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Voorwoord 

Dit boek gaat over de ingrijpende veranderingen bij overheidsbedrijven in de publieke 

dienstverlening. Het is een neerslag van inzichten en ervaringen op het snijvlak van het publieke 

en private domein. Het boek spitst zich toe op sectoren waarbij de overheid het traditionele 

model van nutsbedrijven heeft ingeruild voor sturingsmodellen met marktprikkels. De aandacht 

gaat in het bijzonder uit naar de spoor- en elektriciteitsector. De hervormingen zijn ingrijpend en 

gaan gepaard met verwarring, emoties en soms heftige conflicten. Als organisatieadviseur sta 

ik daar midden in. Mijn betrokkenheid bij veranderingen in de spoorsector is in 1992 begonnen 

met een onderzoek naar de concurrentiepositie van het eigen onderhoudsbedrijf van de NS. 

Van dichtbij heb ik gezien hoe de splitsing van de NS tot stand is gekomen en welke gevolgen 

dit heeft gehad. Ook de aanloop naar de crisis bij de NS in 2001 over het ‘rondje rond de kerk’ 

heb ik als organisatieadviseur van nabij meegemaakt. “Dit bedrijf heeft geen adviseurs nodig, 

maar een psychiater” vertrouwde een wanhopige NS-er mij toe aan de vooravond van weer 

een nieuwe staking. Mijn kennismaking met de elektriciteitsector als organisatieadviseur begon 

in 1990 met de advisering over de fusie van de brancheorganisaties in de energiesector, 

waaruit EnergieNed is voortgekomen. Verdere betrokkenheid met sector had betrekking op de 

advisering van ondernemingsraden over de toekomstperspectieven van het Grootschalig 

Productiebedrijf (1998) en de Gelderse aandeelhouders over het aandeelhouderschap in Nuon 

(2000-heden). Het is fascinerend om als adviseur mee te maken hoe krachtig, maar soms ook 

onmachtig, de lobby vanuit de energiebedrijven kan zijn om zaken naar hun hand te zetten. Bij 

de moeizame besluitvorming over de energienetwerken is dit in volle hevigheid aan het licht 

gekomen.  

 

De verwarring, emoties en conflicten in deze sectoren hebben alles te maken met het feit dat 

er verschillende veranderingsprocessen tegelijkertijd aan de orde zijn. De wens om voor mezelf 

meer orde in de chaos te scheppen is de belangrijkste drijfveer geweest voor het schrijven van 

dit boek. Door dit boek als proefschrift te schrijven heb ik mijzelf verplicht om de analyses 

voldoende diepgang te geven met behulp van de economische theorie. Bij de opzet van het 

proefschrift heb ik vooraf enkele keuzes gemaakt. De belangrijkste keuze was om aan de hand 

van concrete ervaringen in netwerksectoren te zoeken naar de oorzaken van succes en falen 

van hervormingsprocessen. Daarbij heb ik niet alleen gekeken naar de ordening, maar ook naar 

de inrichting van het transitieproces. De keuze voor uitdieping van de spoor- en 

elektriciteitsector vloeien voort uit mijn werkervaringen. Door de langdurige advieservaring ben 

ik in deze sectoren goed ingevoerd geraakt. Daardoor ken ik niet alleen de bedrijven en 

werkprocessen goed, maar ook de mensen en de rollen die zij vervullen. Bovendien zijn het 

netwerksectoren waarbij de transitie moeizaam verloopt en alleen al om die reden de moeite 

van een nader onderzoek waard zijn. Kiezen betekent ook het opleggen van beperkingen in het 

onderzoek. Zo wordt er maar beperkt gekeken naar ervaringen met de transitie van 

netwerksectoren in andere landen. Ook is er geen systematisch kwantitatief onderzoek 

uitgevoerd naar de economische effecten van de in gang gezette hervormingen. Niet omdat ik 

dit niet belangrijk vindt. Integendeel. Mijn eigen drijfveer was vooral een verbinding te leggen 

tussen de economische theorie en de praktijk van veranderingen zoals ik die dagelijks mee 

maak. Door het uitgeven van het boek kan ik de verworven inzichten ook delen met andere 

geïnteresseerden en betrokkenen.  
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De inhoud van het boek neem ik geheel voor mijn verantwoording. Dit neemt niet weg dat het 

resultaat niet bereikt zou zijn zonder hulp van anderen. Aan mijn promotoren Jules Theeuwes 

en Coen Teulings heb ik veel gehad bij het zoeken van de geschikte toepassing van de 

economische theorie. Verder hebben zij er voor gezorgd dat ik mijzelf op tijd beperkingen heb 

opgelegd. Uiteraard ben ik dank verschuldigd aan de leden van de promotiecommissie voor hun 

waardevolle commentaar. Door hun commentaar is de kwaliteit van het boek zichtbaar 

verbeterd.  

 

Bijzonder waren de gesprekken in een eerdere fase met betrokkenen over de werkteksten van 

de onderzochte netwerksectoren. De gesprekken hadden als doel om feiten en analyses te 

toetsen. In totaal heb ik met ruim dertig mensen uit de betrokken sectoren intensieve 

gesprekken gevoerd. Deze ‘meelezers’ zijn in uiteenlopende rollen intensief betrokken geweest 

bij de transitie in hun sector. Zo heb ik onder meer gesproken met politici, ambtenaren, 

toezichthouders, managers, commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraadleden en 

specialisten uit de sector. Zonder uitzondering vonden mijn ‘meelezers’ dit leuk en nuttig, 

omdat het voor hen ook een vorm van reflectie was op hun eigen handelen. Hen ben ik veel 

dank verschuldigd, maar uiteraard, ik herhaal mijzelf, is de voorliggende tekst geheel voor mijn 

rekening.  

 

Verder had ik dit boek niet op deze manier kunnen schrijven zonder een aantal collega’s bij 

Andersson Elffers Felix (AEF). Met Hans Andersson en Walter Etty heb ik, onder meer in de 

genoemde sectoren, complexe  adviesopdrachten uitgevoerd die mij hebben geïnspireerd en 

gevormd. Ook ben ik dank verschuldigd aan mijn collega Rob Bakker voor zijn inhoudelijke 

commentaar op conceptteksten en voor zijn morele steun op kritieke momenten. Verder was 

het niet gelukt zonder de praktische steun van Frank van der Most, Michelle Sloothaak en 

Louise Moeskops. Tenslotte is er een dankwoord op zijn plaats voor mijn familie. Kiki heeft met 

veel geduld meerdere malen mijn teksten gecorrigeerd. Mijn drie kinderen hebben de 

afgelopen vier jaar minder aandacht gekregen dan zij verdienen.  

 

Utrecht, maart 2007 
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1 Inleiding 

1.1 Plaatsbepaling en vraagstelling 

Dit boek gaat over de hervorming van netwerksectoren. Netwerksectoren zijn uit oogpunt van 

economische ordening bijzonder, omdat afnemers van diensten alleen via grootschalige 

netwerken zijn te bereiken. Elektriciteit en drinkwater kunnen alleen via leidingen ons huis 

binnen komen, telecommunicatie vraagt om verbindingen in de vorm van kabels of 

zendmasten, vliegtuigen hebben een vliegveld nodig en treinen rails. Decennialang hebben 

nutsbedrijven de netwerksectoren gedomineerd. Nutsbedrijven zijn verticaal geïntegreerde 

bedrijven met een wettelijk monopolie voor zowel het leveren van de diensten als het beheer 

van het netwerk. In veel gevallen is de overheid enige aandeelhouder van de betreffende 

nutsbedrijven. Aanleiding voor de hervorming van netwerksectoren is de onvrede bij de 

overheid, bedrijfsleven en burgers met de bestaande situatie. Het doel van de hervorming is 

om de dienstverlening tegen een betere prijs-kwaliteitsverhouding te leveren en, voor zover 

doelmatig, meer tegemoet te komen aan individuele preferenties van de afnemers. Hiermee 

kan welvaartswinst worden geboekt. Het is de overheid die de hervormingen initieert. De 

dominante richting van verandering is het vervangen van de hiërarchische sturing vanuit de 

overheid door marktprikkels. Deze verschuiving vraagt om een andere ordening van de sector. 

De vraag is welke ordening het beste tegemoet komt aan het streven tot verbetering van de 

dienstverlening en welke condities daarvoor nodig zijn. Deze vragen worden in dit boek 

beantwoord vanuit het perspectief van de rijksoverheid die verantwoordelijk is voor optimale 

ordening van de netwerksectoren. Om hervormingen succesvol te volbrengen dient de 

overheid niet alleen te zorgen voor een helder en consistent ordeningsconcept, maar ook voor 

een robuust en beheersbaar transitieproces. In de praktijk gaat dat echter vaak mis. Zo zijn de 

problemen met de hervormingen bij het spoor met de crisis bij de NS in de jaren 2000 en 2001 

aan het licht gekomen. Ook de transitie in de elektriciteitssector kan precair worden genoemd. 

In dit boek wordt dit voor beide sectoren nader geanalyseerd, waarbij zowel wordt gekeken 

naar de ordeningsconcepten als naar het transitieproces.  

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden aan de hand van de economische literatuur de mogelijkheden en 

beperkingen van hervormingen in de netwerksectoren verkend. Daarbij staan de volgende 

vragen centraal: 

- wat zijn de economische kenmerken die de prestaties van netwerksectoren bepalen 

- welke vormen van marktfalen en overheidsfalen treden op in netwerksectoren 

- welke ordeningskeuzes zijn aan de orde in netwerksectoren en welke afwegingen spelen 

daarbij een rol  

- wat zijn de kritische succesfactoren in het transitieproces? 

 

De uitkomsten van de algemene verkenning worden getoetst aan de in gang gezette 

hervorming in de spoor- en elektriciteitsector in ons land. In de hoofdstukken over de 

spoorsector (4, 5 en 6) wordt behalve op de algemene vragen ook ingegaan op de volgende 

specifieke vragen: 

- hebben de voorstellen van de Commissie Wijffels voor splitsing en verzelfstandiging van de NS 

tot betere prikkels en prestaties geleid 

- wat is het effect geweest van de aanvullende beleidsmaatregelen gericht op het bevorderen 

van concurrentie op het spoor en de voorgenomen privatisering van de NS door een beursgang 

- wat is de betekenis geweest van de uitbesteding van het onderhoud aan de railinfrastructuur in 

relatie tot de privatisering van onderhoudsbedrijf van de NS. 
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- was de ontstane crisis bij de NS in de jaren 2000-2001 een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden of een gevolg van de in gang gezette hervormingen 

- wat is invloed van de hervormingen bij het onderhoud geweest op het ontstaan van de NS-

crisis?  

 

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de hervorming van de elektriciteitsector onder de loep 

genomen. Naast de boven geformuleerde algemene vragen komen de volgende meer 

specifieke vragen aan de orde:  

- is volledige splitsing van netwerken en levering nodig en gewenst, hoe moeten de argumenten 

gewogen worden 

- wat is de betekenis van overheidseigendom voor de netwerkbedrijven, mede in relatie tot de 

verschillende sturingsmodellen 

- wat is de relatie tussen privatisering en ontbundeling van de energiedistributiebedrijven? 

