie is om de regelgeving ten 

aanzien van de uitoefening van de betreffende 

dienst sterk uit te breiden. Dit is hetgeen de 

WRR in haar recente rapport adviseert. De pri

vatisering leidt dan tot extra regulering. 

Een vierde correctie is het intrekken van de con

cessie of de vergunning. Het is een nogal harde 

actie. Meer iets om mee te dreigen. Zowel de 
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USZO, als de IBG zijn al eens met dit dreige

ment geconfronteerd gewcest. Oak een 

woningcorporatie in Zuid-Limburg schijnt deze 

waarschuwing inmiddels ontvangen te hebben. 

Ten aanzien van het noordelijke streekvervoer 

kan ik mij voorstellen dater in de Provinciale 

Staten discussies zullen komen om tezijnertijd 

de concessie voor Noordned of ARRNA niet te 

verlengen. Tach past zo'n hard optreden niet in 

de huidige poldcrcultuur. 

De vijfde correctie is dat de rechter het beleid 

van de volledig geprivatiseerde instelling wat 

schcrper zal gaan toetsen dan voor de volledige 

privatisering. Op zich is deze rechterlijke cor

rectie van geringe betekenis omdat het in de 

openbare nutssector vooral gaat om feitelijk 

handelen en niet om beschikkingen en beslui

tcn. Maar uitsluitingen, afsluitingen, terugvor

deringen, boetes en dergelijke lenen zich 

natuurlijk wel voor een beroep op de onafhan

kelijkc rcchter. Met de volledige privatisering is 

oak het zogeheten 'gekozen-bestuurders-voor

deel' weggevallen. De gedachte dat de rechter 

niet op de stoel mag gaan zitten van het demo

cratisch gecontrolecrde bestuur kan door een 

publiek staatsbedrijf veel makkelijker met 

gezag worden aangevoerd dan door een valle

dig geprivatiseent, commercieel bedrijf Een 

aardige casus is wat dat bctreft de recente uit

spraak van de Utrechtse rechter die onlangs 

een geprivatiseerde thuiszorginstclling dwong 

om claims van klanten te honoreren, hoewel 

het budget om deze claims te bekostigen niet 

toereikend was. Het lijkt crop dat de bestuurs

rechter een private zorgaanbieder net zo streng 

tegemoet trecdt als welke andere particulier 

dan oak. 

De zesde en laatste correctie die ik wil noemen 

is opmerkelijk omdat hierbij de traditionele 

omweg via de politick gewoon wordt overgesla-

gen. Acties onmiddellijk gericht tegen het 

geprivatiseerde nutsbedrijf maken naar mijn 

waarneming school. Interessant vond ik de op 

de publieksmedia gerichte acties van de oude

renorganisatie ANBO tegen het voornemen van 

de NS nog meer loketten op te hejJen en nog 

meer kaartautomaten in te voeren. Deze actie 

was bepaald succesvol. Recent werd in 

Gnmingen een actie gevoerd waarin publieks

klachten tegen de nieuwe dienstregeling van de 

busonderneming ARRIVA werden geinventari

seerd. Oak hier heeft dit vervoersbedrijf in reac

tie op deze publieksklachten bepaalde verbete

ringen doorgevoerd in de dienstrcgeling. Het 

interessante van deze ontwikkeling is dat in de 

relatie tussen geprivatiseerde collectieve-nuts

voorziening en klantvoorkeuren nu een vorm 

van collectieve actie optreedt die gericht is op 

de media, onder voorbijgaan aan de traditio

nele politick. De grote nutsbedrijven hebben 

inmiddels in het gehele land een naam te ver

liezen en zijn dus extra kwetsbaar voor 

publieksacties. Oat maakt ze responsief 
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