 

In dit boek wordt in de analyses vooral veel aandacht besteed aan de vraagstukken met 

betrekking tot ontbundeling en privatisering. Ontbundeling heeft betrekking op de 

organisatorische en juridische loskoppeling van het monopolistische netwerk van de 

concurrerende diensten, bij privatiseren om de vervanging van overheidseigendom door privaat 

eigendom. Ontbundeling of splitsing is een veel voorkomend verschijnsel in de markt. Zo 

worden beursgenoteerde bedrijven regelmatig door aandeelhouders onder druk gezet om het 

bedrijf te splitsen. Het motief voor splitsing is dat de bedrijfsonderdelen apart meer 

verdiencapaciteit en daarmee aandeelhouderswaarde hebben dan onder één dak. Bij 

netwerkbedrijven is deze afweging ook aan de orde, maar speelt er meer. Een specifiek 

probleem bij netwerkbedrijven is de verhouding tussen concurrerende dienstverleners en de 

eigenaar van het monopolistische netwerk. Verplichte ontbundeling, door het netwerk apart te 

zetten, kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat elke dienstverlener onder gelijke voorwaarden 

gebruik kan maken van het monopolistische netwerk. Deze specifieke vorm van ontbundeling 

in netwerksectoren komt vanwege bestaande belangen niet vanzelf tot stand en zal om 

overheidsinterventie vragen. Overheidsinterventies die ontbundeling en privatisering tot gevolg 

hebben grijpen diep in op de van oudsher verticaal geïntegreerde bedrijfsstructuur van de 

bestaande aanbieders. Uiteraard kunnen deze hervormingen in netwerksectoren niet los 

worden gezien van overheidsbeleid gericht op het liberaliseren van de dienstverlening en 

regulering van de netwerken. Liberalisering van diensten en regulering van netwerken komen in 

dit boek aan de orde voor zover relevant in het kader van ontbundelen en privatiseren. Het 

proces van liberaliseren wordt dus niet in de volle breedte onderzocht. Aan bepaalde aspecten 

van het beleid van liberaliseren, zoals het uitlokken van nieuwe toetreders en het voorkomen 

van collusie, wordt in dit boek maar beperkt aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor regulering, 

de aansturing van monopolistische netwerken vanuit de overheid. Naar de effectiviteit van 

regulering in dit boek wordt vooral gekeken in relatie tot ontbundelen en privatiseren. 

 

1.2 Ontwikkeling overheidsinterventie in vogelvlucht 

De interventie van de overheid in netwerksectoren is als een pendule. Traditioneel is de 

overheid in ons land terughoudend met interventies in economische sectoren. Liberalisme in 

het economische verkeer is diepgeworteld. In de loop van de 19
e
 eeuw neemt echter de 

overheidsinterventie in netwerksectoren toe. Dat begint onder het regime van Koning Willem I 

in het begin van de negentiende eeuw. Zijn dadendrang is genoegzaam bekend. Hij botste 

echter niet alleen met de liberale tradities, ook de decentrale structuur van de Nederlandse 

overheid was een struikelblok voor succesvolle interventies (Van Zanden et.al., 2000). Met de 

grondwet uit 1848 wordt de positie van de centrale overheid aanzienlijk versterkt.  
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Het midden van de negentiende eeuw is dan ook een keerpunt voor wat betreft interventie 

vanuit de overheid in netwerksectoren. Met de Postwet uit 1850 en de Telegraafwet van 1851 

kreeg de Nederlandse staat vergaande invloed op de communicatie-infrastructuur. Doel van de 

interventie was om het bereik en de kwaliteit sterk te verbeteren en daarmee de economische 

ontwikkeling te bevorderen. In deze sectoren koos de rijksoverheid ervoor om de activiteiten 

zelf ter hand te nemen en deze tegen kostprijs aan te bieden. Ook in de spoorsector probeerde 

de rijksoverheid de achterstand ten opzichte van het buitenland in te lopen. De keuze tussen 

publieke en private uitvoering lag hier echter zeer gevoelig, zodat bij het spoor tot ver in de 

twintigste eeuw sprake was van een hybride model. In dat model nam het rijk vanaf 1860 de 

taak op zich om de infrastructuur aan te leggen om vervolgens de exploitatie aan particuliere 

spoorbedrijven te gunnen. Niet alleen op rijksniveau werden initiatieven genomen, ook 

gemeenten waren actief. In 1848 richtte Leiden als eerste gemeente een eigen gasfabriek op, 

in 1895 was Rotterdam de eerste gemeente met een eigen elektriciteitsvoorziening. In 

Amsterdam werd in 1896 met het oog op de volksgezondheid het private waterleidingbedrijf 

overgenomen door de gemeente. Andere gemeenten volgden in de daarop volgende decennia.  

Het geheel aan publieke investeringen in nutsvoorzieningen heeft naar het oordeel van Van 

Zanden (2000) in aanzienlijke mate bijgedragen aan de opmerkelijke groeiversnelling van de 

Nederlandse economie in de tweede helft van de negentiende eeuw. De verandering van 

instituties was daarbij naar zijn oordeel een belangrijke voorwaarde. Andere landen laten een 

vergelijkbare ontwikkeling zien. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Glaeser 

(2001) zag op het einde van de negentiende eeuw een sterke toename van overheidseigendom 

in Amerikaanse steden. 

 

Begin van de twintigste eeuw kwam een einde aan de uitbreiding van overheidsinterventies in 

netwerksectoren. Pas met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog brak een nieuwe 

periode aan van actief overheidsbeleid in netwerksectoren in het kader van de 

industrialisatiepolitiek. Speerpunten in de industrialisatiepolitiek waren interventies voor 

ontwikkeling van Hoogovens en Soda/Akzo en de versterking van de infrastructuur 

(Rotterdamse haven en Schiphol) en de energiesector. Er was daarbij eerder sprake van 

stimuleren dan van interventie. In 1963 werd het vigerende industriebeleid beëindigd en 

verschoof de aandacht naar zieltogende sectoren. Beginnend met de mijnsluiting, later gevolgd 

door sectoren als de textiel en de scheepsbouw. Van Zanden (1997) typeert het als volgt: “voor 

1963 was er een ambitieus plan zonder leiding, na 1963 waren er veelvuldige en vergaande 

interventies zonder onderliggend plan.”  

 

De crisis in de jaren zeventig liet het deficit zien van ondersteuning van de zwakke 

economische sectoren. Met de RSV-enquête is aan dit beleid hardhandig een einde gemaakt 

(Commissie van Dijk, 1984). Daartoe bleef het echter niet beperkt. Privatisering van 

overheidsbedrijven werd in 1982 gelanceerd. DSM en Postbank waren de eerste grote 

privatiseringen. Eén van de belangrijkste doelstellingen bij de verkoop was het genereren van 

extra inkomsten voor de staatskas. Het beleid gericht op sanering van de overheidsuitgaven 

was in die jaren in volle gang (Van Zanden, 1997). Een ander belangrijk motief was om de markt 

meer ruimte te geven door uitvoeringstaken van de overheid af te stoten. Mede geïnspireerd 

door het rapport Structural Reform van de OECD (1986) werd de hervormingsagenda verbreed 

door de aandacht te schenken aan de aanbodbeperkende factoren in de economie. Een 

belangrijk uitvloeisel hiervan was het liberaliseren van de goederen- en dienstenmarkten. De 

Europese Unie heeft een beslissende rol gespeeld in het tot stand brengen van structurele 

hervormingen in netwerksectoren door richtlijnen op te stellen voor het introduceren en 

bevorderen van concurrentie. De Europese industrie heeft met oog op haar concurrentiepositie 

hier een sterke lobby voor gevoerd. Met het vaststellen van de Europese richtlijnen werden de 

lidstaten gedwongen concurrentie in netwerksectoren toe te staan. De EU-richtlijnen hebben 

betrekking op liberaliseren van netwerksectoren en de daaruit voortvloeiende eisen met 
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betrekking tot ontbundelen van diensten en netwerken. De EU stelt geen eisen ten aanzien van 

het eigendom, een aanwijzing voor privatiseren van overheidsbedrijven zal dan ook niet in een 

richtlijn zijn opgenomen. Beslissingen over privatiseren is het domein van de lidstaten. Naast 

economische hebben ook politieke motieven in verschillende lidstaten een rol gespeeld. In 

Engeland was het terugdringen van de macht van de vakbonden een belangrijk motief voor het 

privatiseringsbeleid van de regering Thatcher (Lawson, 1992). Naar het oordeel van Van 

Damme (2004a) was dit in Nederland niet aan de orde. Het privatiseringsbeleid was in zijn ogen 

vooral pragmatisch van aard. 

 

1.3 Omslag met privatisering 

Privatisering is het kernwoord in de omslag in het denken en handelen in het begin van de jaren 

tachtig. De term privatisering heeft echter verschillende betekenissen. In de volksmond is 

privatisering een ruim begrip. Alle vormen van toepassen van marktprikkels in de publieke 

sector of het op afstand plaatsen van overheidsorganisaties worden als privatisering opgevat. 

Vaak heeft de term dan een negatieve connotatie. Deze ruime betekenis van het woord is niet 

geschikt voor een systematische analyse en zal dan ook niet in deze zin worden gebruikt.  

Daarmee is het begrip privatisering nog niet eenduidig bepaald. In juridische zin is privatisering 

de handeling waarbij de overdracht van het eigendom van overheidsbedrijven aan private 

eigenaren aan de orde is (Newbery, 2004a). Het begrip privatisering blijft in deze analyse 

beperkt tot de verandering in de eigendomsverhoudingen. Dit beperkt zich echter niet tot de 

strikt juridische overdracht, maar heeft ook betrekking op economische effecten en 

veranderkundige aspecten die samenhangen met het afstoten van overheidseigendom. Vanuit 

economisch perspectief is privatisering immers het introduceren van kapitaalmarktprikkels door 

vervanging van publieke door private eigenaren. Deze prikkels leiden volgens de economische 

theorie tot meer efficiency (Vickers en Yarrow, 1997). Het leidt tot aanpassingen in de interne 

organisatie. De organisatie anticipeert of reageert op de veranderingen in de 'corporate control' 

van het bedrijf. Deze veranderingen en effecten maken onderdeel uit van het begrip 

privatisering.  

Het Ministerie van Financiën (1988) maakte in de ontwerpfase van het privatiseringsbeleid 

onderscheid tussen het verkopen van staatsdeelnemingen in commerciële bedrijven en het 

afstoten en uitbesteden van overheidsdiensten en overheidsbedrijven.  

De grote privatiseringen in de beginperiode - DSM in 1989 en de Postbank in 1990 - waren 

voorbeelden van de eerste categorie. Het waren overheidsbedrijven die al opereerden op 

concurrerende goederen- en dienstenmarkten. Er waren geen redenen meer om als overheid 

aandelen in deze bedrijven vast te houden. De betekenis van privatisering voor deze bedrijven 

is dat naast de tucht van de goederen- en dienstenmarkt ook de tucht van de kapitaalmarkt 

voelbaar wordt. De betekenis voor de overheid is dat het bezit te gelde kan worden gemaakt en 

de specifieke banden met het bedrijf worden doorgesneden. Het privatiseringsproces voor 

deze groep bedrijven is overzichtelijk. Er zijn geen directe gevolgen van deze vorm van 

privatiseren voor de interne organisatie, ontbundeling is niet aan de orde. De centrale 

beleidsopgave is het organiseren van een deugdelijk verkoopproces. Iets wat overigens niet 

nieuw was voor de overheid. In de jaren zestig en zeventig had de Nederlandse staat al 

aandelen van Hoogovens verkocht (Van Zanden, 1997).
1
 

 

 
1
 Overigens pas met het opgaan van Hoogovens in Corus in 1999 is de staat geheel 

aandeelhouder af.  
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Voorbeelden van de tweede categorie - afstoten en uitbesteden van overheidsdiensten en 

staatsbedrijven - zijn onder meer de outsourcing van RCC/PinkRoccade en het facilitaire bedrijf 

van de omroepen (NOB). Voor de diensten van deze overheidsbedrijven bestaat al een markt 

met private aanbieders. De betreffende overheidsbedrijven hebben echter een beschermde 

positie op de markt door als interne leverancier op te treden. Alternatieven zijn beschikbaar voor 

de overheid, maar gedwongen winkelnering blokkeerden het gebruik ervan. Inefficiency en 

beperkte dienstverlening zijn het gevolg. De privatisering van deze bedrijven gaan dan ook 

gepaard met een grootschalige vorm van outsourcing. In dat kader worden interne afspraken 

omgezet in externe contracten, wel of niet met overgangsbepalingen. Er is dus niet alleen 

verkoop aan de orde, maar ook reorganisatie om het 'bedrijf' concurrerend te maken. Naast 

kapitaalmarktprikkels worden ook concurrentieprikkels van de goederenmarkt geïntroduceerd. 

Juist deze prikkels maken de reorganisaties ingrijpend omdat het marktconform maken van de 

organisatie aanpassingen in bedrijfsvoering en werkwijze met zich meebrengt. Dit betekent dat 

het voornemen tot privatisering een intern reorganisatieproces voor de betreffende organisaties 

vereist. De markt waarop het bedrijf opereert vormt daarbij het referentiekader. Het vraagt ook 

het een en ander van de overheid. Zij moet leren als opdrachtgever op te gaan treden door 

opdrachten aan te besteden. Outsourcing is in feite een vorm van vrijwillige ontbundeling.
2
  

Bij PinkRoccade en NOB zijn het langdurige aanpassingsprocessen geworden. PinkRoccade is 

in 1990 verzelfstandigd, in 1997 is de eerste tranche aandelen door de staat op de beurs 

verkocht, in 2005 heeft de staat als aandeelhouder afscheid genomen van PinkRoccade met de 

overname van het bedrijf door Getronics. Bij NOB duurt het nog langer: verzelfstandiging in 

1988, uitstel van de beursgang in 2000, splitsing van het bedrijf in 2002. De staat is anno 2006 

nog steeds grootaandeelhouder van NOB-holding, er is nog geen uitzicht op de door de staat 

voorgenomen exit.  

Privatisering van bedrijven in netwerksectoren gaat nog verder. Yarrow (1999) spreekt over 

privatisering waarbij een hoog niveau van staatsinterventie blijft bestaan. De staatsinterventie 

verandert wel sterk van karakter. Sturing via eigendom wordt vervangen door regulering. 

Voorafgaande aan de privatisering dient dan ook een reguleringskader door de overheid te 

worden vastgesteld. Een dergelijk kader is nodig om de markten succesvol te liberaliseren. 

Voorbeelden hiervan zijn de elektriciteitsector en het spoor. Aan de kant van de incumbents
3
 is 

er sprake van ingrijpende interne reorganisatieprocessen. De verandering bij privatisering in 

netwerksectoren is echter complexer dan bij outsourcing. De incumbent wordt geconfronteerd 

met de eis van verplichte ontbundeling van het bedrijf met het oog op een eerlijke toegang tot 

het monopolistische netwerk. De organisatorische gevolgen daarvan kunnen vergaand zijn. 

Daarnaast voltrekt de aanpassing zich in een omgeving waarbij sprake is van grote institutionele 

veranderingen. Het 'markt maken' kan niet alleen beleidsmakers voor allerlei problemen stellen, 

ook voor de bedrijven zelf nemen de onzekerheden en risico's sterk toe. Zij hebben in het 

aanpassingsproces te maken met bewegende doelen. Privatiseringen in netwerksectoren 

onderscheiden zich daarmee van 'outsourcing'. Om deze reden wordt in dit boek een derde 

categorie van privatisering toegevoegd aan de door het Ministerie van Financiën 

geïntroduceerde typologie. In figuur 1 zijn de verschillen in soorten privatiseringen samengevat.  

 

 
2
 Wel kan het zo zijn dat Europese aanbestedingsregels er voor zorgen dat ontbundeling 

de meest geschikte manier is om daar aan te voldoen. De term vrijwilligheid behoeft dan 

wel een kanttekening  

3
 Incumbents zijn de dominante aanbieders in markten die onder druk komen van nieuwe 

toetreders. Het strategsich gedrag van incumbents is erop gericht hun bestaande positie 

te verdedigen. Bij liberalseren van netwerksectoren zijn de incumbents de voormalige 

monopolisten, wel of niet in overheidshanden.  
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Figuur 1Figuur 1Figuur 1Figuur 1    Typologie veranderingen bij privatisering overheidsbedrijvenTypologie veranderingen bij privatisering overheidsbedrijvenTypologie veranderingen bij privatisering overheidsbedrijvenTypologie veranderingen bij privatisering overheidsbedrijven    
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In alle drie de vormen van privatisering is de strikt juridische overdracht van eigendom dezelfde. 

De economische effecten zijn echter verschillend en de veranderkundige opgaven nemen - 

wellicht exponentieel - toe. Categorie I is veranderkundig relatief simpel, categorie II ingrijpend 

maar overzichtelijk, categorie III complex.  

 

Het verschil in complexiteit bij privatiseringen is lang niet onderkend. In het begin was dit mede 

toe te schrijven aan het beperkte blikveld in de beleidsvorming. Vanwege de eerder genoemde 

budgettaire impulsen kreeg privatisering een hoofdaccent in het beleid gericht op institutionele 

hervormingen. Yarrow (1999) concludeert dat de privatiseringen in de jaren tachtig en negentig 

vooral gedreven werden door budgettaire problemen bij de overheid. Vooral privatiseringen in 

categorie I waren in dit verband aantrekkelijk. Het was als laaghangend fruit dat gemakkelijk 

geplukt kon worden. Categorie II bleek weerbarstiger te zijn, wat resulteerde in veel langere 

tijdlijnen. Echte grote problemen ontstonden bij privatiseringen van categorie III. 

Onderschatting van de complexiteit ging in de jaren negentig samen met een enigszins naïeve 

opvatting over marktprocessen (Van Damme, 2004). Het gevolg was weinig samenhang in de 

ordening. Zo wijzen Hulsink en Schenk (1998) er op dat de vraagstukken rond de ordening van 

de netwerken pas op de politieke agenda komen op het moment dat privatisering wordt 

gepland. De analyses in dit boek hebben als doel meer licht te doen schijnen op de ervaringen 

met processen van privatisering en ontbundeling in netwerksectoren waar bovengenoemde 

complexiteit aan de orde is. Categorie II en III worden nader onderzocht met behulp van cases 

uit de spoor- en elektriciteitsector. 
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1.4 Structuur boek 

In dit boek kunnen drie delen worden onderscheiden. Hoofdstuk 2 en 3 behandelen de theorie 

van vormen van overheidsinterventies in netwerksectoren. Daarin worden enkele 

beoordelingskaders ontwikkeld die worden toegepast in de hoofdstukken over de praktijk. In 

hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt de spoorsector behandeld, in hoofdstuk 7 en 8 de elektriciteitsector. 

In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van de onderzochte netwerksectoren naast elkaar 

gelegd. Op basis van de vergelijkende analyse wordt in hoofdstuk 10 een beleidskader voor 

ordening van netwerksectoren geschetst. Dit beleidskader wordt mede aan de hand van 

actuele ordeningsdiscussies in een tweetal andere netwerksectoren getoetst. In hoofdstuk 11 

staan de belangrijkste conclusies samengevat. Hieronder een korte schets van de inhoud van 

de hoofdstukken.  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de economische theorie achter overheidsinterventies in 

netwerksectoren. Met introductie van marktprikkels in netwerksectoren ontstaan risico's van 

marktfalen. Het risico van marktfalen lokt vervolgens overheidsinterventie uit. In dit hoofdstuk 

komen de economische kenmerken aan de orde die samenhangen met mogelijk marktfalen. 

Voor de beoordeling van marktfalen wordt gebruik gemaakt van concepten uit de Industriële 

Organisatie. Het zogenaamde SGR-model
4
 wordt als referentiekader gebruikt om kenmerken en 

resultaten op een systematische manier te behandelen.  

Naast marktfalen bestaat er overheidsfalen. Hiervoor ontbreekt echter een vergelijkbaar 

referentiekader. Een meer eclectische benadering wordt toegepast. Uiteindelijk gaat het bij de 

beoordeling van de ordening om een balans te vinden tussen marktfalen en overheidsfalen.  

Hoofdstuk 2 handelt over de waarom-vraag van overheidsinterventie, in hoofdstuk 3 staat de 

wat- en hoe-vraag centraal. Welke vormen van interventies kan de overheid toepassen bij de 

ordening van netwerksectoren. De interventies hebben betrekking op de diensten en op het 

netwerkbeheer. Bij elke van de interventielijnen zal de overheid keuzes moet maken om te 

komen tot een optimale ordening en sturing van de netwerksectoren. Bij de keuzes moet 

rekenschap worden gegeven van de economische kenmerken van de sector, deze beïnvloeden 

de mogelijk resultaten van de interventies. Daarbij is een trade-off van effecten aan de orde. De 

keuzes en daarbij horende trade-offs worden samengevat in een beoordelingskader voor 

ordening van netwerksectoren. Naast ordeningskeuzes is ook het 'managen' van de transitie 

relevant, de hoe-vraag. Een apart beoordelingskader is ontwikkeld om het transitieproces te 

kunnen beoordelen.  

 

In hoofdstuk 4 worden de spoorwegen als eerste casus behandeld. De Nederlandse overheid 

heeft lang geworsteld met de vraag waar het primaat voor de sturing van de spoorsector zou 

moeten liggen: bij de markt of bij de staat. In jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is 

uiteindelijk gekozen voor een eenduidige ordening: een wettelijk monopolie in handen van een 

verticaal geïntegreerd staatsbedrijf. Dit model kon in de jaren tachtig niet meer de ambities van 

de overheid waarmaken, omdat het bedrijf niet meer responsief was op de maatschappelijke 

vraag. Dit vormde de aanleiding voor de overheid om te zoeken naar een nieuw sturingsmodel 

voor het bedrijf begin jaren negentig. Enkele zware externe commissies zijn aan het werk gezet 

om dit te bewerkstelligen. Dit heeft onder meer geleid tot vergaande ontbundeling van de NS 

en initiatieven voor privatisering van verschillende bedrijfsonderdelen. Het bedrijf is uiteindelijk 

gesplitst in onderdelen en delen daarvan zijn verkocht. Twee onderdelen zijn kritisch gebleken 

voor het functioneren van de sector als geheel: de relatie tussen vervoersdiensten en het 

infrabeheer én de relatie tussen infrabeheer en spooronderhoud. Dit hoofdstuk schetst 

achtergrond en context voor beoordeling van de ontbundeling en privatisering in de betreffende 

relaties.  

 
4
 SGR staat voor Structuur-Gedrag-Resultaat.  
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In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de relatie tussen de NS als vervoersbedrijf en het 

beheer van de infrastructuur. De doorgevoerde splitsing springt in het oog. Een beoordeling 

daarvan kan echter niet los worden gezien van de initiatieven voor het toepassen van 

marktprikkels voor vervoersdiensten en het voornemen tot de beursgang van de NS. De 

uitkomsten van het beleid zijn negatief geweest gezien de geboekte resultaten en de crisis die 

de NS heeft doorgemaakt. De analyse van de crisis in het bedrijf in 2001 geeft aan dat het een 

combinatie van factoren is, waaraan zowel verkeerde keuzes in de ordening als fouten in het 

transitieproces ten grondslag liggen.  

 

De relatie tussen infrabeheer en spooronderhoud is een onderbelicht aspect in de analyses van 

de ontwikkelingen in de spoorsector. Deze relatie wordt in hoofdstuk 6 nader onderzocht. Net 

als tussen exploitatie en infrabeheer is ook tussen infrabeheer en spooronderhoud een 

vergaande scheiding toegepast. Dit heeft vorm gekregen door de opsplitsing en verkoop van 

het NS-onderhoudsbedrijf, waarbij de kopende partijen onderhoudsconcessies als bruidschat 

hebben meegekregen. Deze vorm van uitbesteding is echter gepaard gegaan met veel 

problemen in de contractvorming, omdat op het moment van uitbesteding en privatisering een 

goed reguleringskader ontbrak. Dit heeft gezorgd voor negatieve resultaten in de eerste 

periode. Deze negatieve resultaten vallen samen met de groeiende problemen bij de NS en 

dragen daarmee bij aan de ontstane crisis van het bedrijf. De keuze voor uitbesteding van het 

spooronderhoud is vanuit ordeningsperpectief motiveerbaar, minder geldt dat voor het 

bijhorende transitieproces. 

    

In hoofdstuk 7 komt de tweede casus aan de orde: de elektriciteitsector. De elektriciteitsector 

is ontstaan uit private lokale initiatieven. In een vroeg stadium hebben de gemeenten dit 

overgenomen, vooral vanwege de aantrekkelijke financiële opbrengsten. De rol van de 

gemeenten is sterk teruggedrongen als gevolg van economische en bestuurlijke 

schaalvergroting. Uiteindelijk heeft de rijksoverheid de sturing van de sector naar zich 

toegetrokken, maar werd geconfronteerd met een machtig bolwerk van het management uit de 

elektriciteitsbedrijven. Pogingen om met concurrentieprikkels tot lagere prijzen te komen 

mislukten aanvankelijk. Uiteindelijk is onder druk van EU-richtlijnen een proces van liberalisering 

in gang gezet. Vraagstukken rond ontbundeling en privatisering blijven aanvankelijk 

onderbelicht. Dit hoofdstuk schetst de context waarin deze ontwikkelingen beoordeeld kunnen 

worden.  

 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de ontbundeling en de privatisering van de 

elektriciteitsdistributiebedrijven. In de afgelopen jaren is dit aanleiding geweest voor een fel 

conflict tussen de incumbents en de rijksoverheid. De zeggenschap en het eigendom over de 

netwerken vervullen daarbij een centrale rol. Vanuit ordeningsperspectief gaat het enerzijds om 

de toegang tot de netwerken in relatie tot de concurrentie en anderzijds om het beheer van de 

netwerken in relatie tot het eigendom. Door de bestaande verticale bedrijfsstructuur van de 

incumbents zijn de besluiten rond ontbundeling en privatisering door elkaar heen gaan lopen. 

Een complicatie in de transitie is dat niet de rijksoverheid eigenaar is van de distributiebedrijven, 

maar de lagere overheden. In dit hoofdstuk worden de verschillende problemen en belangen 

ontleed. 

 

In hoofdstuk 9 worden de conclusies getrokken uit de analyse van beide netwerksectoren.  

De vergelijkende analyse laat zien dat er grote verschillen in de ordening tussen 

netwerksectoren optreedt. Voor een deel kunnen verschillen verklaard worden door 

economische structuur van de sector. Voor een belangrijk deel ook niet. Verschillen zijn ook het 

gevolg van verkeerde keuzes en de incrementele beleidsvorming en uitvoering. Dit leidt tot de 

nodige transitieproblemen in elk van de onderzochte sectoren.  
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In hoofdstuk 10 wordt op basis van de theorie en de ervaringen een beleidskader voor de 

ordening in netwerksectoren geschetst. Het beleidskader geeft de samenhang van de 

interventielijnen weer en de volgorde waarin keuzes gemaakt dienen te worden. Het 

beleidskader wordt vervolgens gebruikt om actuele ordeningsdiscussies in twee andere 

netwerksectoren te beoordelen. Dit betreft de discussie over privatisering van Schiphol en de 

keuze voor overheidsbedrijven voor de drinkwatersector.  

In hoofdstuk 11 worden de conclusies uit het boek samengevat.  

Het boek sluit af met een epiloog over de betekenis van de bevindingen voor de economische 

theorievorming. 
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2 Overheidsinterventies in netwerksectoren: het waarom 

2.1 Beoordeling van marktfalen  

Netwerksectoren onderscheiden zich van andere economische sectoren doordat productie en 

distributie alleen mogelijk zijn door gebruik te maken van een gezamenlijk netwerk.
5
 Zonder een 

netwerk is geen consumptie mogelijk. De onmisbaarheid van het netwerk in het 

productieproces maakt het netwerk bij onvoldoende capaciteit tot een bottleneck. Wat zijn de 

economische kenmerken van netwerksectoren? 

De Bijl, Van Damme en Larouche (2003) concluderen dat er in de economische literatuur 

verschillende invalshoeken en definities zijn van netwerksectoren. Ten behoeve van een 

onderzoek naar de postsector hebben de schrijvers gezocht naar de grootste gemene deler uit 

de literatuur. Op basis hiervan komen zij tot de volgende kenmerkende elementen voor de 

productiestructuur van een netwerksector: 

- verschillende schakels van het netwerk zijn noodzakelijk voor de levering van de dienst 

- er is sprake van grootschalige investeringen 

- investeringen zijn onomkeerbaar 

- er zijn schaalvoordelen in productie. 

 

De vraag is welke invloed de bovenstaande kenmerken hebben op de verplaatsing van het 

coördinatiemechanisme van de overheid naar de markt. In de inleiding zijn Vickers en Yarrow 

(1997) aangehaald die wijzen op verbetering van efficiency en dienstverlening. Daarbij tekenen 

de schrijvers direct aan dat dit voor netwerksectoren niet op hoeft te gaan. Met de verschuiving 

van overheid naar markt kan marktfalen optreden. Marktfalen was in het verleden aanleiding 

om tot de meest vergaande overheidsinterventie te komen, namelijk het organiseren van 

productie en distributie binnen overheidsbedrijven. Deze bedrijven kregen daarbij alleenrecht 

voor de levering in de vorm van een wettelijk monopolie. Een beoordeling van risico's op 

marktfalen in netwerksectoren is nodig om een oordeel te kunnen geven wat de gevolgen zijn 

van het terugbrengen van de coördinatie van de overheid naar de markt. In het eerste deel van 

dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op mogelijke oorzaken van marktfalen, in het tweede deel 

van het hoofdstuk komt overheidsfalen aan de orde.  

 

SGR-model als referentiekader  

De term marktfalen refereert aan een economische ordening waarin volkomen concurrentie aan 

de orde is. Bij volkomen concurrentie zijn er vele aanbieders en vragers, de consument is goed 

geïnformeerd over het aanbod. Het resultaat is dat tegen minimale kosten wordt geproduceerd 

en is daarmee de meest efficiënte economische ordening. De praktijk in veel markten is een 

andere. Er zijn maar een beperkt aantal aanbieders die de markten naar hun hand kunnen 

zetten. In dat geval wordt er gesproken over marktfalen. In economische handboeken wordt 

marktfalen gerelateerd aan het bestaan van imperfecte concurrentie, incomplete markten, 

publieke goederen, onvolledige informatie en externe effecten (Stiglitz, 2000). Verschillende 

van de bovengenoemde kenmerken gaan op voor netwerksectoren. De typering is echter te 

grofmazig om uitspraken te kunnen doen over de noodzaak en effectiviteit van 

overheidsingrijpen in specifieke situaties.  

 
5
 Deze analyse beperkt zich tot fysieke en externe netwerken. Interne fysieke netwerken 

binnen organisaties zijn geen object van onderzoek. Hetzelfde geldt voor virtuele externe 

netwerken in de vorm van samenwerkingsverbanden tussen economische actoren. 
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Dit vraagt niet alleen om een nadere duiding van de structuurkenmerken, maar ook een 

beoordeling van gedragseffecten van de economische actoren in de netwerksectoren. Dit 

betekent dat structuurkenmerken, gedragseffecten en overheidsinterventies in samenhang 

bezien dienen te worden. Hiervoor bieden concepten uit de Industriële Organisatie goede 

aanknopingspunten. Voor beschrijving van de relevante factoren en interventies wordt in dit 

boek teruggegrepen op het zogenaamde SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaat)
6
. De namen 

van Bain en Mason zijn als grondleggers verbonden aan het model. Het klassieke SGR-model 

omvat een drietal blokken: structuur, gedrag en resultaat. In blok 1 worden de 

structuurkenmerken ondergebracht. Structuurkenmerken kunnen barrières opwerpen om de 

markt te kunnen betreden en daarmee marktfalen veroorzaken. Bain identificeerde drie 

barrières: schaal, productdifferentiatie en kostenstructuur. In blok 2 gaat het om 

gedragskenmerken. Gedragskenmerken zijn de strategische variabelen van de aanbieders. 

Daarbij moet men denken aan prijsvorming, R&D, investeringsgedrag, promotie en dergelijke. 

In de opvatting van Bain en Mason is er sprake van duidelijke causaliteit: de structuur bepaalt 

het gedrag en het gedrag bepaalt vervolgens het resultaat. In de moderne Industriële 

Organisatie staat de correlatie niet ter discussie, maar wordt de causaliteit als niet meer 

houdbaar gezien. Structuur en gedrag beïnvloeden elkaar en bepalen in interactie het resultaat 

(Tirole, 1988). Het model wordt vandaag de dag voor het uitvoeren van kwantitatieve 

empirische studies op bedrijfstakniveau als minder geschikt gezien (Church en Ware, 2000).  

Het gebruik van het model in dit boek is vooral bedoeld als referentiekader om de verschillende 

relevante aspecten op een systematische manier te behandelen. Aan het klassieke SGR-model 

wordt om die reden in dit boek nog een blok toegevoegd, namelijk het blok 

'overheidsinterventie'. Deze toevoeging is ontleend aan Viscusi, Vernon en Harrington (2001). 

Zij hebben overheidsbeleid in het SGR-model geïntegreerd. Ook hier geldt dat er geen 

eenduidige causaliteit is. Overheidsinterventie beïnvloedt structuur en gedrag, maar ook het 

omgekeerde kan gelden. In schema 1 wordt het referentiekader visueel gemaakt.
7
  

 

Schema 1Schema 1Schema 1Schema 1    ReferentiekaderReferentiekaderReferentiekaderReferentiekader    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk komen de blokken structuur, gedrag en ijkpunten voor beoordeling van het 

resultaat aan de orde, in het volgende hoofdstuk worden de vormen van overheidsinterventies 

behandeld.  

 
6
 In de Engelstalige literatuur bekend onder Structure-Conduct-Performance (SCP) 

7
 In het boek worden schema’s en figuren onderscheiden. Schema’s in dit boek hebben 

als doel de lezer te helpen om de structuur in de analyses inzichtelijk te maken. Schema’s 

uit hoofdstukken 2 en 3 komen dan ook in de latere hoofdstukken van het boek meerdere 

malen op identieke wijze terug. Figuren bevatten informatie die als ondersteuning 

fungeert voor de analyses in de betreffende paragraaf.  
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2.2 Structuurkenmerken 

Op basis van het lijstje van De Bijl en Van Damme (2003) en de opsomming van Bain en Mason 

kunnen de relevante structuurkenmerken voor netwerksectoren worden benoemd. Deze 

kenmerken worden met behulp van concepten uit de Industriële Organisatie nader 

geanalyseerd.  

De structuurkenmerken zijn: 

- schaal 

- mate van verticale integratie 

- verzonken kosten  

- mate van productdifferentiatie en kwaliteit. 

 

De vier genoemde structuurkenmerken zijn in schema 2 ondergebracht onder het kopje 

'structuur'. In volgende paragrafen worden de structuurkenmerken nader toegelicht. 

Bij de toelichting zal waar nodig onderscheid worden gemaakt in diensten en netwerken. Met 

het opheffen van het wettelijke monopolie ontstaat er immers ruimte voor nieuwe 

organisatiemodellen, de verticaal geïntegreerde bedrijfsstructuur van de incumbents is dan 

geen vanzelfsprekendheid meer. Met de introductie van concurrentie dienen de verschillende 

segmenten in de bedrijfskolom op hun merites te worden beoordeeld. In dit hoofdstuk wordt in 

dit verband de tweedeling tussen netwerken en diensten gehanteerd.  

 

Schema 2Schema 2Schema 2Schema 2    Referentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerken    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2.2.1 Schaaleffecten  

Schaal is een dominant structuurkenmerk in netwerksectoren. Netwerken zijn in de regel zeer 

kapitaalintensief. In de kostenstructuur is het aandeel van de vaste kosten hoog. Dit maakt 

netwerken schaalgevoelig. Chandler (1990) maakt onderscheid tussen 'economies of scale' en 

'economies of scope'.  

 

Economies of scale  

Van 'economies of scale' is sprake bij dalende kosten van een enkelvoudig product. Voor de 

exploitatie van de infrastructuur van netwerksectoren gelden 'economies of scale'. Met elke 

extra aansluiting worden de vaste kosten van het bestaande netwerk over meer eenheden 

verdeeld, ergo de kosten per eenheid dalen. Bij 'nutsvoorzieningen' als telefonie, energie en 

drinkwater geldt dat elke nieuwe aansluiting een betere benutting geeft van het bestaande 

netwerk en dat daarmee de gemiddelde kostprijs daalt. Ook de infrastructuur bij het spoor kent 

'economies of scale' bij een betere benutting van het spoor door meer treinen en reizigers over 
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het spoornet te laten rijden. De 'economies of scale' in netwerksectoren kunnen aanzienlijk zijn 

door het grote aandeel van vaste kosten door de hoge kapitaalintensiteit. Dit heeft dan vooral 

betrekking op de netwerken zelf. In de dienstverlening is het aandeel van de vaste kosten lager. 

Deze vorm van schaalvoordelen legt voor die activiteit minder gewicht in de schaal.  

 

Bij 'economies of scale' nemen de kosten per eenheid af bij een groter volume. De daling zet 

door tot de Minimum Optimale Schaal (MOS) is bereikt. De lange termijn kostencurve kent een 

omslagpunt. Na een zekere hoeveelheid (q) nemen de kosten per eenheid (c) weer toe. De 

schaalnadelen van een organisatie zijn dan groter dan de mogelijke technische schaalvoordelen.  

De gestileerde weergave van de lange termijn kostencurve heeft de vorm van een schotel.  

 

Figuur 2Figuur 2Figuur 2Figuur 2        Minimum Optimale Schaal (MOS)Minimum Optimale Schaal (MOS)Minimum Optimale Schaal (MOS)Minimum Optimale Schaal (MOS)    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Schenk (2002 b)  

 

Natuurlijk monopolie 

In markten waar er sprake is van een blijvend dalende kostencurve spreken we van een 

natuurlijk monopolie. De Minimum Optimale Schaal (MOS) wordt in de betreffende markt nooit 

bereikt. De marginale kosten van een extra eenheid - of aansluiting - zijn lager dan de 

gemiddelde kosten van alle geproduceerde eenheden. Extra productie verlaagt altijd de 

gemiddelde kosten. Eén aanbieder kan tegen lagere kosten aan alle vraag voldoen dan 

meerdere aanbieders (Posner, 1973). Twee of meer aanbieders zitten op de curve links van de 

monopolist en zouden daarom tegen hogere gemiddelde kosten produceren. Netwerken 

worden vaak beschouwd als natuurlijk monopolie. Een 'dubbeling' van netwerken is vanuit dit 

perspectief niet efficiënt en wordt als marktfalen gezien.  

Schaalvoordelen zijn in veel gevallen van tijdelijke aard. Door technologische ontwikkelingen 

kan de kostencurve in de infrastructuur dusdanig van karakter veranderen, dat het natuurlijke 

monopolie zijn - vaak regionale of nationale - betekenis verliest. De kostencurve verschuift dan 

naar links, de MOS wordt bij een kleiner volume bereikt. Bij een gelijkblijvend volume kunnen 

dan meerdere aanbieders kostenefficiënt opereren. Dit kan onder meer betekenen dat 

concurrentie tussen infrastructuren aantrekkelijk wordt. Bij telecommunicatie zien we een 

dergelijke ontwikkeling. Concurrentie tussen het vaste en mobiele netwerk, tussen het lokale 

telefonienet en de kabelnetten, enz. Door technologische ontwikkelingen verschuift de curve in 

de figuur naar links en kan het natuurlijke monopolie verdwijnen.
8
 

 
8
 Veel netwerken zijn monopolies, maar daarmee niet vanzelfsprekend natuurlijke 

monopolies. Er zijn ook de nodige wettelijke monopolies. Bij natuurlijke monopolies is 

toetreding van een nieuwe aanbieder niet rationeel. Bij een wettelijk monopolie kan 

toetreding wel rationeel zijn, maar is verboden door de overheid. Het wettelijk monopolie 

is dus niet noodzakelijkerwijs het gevolg van schaal, maar is primair een interventie van de 

overheid.  
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Economies of scope 

Bij 'economies of scope' worden de kostenvoordelen gerealiseerd door de vervaardiging van 

producten in combinatie, ofwel assortimentsvoordelen. De productie van product A wordt 

goedkoper door de productie van product B en vice versa. Bij netwerken kan de 

gecombineerde exploitatie van netwerken tot lagere kosten leiden. Recente onderzoeken 

wijzen erop dat voor de aanleg van leidingen (elektriciteit, telecommunicatie) en buizen (gas, 

drinkwater, riolering) in steden er sprake kan zijn van 'economies of scope' (ISOC, 2001).  

Voor dienstverlening in netwerksectoren kan gecombineerde klantenafhandeling tot 

'economies of scope' leiden. 

 

2.2.2 Mate van verticale integratie  

Verticale integratie wordt soms als een vergaande vorm van 'economies of scope' opgevat. Bij 

verticale integratie zijn echter niet zozeer de assortimentsvoordelen van belang, maar zijn 

voordelen in de klant-leverancier relatie aan de orde. In netwerksectoren is de relatie tussen 

netwerkbeheer en dienstverlening dominant. In deze relatie spelen andere economische 

aspecten dan de assortimentsvoordelen een rol. Verticale integratie betekent dat interne 

afspraken prevaleren boven externe toeleveringscontracten.  

Wat zijn in de economische theorie de verklarende variabelen voor verticale integratie en welke 

betekenis hebben deze voor netwerksectoren? De Amerikaanse econoom Coase heeft in zijn 

klassieke artikel The Nature of the Firm (1937) een baanbrekende bijdrage geleverd. Williamson 

(1985) heeft dit nader uitgewerkt, wat de transactiekostentheorie is gaan heten. Voor het 

ontstaan van verticale integratie zijn de volgende structuurkenmerken van belang: de 

investeringen zijn specifiek, de transacties zijn herhalend en er is sprake van onzekerheid.  

 

Specifieke investeringen zijn activa die ten behoeve van één afnemer zijn aangeschaft en die 

niet inzetbaar zijn voor andere afnemers. Coca Cola heeft op zijn bedrijfsterrein 'plants' van de 

leverancier van blikjes. Deze toeleveringsbedrijven zijn daarmee sterk afhankelijk van Coca Cola. 

Dergelijke investeringen worden in de regel alleen gedaan als er voldoende commitment is over 

afname en de daarbij horende leveringsvoorwaarden. Specifieke investeringen kunnen zorgen 

voor een hold-up: partijen zijn elkaars 'gevangene'. Dit kan opportunistisch gedrag van één van 

de contractpartijen bevorderen door voor zichzelf gunstige contractvoorwaarden af te dwingen. 

De ander heeft, in ieder geval voor de korte termijn, geen alternatief. Met verticale integratie 

wordt de bron van mogelijk opportunistisch gedrag van de leverancier weggenomen, via interne 

hiërarchie kan bij de leverancier altijd levering worden afgedwongen.  

  

Naast specifieke investeringen en mate van herhaling van transacties is ook onzekerheid als 

verklarende variabele voor verticale integratie genoemd. Onzekerheid kan het gevolg zijn van 

incomplete contracten. Contracten zijn incompleet, indien bij het maken van afspraken zaken 

overblijven die door informatiescheefheid lastig te contracteren zijn. Het gevolg hiervan is dat 

ook in deze situatie ruimte ontstaat voor opportunisme van de kant van de opdrachtnemende 

partij. Williamson (1985) geeft aan dat dit in de markt een motief kan zijn voor verticale 

integratie. In zijn visie kan met het verwerven van de controle over de activiteit ook het risico 

van deze vorm van opportunisme worden weggenomen. Reputatiegevoeligheid van 

marktpartijen is een alternatief voor beheersing van niet-contracteerbare afspraken (Hart, 1993). 

Hoe hoger de reputatiegevoeligheid, hoe groter de kans dat over het niet-contracteerbare deel 

bevredigende afspraken kunnen worden gemaakt tussen contractpartijen. In het geval van een 

hoge onzekerheid in combinatie met een lage reputatiegevoeligheid heeft verticale integratie de 

voorkeur boven het afsluiten van externe contracten. 
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In figuur 3 zijn de verschillende contractrelaties afgezet tegen de verschillende 

inkoopmodaliteiten. Voor vrij op de markt verkrijgbare producten ('generiek') is geen bijzondere 

contractrelatie nodig, er is te allen tijde een alternatieve leverancier beschikbaar. Naarmate de 

specificiteit van de in te kopen goederen toeneemt, worden de eisen aan de contractrelatie 

hoger. De balans verschuift daarmee van 'buy' naar 'make', van links naar rechts in het schema. 

Neoklassieke contractering en relationele contractering zijn vormen van externe levering binnen 

de bedrijfskolom, waarbij sprake is van incomplete contracten. Bij neoklassieke contractering 

wordt het hold-upprobleem opgelost met arbitrage. Bij de aanleg van grote infrastructurele 

projecten, in de kern van de zaak eenmalige transacties, worden op deze manier 

meningsverschillen tussen contractpartijen opgelost. In ons land is er een commissie die 

bindende uitspraken over voorgelegde geschillen. Relationele contractering is aan de orde bij 

langlopende contractrelaties waarbij de problemen worden opgelost op basis van onderling 

vertrouwen, het reputatiemechanisme. Bij de combinatie van zeer specifieke goederen en 

incomplete contracten is verticale integratie economisch zeker aantrekkelijk. In de figuur dit 

aangeduid met 'interne sturing'. 

 

Figuur 3Figuur 3Figuur 3Figuur 3    Afweging van 'make' or 'buy' in de bedrijfskolomAfweging van 'make' or 'buy' in de bedrijfskolomAfweging van 'make' or 'buy' in de bedrijfskolomAfweging van 'make' or 'buy' in de bedrijfskolom    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Williamson (1985) 

 

Bij netwerken zijn de investeringen niet alleen zeer specifiek, er is in de regel sprake van 

herhalende transacties. Immers, zonder gebruik van het netwerk is geen levering van diensten 

mogelijk. De keuze in netwerksectoren is tussen relationele contractering en verticale 

integratie, waarbij in het verleden vooral is gekozen voor verticale integratie. Dit ongeacht het 

interventiemodel. De organisatiestructuur van de voormalige energie- en telecombedrijven in 

overheidseigendom in Europa leek sterk op de privaat gereguleerde bedrijven in de Verenigde 

Staten (Newbery, 1999). De transactiekosten zijn daarmee afgenomen, maar het bedrijfsmodel 

met verticale integratie heeft ook zijn prijs in de vorm van extra bureaucratie. Verticale integratie 

kan een positief welvaartseffect hebben indien daarmee suboptimalisatie van investeringen kan 

worden voorkomen. Zo stelt Newbery (1999) dat er meer reservecapaciteit in de 

elektriciteitsector nodig is als de investeringsbeslissingen voor productie en transport 

afzonderlijk worden genomen. 

 

2.2.3 Verzonken kosten 

De begrippen specifieke investeringen en verzonken kosten liggen dicht bij elkaar. Toch is er 

een belangrijk verschil aan te geven. Specifieke investeringen zijn relatiespecifiek, dat wil 

zeggen hebben betrekking op relaties tussen twee bedrijven. Deze relaties komen binnen een 

bedrijfstak in het ene geval wel en in het andere geval niet voor.  
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Verzonken kosten zijn sectorspecifiek, dat wil zeggen het kenmerk van verzonken kosten geldt 

voor alle aanbieders in de betreffende sector. Verzonken kosten - of sunk costs - zijn vaste 

kosten die voor een lange tijd opgesloten ('locked in') zitten in het productieproces (Tirole, 

2002). Zij zijn niet alternatief aan te wenden. De fysieke infrastructuur in netwerksectoren (rails, 

kabels, leidingen) zijn voorbeelden van verzonken kosten. Alternatieve aanwendingen van het 

opgesloten kapitaal is niet mogelijk, ook niet door middel van verkoop. Bij het terugtrekken uit 

de markt ('exit') zijn de gemaakte kosten (ex post) niet terug te verdienen (Church et.al., 2000).  

De betekenis van verzonken kosten voor de marktstructuur zit in het effect op de toetreding 

van nieuwe aanbieders op de betreffende markten. De incumbent kan als zittende aanbieder de 

verzonken kosten buiten de prijsstelling houden om zo nieuwe toetreders buiten de deur te 

houden. Bij alternatieve aanwendbaarheid van de productiemiddelen zou de betreffende 

aanbieder dit niet doen, omdat in dat geval de investeringen wel terugverdiend kunnen worden.  

 

Sutton (1991) maakt onderscheid tussen exogene en endogene verzonken kosten. Exogene 

verzonken kosten zijn de investeringskosten van een productie-eenheid voor toetreding tot de 

markt ('set-up costs'). Exogene verzonken kosten zijn de noodzakelijke investeringen in 

kapitaalgoederen die nodig zijn om te kunnen produceren. Bijvoorbeeld de 'assets' die Coca 

Cola moet investeren in een nieuw te bouwen fabriek. Eventuele concurrenten moeten 

eenzelfde investeringsbedrag uitgeven om te beschikken over de noodzakelijke 

productiecapaciteit voor toetreding tot de frisdrankmarkt. Verzonken kosten beperken zich 

echter niet tot investeringen in de productiemiddelen, ook investeringen in Research & 

Development en advertentiekosten zijn vormen van verzonken kosten. Sutton noemt dit 

endogene verzonken kosten. De promotiekosten voor handhaving van de sterke merknaam van 

Coca Cola zijn als endogene verzonken kosten te typeren. 

Voor de netwerken zijn en blijven de exogene verzonken kosten dominant. Voor diensten in de 

netwerksectoren krijgen ook de endogene verzonken kosten betekenis als gevolg van de 

introductie van concurrentie op de dienstenmarkt (liberalisering). Het creëren van 

naamsbekendheid en het introduceren van nieuwe diensten is van groot belang in de 

telecomsector. Zelfs in sectoren met uitermate homogene goederen is het aan de orde.  

 

De sponsering en advertentiekosten van energiebedrijven zijn erop gericht een onderscheidend 

imago te creëren op de energiemarkt. Nuon, Essent en Eneco besteden veel geld aan het 

creëren van naamsbekendheid. Zowel exogene als endogene kosten zorgen voor 

toetredingsbarrières voor nieuwkomers.  

 

2.2.4 Productdifferentiatie en kwaliteit 

Met productdifferentiatie kan de aanbieder zich onderscheiden van de concurrentie in prijs en 

kwaliteit. Netwerksectoren werden in het verleden gekenmerkt door beperkte of zelfs het 

geheel ontbreken van productdifferentiatie. Met de liberalisering van de dienstverlening in de 

netwerksectoren is daar verandering in gekomen. De telecomsector is daar een duidelijk 

voorbeeld van. Concurrentie en technologie hebben gezorgd voor een explosie aan nieuwe 

producten en diensten. Ook in netwerksectoren met een beperkte technologische 

ontwikkeling, zoals de postsector is in de dienstverlening sprake van productdifferentiatie.  

Productdifferentiatie in de dienstverlening is het gevolg van de introductie van de 

concurrentieprikkel. Het is een antwoord van de aanbieders om zich juist te onttrekken aan de 

concurrentiedruk. Geslaagde productdifferentiatie verhoogt daarmee de toetredingsbarrières in 

een sector. De mogelijkheid tot productdifferentiatie is overigens sterk uiteenlopend. In de 

telecommunicatie groot, in netwerksectoren als elektriciteit en drinkwater zeer beperkt. De 

laatstgenoemde sectoren worden gekenmerkt door een grote homogeniteit van het product.  
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Productdifferentiatie heeft betrekking op de dienstverlening, niet op het netwerk zelf. In de 

netwerken is het onderscheidende vermogen beperkt of geheel afwezig. Het gezamenlijke 

gebruik van netwerken vraagt om standaardisatie door het vastleggen van specificaties voor 

gebruik van de netwerken, bijvoorbeeld een netspanning van 220-240 Volt voor gebruik van 

elektrische apparaten. Standaardisatie is ook nodig om interconnectie tussen netwerken tot 

stand te brengen. Een klassiek voorbeeld van interconnectie is het voorschrijven van de 

breedte van de rails om koppeling tussen spoornetten mogelijk te maken. Vandaag de dag is in 

het grensoverschrijdende spoor standaardisatie van stroomsterkte en signaliseringsystemen 

actueel. Voor netwerken wordt het kwaliteitsniveau collectief vastgesteld, differentiatie in 

kwaliteit is niet of nauwelijks mogelijk.
9
 

 

2.3 Gedragskenmerken 

Gedragskenmerken hebben betrekking op het strategische gedrag van aanbieders die van 

invloed zijn op de welvaart. Daarbij hoeft het niet altijd te gaan om het totale welvaartsniveau, 

maar het kan ook gaan om de verdeling van de welvaart tussen de verschillende 

belangengroepen. In dit geval tussen de aanbieders (producenten) en de burgers 

(consumenten). Bij volkomen concurrentie zijn aanbieders 'aanpassers'. Zij beschikken niet over 

marktmacht om prijs en hoeveelheid te bepalen. Zolang de marktprijs boven de marginale 

kosten van een producent ligt zal er aanbod komen. Door niet te leveren snijdt de aanbieder 

zich in eigen vlees, strategisch gedrag van aanbieders loont niet. Bij volkomen concurrentie 

eigenen de consumenten zich maximaal de voordelen in de ruilverhouding toe.  

In markten met onvolkomen concurrentie of het ontbreken van concurrentie, zoals in 

netwerksectoren, ligt dat anders. Strategisch gedrag van aanbieders kan dan wel lonen. Doel 

van het strategische gedrag is om als aanbieder met monopolieprijzen extra inkomsten te 

genereren. In economisch jargon: aanbieders kunnen door strategisch gedrag extra 'rents' toe-

eigenen.  

 

Dit kan leiden tot verlaging van de welvaart of tot een herverdeling van welvaart van 

consumenten naar producenten.  

 

In netwerksectoren zijn er vier vormen van strategisch gedrag van de incumbent van betekenis 

die tot marktfalen kunnen leiden: prijsvorming, investeringsgedrag, belemmering van de 

toegang tot de netwerken, en macht van de werkvloer. Deze vier vormen staan in schema 3 

onder het kopje 'gedrag' vermeld. 

 

Schema 3Schema 3Schema 3Schema 3    Referentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerken    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
 Sinds kort kunnen grootverbuikers van elektriciteit zich laten afschakelen van het 

energienetwerk op momnten dat het aanbod de vraag niet aan kan. Zij krijgen daarvoor 

een vergoeding. Dit kan als een vorm van kwaliteitsdifferentiatie worden gezien. De vraag 

is of het kwaliteitsdifferentiatie van de leverancier is of van de netwerkbeheerder.  

ResultaatResultaatResultaatResultaat
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OverheidsOverheidsOverheidsOverheids----
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- macht werkvloer
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2.3.1 Prijsvorming 

Bij wettelijke of natuurlijke monopolies zijn de netwerken monopolistische schakels in de 

bedrijfskolom. Dit biedt verschillende mogelijkheden om door middel van prijsvorming de 

marktmacht te vergroten en extra 'rents' toe te eigenen.  

Monopolistische prijsvorming is de eerste vorm van ongewenst strategisch gedrag. Bij 

monopolistische prijsvorming beperkt de aanbieder het volume ten einde hogere prijzen te 

kunnen vragen. Dit leidt tot welvaartsverlies. Niet alleen door een te hoge prijs, maar ook door 

te weinig aanbod. In de economische theorie wordt dit 'dead weight loss' genoemd. Bij 

netwerken is het risico van 'dead weight loss' groot, omdat de mogelijkheid van toetreding 

ontbreekt door de hoge verzonken kosten of wettelijke bepalingen.
10
 Met monopolistische 

prijsvorming eigent de aanbieder zich extra ‘rents’ toe ten koste van de consument.  

 

Ook kruissubsidiëring kan tot ongewenste prijsvorming leiden. Bij kruissubsidiëring worden 

binnen het bedrijf producten of diensten met beperkte of negatieve marges gecompenseerd 

door producten en diensten met bovengemiddelde marges. Het is een veelvoorkomende 

praktijk in concurrerende markten en is geen probleem zolang dit geen concurrentievervalsing 

met zich meebrengt. Binnen netwerksectoren is het risico van concurrentievervalsing door 

kruissubsidiëring aanwezig in de situatie van een gecombineerde bedrijfsvoering van netbeheer 

en commerciële diensten. Een gediversifieerd nutsbedrijf kan namelijk kosten gemaakt in een 

concurrerende markt doorbelasten aan monopolistische netwerkactiviteiten. Op deze wijze 

kunnen incumbents grote marktaandelen op de dienstenmarkten behouden. Met het leveren 

van nieuwe diensten tegen of onder kostprijs maakt de incumbent het lastig voor bedrijven om 

toe te treden. 'Price squeezing' is een vorm van kruissubsidiëring die toetreding belemmert. 

Bij 'price squeezing' is de marge tussen de retailprijs en de groothandelsprijs van incumbents te 

klein voor nieuwe aanbieders om winstgevend te kunnen zijn (Viscusi et. al, 2001). De 

combinatie van het beheren van monopoloïde netwerken en het verlenen van commerciële 

diensten leent zich bij uitstek voor price squeezing. In de telecommarkt maken incumbents 

gebruik van price squeezing. De Opta heeft diverse malen KPN hierop aangepakt. Deze 

ingrepen waren niet altijd gemakkelijk om uit te leggen aan de burger, omdat het resultaat van 

ingrijpen was dat KPN gedwongen werd om prijsverhogingen door te voeren voor bepaalde 

diensten. 

 

Een andere vorm van ongewenste prijsvorming is 'predatory pricing'. Bij 'predatory pricing 

behavior'
11
 jaagt de incumbent toetreders met prijsverlagingen de markt uit (Church et.al., 

2000). Het is een actie gericht op de korte termijn met als doel op langere termijn een 

prijsverhoging terug te halen. De aanwezigheid van verzonken kosten maakt 'predatory pricing' 

als middel aantrekkelijk voor incumbents in netwerksectoren. Predatory pricing geldt overigens 

als een vorm van ‘unfair practises’ die lastig te bewijzen is (Tirole, 2002). 

 
10

 Anders is het als toetreding wel mogelijk is en daarmee het monopolie betwistbaar 

wordt. Indien het monopolie betwistbaar is heeft de monopolistische prijsvorming zijn 

beperkingen. In dat geval bestaat de dreiging dat nieuwe aanbieders de markt betreden 

en daarmee een groot deel van de markt zich toe-eigenen. Een monopolist zal met dat 

risico rekening houden. Dit wordt in de economische theorie met de paradoxale term 

‘monopolistische concurrentie’ aangeduid. Bij monopolistische concurrentie kan het 

prijsniveau zelfs tot op het niveau van concurrerende markten worden gedrukt (Tirole, 

2002). 

11
 Predatory staat voor roven, plunderen 
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2.3.2 Investeringsgedrag in bestaande activiteiten  

Investeringen in netwerken is doorslaggevend voor de kwaliteit van dienstverlening in 

netwerksectoren. Zonder een goed functionerend netwerk staat de kwaliteit van 

dienstverlening onder druk. Investeringen in netwerken hebben betrekking op de beschikbare 

capaciteit en de kwaliteit van de netwerken. Capaciteit en kwaliteit zijn de componenten die 

samen de betrouwbaarheid van het netwerk voor de gebruikers bepalen (CPB, 2004).  

De capaciteit voor de overheid en de individuele klanten redelijk goed verifieerbaar. 

Onvoldoende capaciteit als gevolg van uitblijvende investeringen leiden tot bottlenecks en 

gebrekkige dienstverlening. Dit zal leiden tot extra betaalde vraag, maar een netwerkaanbieder 

zal bij monopolistische prijsvorming niet volledig tegemoet komen aan de vraag. Er zijn minder 

uitbreidingsinvesteringen dan maatschappelijk wenselijk is.  

 

Hetzelfde geldt voor investeringen in kwaliteit. Investeringen in verhoging van kwaliteit zal in 

het geval van een private monopolist worden afgestemd op de preferentie van de marginale 

consument. Tirole (2000) stelt: “The incentive to provide is related to the marginal willingness 

to pay for quality, for the marginal consumer in the case of an monopolist and for the average 

consumer in the case of a social planner.”  

Door de marginale kwaliteit van de marginale consument als referentiepunt te nemen is het 

kwaliteitsniveau voor alle overige consumenten beneden hun individuele preferentie. De 

leveringszekerheid van netwerken zullen zij als onvoldoende waarderen. De monopolist kent 

echter geen prikkels om aan de kwaliteitspreferentie van overige consumenten tegemoet te 

komen, mede omdat vanwege de kenmerken van netwerken mogelijkheden tot differentiatie in 

kwaliteit in netwerken ontbreken. Investeringen in extra kwaliteit gaan in dat geval ten koste 

van de eigen winst.  

 

Bij monopolistische netwerken is er daarom een risico van marktfalen ten aanzien van 

investeringen in netwerken. Collectieve vaststelling van betrouwbaarheid – capaciteit en 

kwaliteit - op het niveau van de preferentie van de gemiddelde consument levert in dat geval 

welvaartswinst op. De collectieve vaststelling van het kwaliteitsniveau is een afweging tussen 

de marginale kosten van extra kwaliteit van het net versus het disnut van de consument van 

een lagere kwaliteit. Met behulp van regulering kan het gewenste kwaliteitsniveau collectief 

worden bepaald. Het collectief vaststellen van het optimale kwaliteitsniveau is echter 

ingewikkeld vanwege de lastige verifieerbaarheid van de kwaliteit. De lastig te verifiëren 

kwaliteit geeft monopolistische netwerkoperators ook onder regulering nog de nodige 

vrijheidsgraden. 

 

2.3.3 Investeringsgedrag bij acquisities en fusies 

Acquisities zijn een onderdeel van het investeringsbeleid. Net als bedrijven in de 'normale' 

goederen- en dienstenmarkten is er ook in netwerksectoren frequent sprake van fusies en 

overnames. Van belang is na te gaan welke keuzes bedrijven in netwerksectoren maken en 

welke motieven daarbij worden gehanteerd. Het effect van deze vorm van investeringsbeleid 

staat ter discussie. In een recent overzicht laat Schenk (2002a) zien dat veel fusies en 

overnames niet tot waardevermeerdering van de som van de gefuseerde bedrijven leiden.  

Efficiency en innovatie worden als belangrijke drijfveren gezien (Schenk, 2002b), die ook voor 

de consument welvaartswinst kunnen opleveren. Tegelijkertijd kunnen fusies en overnames 

ook tot vergroting van marktmacht van de aanbieders leiden. Dit kan leiden tot onder meer 

monopolistische prijsvorming. De producent eigent zich in dat geval 'rents' toe ten koste van de 

consument. (Church et.al., 2000). Het totale welvaartseffect kan negatief zijn (dead weight 

loss). Bij acquisities kunnen verschillende strategische richtingen worden ingeslagen.  

Het bedrijf kan kiezen voor horizontale concentratie, verticale integratie en voor diversificatie 

(Schenk, 2002b). 
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Horizontale concentratie  

Bij horizontale concentratie is er sprake van het samengaan van bedrijven die zich in hetzelfde 

segment van de bedrijfskolom bevinden. Een fusie van vergelijkbare bedrijven kan tot lagere 

kosten leiden als gevolg van schaalvoordelen (economies of scale), wat welvaartswinst 

oplevert. Tegelijkertijd kan met de fusie de marktmacht van het nieuwe bedrijf toenemen, 

indien de marktstructuur oligopolistisch wordt. De negatieve welvaartseffecten van 

oligopolievorming op de prijsvorming zijn minder sterk als bij monopolievorming, maar in 

potentie wel aanwezig. In de elektriciteitsector is mede door horizontale fusies een 

oligopolistische eindverbruikersmarkt ontstaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere 

Europese landen. Er is minder concurrentie ontstaan dan de beleidsmakers voorafgaande aan 

de liberalisering hadden voorzien.  

 

Verticale integratie 

Verticale integratie is een andere mogelijke acquisitiestrategie van bedrijven. Verticale integratie 

betekent dat bedrijven fuseren met aanbieders in de voorafgaande of volgende schakel in de 

bedrijfskolom. Bedrijven kiezen voor een 'make' in plaats van een 'buy' strategie.  

De motieven voor verticale integratie zijn in de voorgaande paragraaf toegelicht. Integreren van 

de eindleverancier met de toeleverancier - van buy naar make - kan verschillende economische 

effecten hebben. In het geval dat in beide segmenten sprake is van een monopolie kan een 

strategie van verticale integratie dubbel marginaliseren ('double marginalization') voorkomen dat 

welvaartsverhogend kan zijn (Church et.al, 2000). Eén monopolie is dan efficiënter dan twee 

monopolies in de opeenvolgende schakels in de bedrijfskolom. Er zijn echter ook situaties dat 

verticale integratie niet tot welvaartswinst leidt. Dit is het geval bij 'raising rival costs'. Bij het 

wegvallen van een grote aanbieder kan namelijk de concentratie op de inputmarkt toenemen 

wat monopolistische of oligopolistische prijsvorming tot gevolg kan hebben (Viscusi et. al., 

2001).  

  

Intrigerend is de vraag waarom de netwerkbeheerder als monopolist verticale integratie zou 

nastreven. Volgens de economische theorie heeft een monopolist geen belang bij voorwaartse 

of achterwaartse integratie met activiteiten op concurrerende markten. De monopolist kan door 

prijsvorming namelijk alle rents toe-eigenen op de aangrenzende concurrerende markten (Tirole, 

2002). In deze situatie is er geen prikkel tot verticale integratie en ligt eerder afsplitsing van de 

activiteiten op de concurrerende markten voor de hand. In de praktijk is dit soms het geval, 

maar vaak ook niet. Incumbents houden in de regel graag vast aan de combinatie van 

monopolistisch netbeheer en aanpalende concurrerende dienstverlenende activiteiten.  

Daarbij gaat het dan om een combinatie van prijsgereguleerde netwerken met commerciële 

diensten. Met deze combinatie denken verticaal geïntegreerde bedrijven hogere marges te 

kunnen realiseren ten opzichte van hun concurrenten. Dit kan het gevolg zijn van 

kostenvoordelen of vormen van oneerlijke concurrentie in de prijsvorming of door andere 

vormen van concurrentievervalsing. In het laatste geval werkt dit belemmerend voor de 

concurrentie in het dienstensegment. Shell accepteerde door regulering lagere rendementen 

op de netwerken van Gasunie vanwege de strategische voordelen in de handel in gas. Het 

moment dat met toegangsregulering de voordelen teniet werden gedaan was voor het bedrijf 

het afsplitsen van de netwerken een logische zaak. Zonder veel rumoer zijn de aandelen van 

Shell in Gasunie Transport aan de staat verkocht.  
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Diversificatie  

Fusies en overnames blijven niet beperkt tot de bedrijfskolom zelf. Ook bedrijven in 

netwerksectoren investeren in nieuwe sectoren en markten. Diversificatie in termen van 

bedrijfsstrategie. Acquisitie is daarbij, net als in andere markten, een veelgebruikt instrument in 

netwerksectoren. Effecten van deze fusies kunnen beoordeeld worden aan de hand van 

dezelfde maatstaven als horizontale fusies. De voordelen hebben dan betrekking op 

'economies of scope'. De welvaartseffecten hiervan zijn vaak ambigue (Church et.al., 2000). 

Diversificatie op aanpalende sectoren kan ook worden ingegeven om de onderlinge 

marktverhoudingen te beïnvloeden.  

 

Bij diversificatie wordt onderscheid gemaakt tussen gerelateerde en ongerelateerde 

diversificatie (Jones & Hill, 1988). Ongerelateerde diversificatie wordt ook wel als een vorm van 

risicospreiding gezien. Blanchard en Shleifer (1994) vragen zich af in hoeverre dit leidt tot 

waardevermeerdering. Aan de hand van een aantal casestudies waarin sprake is van grote 

'windfall-profit' laten zij zien dat deze niet wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, maar wordt 

aangewend voor investeringen in minder aantrekkelijke activiteiten, vooral diversificatie. Dit 

investeringsgedrag schrijven zij toe aan principaal-agent problemen. Het management wil de 

zeggenschap houden over het beschikbare kapitaal binnen het bedrijf. Bij een uitkering aan de 

aandeelhouders in de vorm van dividend wordt de zeggenschap overgedragen aan de 

aandeelhouders. De aandeelhouders zijn daarmee tevreden, maar het management prefereert 

het aanwenden van het kapitaal voor investeringen in verdere expansie van het bedrijf. Hiermee 

wordt de status en het inkomen van het management vergroot.  

 

 

PrincipaalPrincipaalPrincipaalPrincipaal----agentagentagentagent    problemenproblemenproblemenproblemen    

Bij de beoordeling van het strategisch gedrag van ondernemingen dient bedacht te worden dat 

er binnen de onderneming verschillende actoren zijn met verschillende belangen. Als gevolg 

van informatiescheefheid kunnen actoren trachten strategische handelingen van de 

onderneming voor eigen nut aan te wenden. Dit vraagstuk is actueel geworden met de 

scheiding van eigendom en zeggenschap. De strijd tussen de aandeelhouders van de VOC en 

de Heren XVII als bewindvoeders wordt uitvoerig onderzocht in het proefschrift van Fentrop 

(2002). Met het ontstaan van grote ondernemingen is dit vraagstuk van blijvende betekenis 

geworden. Discussies over ‘Corperate Governance’ gaan in de kern hierover.  

De agency-theorie onderzoekt de relatie tussen de aandeelhouder als principaal en het 

management als agent. Daarbij wordt gekeken hoe de principalen de agenten kunnen 

disciplineren zodanig dat de agenten in het belang van de principalen handelen (Jensen, 2000). 

Prikkels en toezicht zijn hierbij de belangrijkste instrumenten. Hieraan zijn voor de principaal 

kosten verbonden, waaronder de kosten voor monitoring en binding van het management. Dit 

worden de agency-kosten genoemd. Bij hoge agency-kosten door informatiescheefheid blijft er 

altijd residuele zeggenschap over voor het management die een bron van conflicten kan 

opleveren tussen het management en de aandeelhouders. Dit speelt vooral in beursgenoteerde 

bedrijven met een gespreid eigendom. De disciplinering is namelijk minder effectief als het 

aandelenbezit meer gespreid is (Shleifer en Vishny, 1997).  

Binnen grote ondernemingen kunnen overigens ook agency-problemen ontstaan tussen het 

management als principaal en de uitvoerende medewerkers als agent. Vanwege 

informatiescheefheid is het management dan niet goed in staat haar strategie te effectueren. 

Ook het middenmanagement en de werkvloer streven hun eigen belangen na die af kunnen 

wijken van die van het management.  
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Jensen (2000) wijst erop dat in het bijzonder het management van bedrijven met veel cash-flow 

in stagnerende bedrijfstakken gevoelig zijn voor inefficiënte acquisities. Voor de aandeelhouder 

is risicospreiding via de kapitaalmarkt (aandelenportefeuille) uiteindelijk efficiënter. Niet voor 

niets komen conglomeraten bij herhaling onder vuur van de beurs te liggen en worden door 

aandeelhouders tot splitsing gedwongen. Op een goed werkende kapitaalmarkt wordt de 

meerwaarde van diversificatie frequent tegen het licht gehouden. 

 

Ook bij incumbents in netwerksectoren vragen de investeringen gericht op diversificatie een 

kritische beoordeling. Zowel KPN als de energiedistributiebedrijven zijn actief op overnamepad 

geweest in binnen- en buitenland, waarbij het de vraag is of dit welvaartsverhogend heeft 

gewerkt. Incumbents die nog overheidsbedrijven zijn, kennen echter niet de discipline van de 

kapitaalmarkt. Een van de voordelen van privatisering is dat de discipline van de kapitaalmarkt 

wordt geïntroduceerd en daarmee investeringen op hun financiële merites worden beoordeeld 

(Vickers en Yarrow, 1997). Blanchard en Shleifer (1994) en Jensen (2000) laten echter zien dat 

ook bij bedrijven in de markt de prikkel van de kapitaalmarkt niet altijd functioneert als gevolg 

van agency-problemen. 

 

2.3.4 Toegangsvoorwaarden netwerken 

Door het in stand houden van bottlenecks in de infrastructuur hebben incumbents een krachtig 

middel om hun marktpositie in andere segmenten in de bedrijfskolom te versterken. De 

belemmering van toegang kan verschillende vormen hebben. Het berekenen van hoge prijzen is 

er één van. De Duitse energiebedrijven doen dit om concurrerende aanbieders af te schrikken.  

Het gevolg is dat energiebedrijven zonder netwerken nauwelijks een kans maken op de 

elektriciteitsmarkt in Duitsland. Beroep doen op tekort aan capaciteit is een tweede vorm van 

belemmering. Concurrerende telecomaanbieders beschuldigen de KPN ervan onvoldoende te 

investeren in capaciteit in lokale centrales. Ook het spoor kent een lange traditie van het in 

stand houden van bottlenecks (Tirole, 2002).  

Een derde vorm van belemmering is het verschaffen van ongunstige aansluitvoorwaarden, 

bijvoorbeeld door het stellen van allerlei technische vereisten. Frankrijk past dit veelvuldig toe, 

bijvoorbeeld in de elektriciteitsector. In ons land zijn tussen KPN en Opta talloze conflicten over 

toegang geweest. Deze vormen van toegangsbelemmering lokken specifieke 

overheidsinterventies uit. Dit komt verder in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

 

2.3.5 Macht werkvloer 

De macht van de werkvloer is binnen netwerkbedrijven aanzienlijk, vooral door de sterke positie 

van de vakbonden en de ondernemingsraden. Vakbonden onderhandelen met het management 

over arbeidsvoorwaarden en sociale plannen, ondernemingsraden hebben bevoegdheden ten 

aanzien van de inrichting van de organisatie, het functiegebouw en de roostersystematiek.  

De sterke positie van de vakbonden weerspiegelt zich in de organisatiegraad in 

netwerksectoren. De organisatiegraad bij nutsbedrijven en in de vervoersector horen tot de 

hoogste in ons land: 40 tot 50% van de werknemers is lid van een vakbond tegenover een 

landelijk gemiddelde van 26%. Ook de positie van ondernemingsraden is krachtig. De 

bevoegdheden van de ondernemingsraden gaan vaak verder dan die formeel in de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd. Naast de formele posities aan de 

onderhandelingstafel beschikt de werkvloer nog over het stakingswapen. Het stakingswapen is 

bijzonder effectief in netwerksectoren, omdat de maatschappelijke effecten groot zijn. 

Stakingen bij de NS en de elektriciteitsbedrijven kunnen het maatschappelijke leven 

ontwrichten.  
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De werkvloer kan met een sterke positie niet alleen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

bedingen, maar heeft ook invloed op de inrichting van de organisatie en het werk. Naast 

formele invloed kan de werkvloer ook informeel macht uitoefenen, vooral als er veel ‘tacit 

knowledge’ op de werkvloer aanwezig is. In dat geval is het management voor het presteren 

van de organisatie sterk afhankelijk van de kennis en kunde van de werkvloer, er is sprake van 

een intern principaal-agent probleem.  

 

Haar kennis en invloed kan de werkvloer aanwenden om vernieuwing binnen het bedrijf tegen 

te gaan. Bij economische hervormingen is dit aan de orde, grote veranderingen binnen het 

bedrijf vloeien hier immers uit voort. Veranderingen die gevolgen hebben voor de 

taakuitoefening, de arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid van medewerkers. De werkvloer 

beoordeelt deze veranderingen negatief, indien medewerkers verwachten dat hun positie 

daarmee verslechtert. Deze verwachting kan de basis vormen van potentieel verzet van de 

werkvloer tegen veranderingen. De werkvloer heeft in dat geval een aanzienlijke 

blokkeringsmacht. Informeel door veranderingen tegen te werken, formeel door hun verzet 

collectief te uiten. Informeel verzet kan leiden tot – in ieder geval tijdelijk - verlies aan 

doelmatigheid en kwaliteit. Bij het ontbreken van goed inzicht in kosten en kwaliteit van de 

infrastructuur en haar diensten is het voor het management moeilijk hier grip op te krijgen. Dit 

kan in hoge mate het beleid frustreren dat gericht is verhoging van de doelmatigheid van de 

organisatie. Daarmee kunnen uiteindelijk ook de hervormingen als geheel in het geding komen 

omdat veranderingen in aansturing en werkmethoden van de werkvloer vaak het hart van de 

interne reorganisatie bij de incumbent vormen (Van Delden en Veraart, 2000). 

 

Al met al beschikt de werkvloer in netwerksectoren over een aanzienlijke blokkeringsmacht. 

Daarmee is niet gezegd dat de blokkeringsmacht door de werkvloer ook daadwerkelijk wordt 

aangewend. Ook in de netwerksectoren wordt gepolderd als vakbonden en 

ondernemingsraden zich onder voorwaarden committeren aan de veranderingsprocessen. De 

voorwaarden hebben dan betrekking op de arbeidsvoorwaarden en sociale plannen. 

Commitment is in andere Europese landen niet vanzelfsprekend. Zo is in Frankrijk de 

vakbondsmacht een blokkerende factor bij het privatiseren van staatsbedrijven. In Engeland 

was het breken van de vakbondsmacht zelfs één van de doelstellingen van het 

privatiseringsbeleid van de regering Thatcher (Lawson, 1992).  

 

2.4 Resultaten  

De risico's van marktfalen in netwerksectoren zijn in voorgaande paragrafen verkend aan de 

hand van structuur- en gedragskenmerken die bij deze sectoren horen.  

De analyse van de structuurkenmerken wijzen op aanzienlijke toetredingsbarrières. Bij 

netwerken kunnen deze barrières onneembaar zijn, waardoor netwerken monopolies blijven.  

Schaal en verzonken kosten zijn daarbij de bepalende structuurkenmerken.  

Ook voor de diensten zijn er concurrentiebelemmerende factoren. Vooral de verticale integratie 

en in mindere mate schaal en verzonken kosten. Het belemmerende effect van 

productdifferentiatie is lastig te bepalen, zeker bij het liberaliseren van de markt. Een toename 

van productdifferentiatie gaat bij liberalisering van de dienstenmarkt juist samen met het 

ontstaan van concurrentie.  

Prijsvorming en netwerktoegang zijn twee vormen van strategisch gedrag die kunnen bijdragen 

aan vermindering van concurrentie in de dienstverlening. Investeringen in de vorm van 

overnames kan ook een dergelijk effect hebben in geval het de concentratie bevorderd. Er zijn 

echter ook overnames die concurrentie kunnen bevorderen of tot kostenverlagingen kunnen 

leiden. Te lage investeringen in bestaande netwerken kunnen onder een marktregime de 

kwaliteit van het netwerk onder druk zetten, doordat de monopolistische netbeheerder een 

marginale kwaliteit nastreeft.  
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De analyse op basis van de economische literatuur laat zien dat met verschuiving van het 

coördinatiemechanisme van de overheid naar de markt er risico's van marktfalen ontstaan. De 

vraag is welke ijkpunten er zijn om dit aan af te meten. Vanuit economisch perspectief zijn de 

welvaartseffecten en herverdelingseffecten doorslaggevend. Voor wat betreft de 

welvaartseffecten gaat het om veranderingen in de statische en dynamische efficiency (Motta, 

2004). Statische efficiency heeft betrekking op verbetering van prijs en kwaliteit van de 

goederen en diensten op basis van de bestaande technologie. Bij netwerken gaat het wat 

betreft de kwaliteit om de leveringszekerheid van de netwerken.  

Dynamische efficiency heeft betrekking op verbetering van de prijs-kwaliteitsverhouding door 

innovatie. Bij beoordeling van efficiency zijn dus de effecten op prijs, kwaliteit en innovatie de 

ijkpunten voor beoordeling van effecten van marktfalen.  

Bij herverdeling gaat het om de transfer van 'rents' van de ene naar de andere partij. Een 

transfer die leidt tot welvaartsverlies is ongewenst. De voordelen van de winnaars dienen 

dusdanig te zijn dat de verliezers eventueel kunnen worden gecompenseerd. Dit wordt het 

'Hicksian potential compensation principle' genoemd (Viscusi et.al, 2001). Bij verschuiving van 

de coördinatie van de overheid naar de markt kan er door afromen van 'rents' herverdeling 

optreden. 

 

Prijs, kwaliteit, innovatie, afromen 'rents' zijn de uiteindelijk de ijkpunten voor beoordeling van 

de resultaten. Het gaat daarbij om de verandering die optreedt als gevolg van de verschuiving 

van het coördinatiemechanisme. De genoemde ijkpunten zijn opgenomen in het blok resultaat 

in schema 4.  

 

Schema 4Schema 4Schema 4Schema 4    Referentiekader: resultatenReferentiekader: resultatenReferentiekader: resultatenReferentiekader: resultaten    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Overheidsfalen  

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het verschuiven van het coördinatiemechanisme van de 

overheid naar de markt in netwerksectoren niet zonder problemen zal zijn. Risico's van 

marktfalen liggen op de loer. Het zijn waarschijnlijk ook de risico's die in het verleden hebben 

gegolden en destijds tot vergaande overheidsinterventies hebben geleid. Overheidsinterventies 

die niet meer de gewenste resultaten brengen gezien het feit dat naar een nieuwe ordening 

wordt gezocht in de vorm van introductie van marktwerking. Tegenover risico's van marktfalen 

staat overheidsfalen.  
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Milton Friedman gaat in zijn beroemde boek Capitalism and Freedom (2001) in op de 

verhouding tussen marktfalen en overheidsfalen. Zo stelt hij dat het bestaan van negatieve 

externe effecten of natuurlijke monopolies aanleiding kunnen zijn tot specifieke interventies. 

Maar tegelijkertijd heeft Friedman zijn bedenkingen bij overheidsinterventies. Zo stelt hij dat 

publieke monopolies minder responsief zijn dan private monopolies bij externe veranderingen. 

Zijn conclusie is duidelijk: “..the difference between the actual operation of the market and its 

ideal operation .. is nothing compared to the difference between the actual effects of 

government intervention and their intended effects.”  

De economische analyse van overheidsfalen mist helaas het pendant van de Industriële 

Organisatie, wat een systematische analyse van overheidsfalen in de weg staat. Op basis van 

een meer eclectische benadering kunnen echter de belangrijkste vormen van overheidsfalen in 

netwerksectoren worden geschetst. 

 

2.5.1 Vormen van overheidsfalen in netwerksectoren 

Het opleggen van een wettelijk monopolie in het verleden door de overheid had als doel de 

negatieve effecten van marktfalen in netwerksectoren tegen te gaan. Met het opleggen van 

een wettelijk monopolie nam de overheid een sturingsrol op zich. In Europa kreeg dat in veel 

gevallen de vorm van overheidsbedrijven, in de Verenigde Staten heeft overheidsinterventie 

geleid tot het ontstaan van door de overheid gereguleerde private monopolies. Friedman geeft 

echter aan dat publieke monopolies ook – en in zijn ogen tot grotere – problemen leiden. In dit 

boek worden de problemen die samenhangen met overheidsturing van wettelijke monopolies 

aangeduid met de term overheidsfalen.
12
 Overheidsfalen in netwerksectoren komt onder meer 

tot uiting door: 

- suboptimale investeringen in netwerken 

- onvoldoende innovatie in dienstverlening 

- het ontstaan van privileges 

 

De negatieve effecten van overheidsfalen kunnen worden gerelateerd aan de eerder in dit 

hoofdstuk aangehaalde gedragskenmerken prijsvorming en investeringsgedrag. Het ontstaan 

van privileges wordt namelijk mogelijk gemaakt door monopolistische prijsvorming aan de kant 

van de overheidsmonopolist. Een suboptimaal investeringsniveau in de netwerken en 

onvoldoende innovatie in de dienstverlening hangen samen met het investeringsgedrag van de 

overheidsmonopolist. De overheid is niet goed in staat de investeringen in zowel netwerken als 

dienstverlening goed te sturen, mede doordat de overheid de preferenties van de individuele 

afnemer niet goed kent. Hieronder een korte toelichting op de verschillende vormen van 

overheidsfalen. 

 

Investeringen in netwerken 

In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat een private monopolist de kwaliteit vaststelt op de 

preferentie van de marginale consument. In het geval van netwerken leidt dit voor de overige 

consumenten tot een te laag niveau van leveringszekerheid. Overheidsinterventie zou er voor 

moeten zorgen dat de optimale kwaliteit geleverd wordt. Het is echter moeilijk om dit optimum 

vast te stellen.  

 

 
12

 Overheidsfalen wordt in dit boek niet gebruikt als een containerbegrip waarin alle 

fouten die de overheid maakt onder kunnen worden gerangschikt. Overheidsfalen in dit 

boek heeft betrekking op de negatieve welvaartseffecten van ordening in 

netwerksectoren door het opleggen van een wettelijk monopolie in combinatie met 

overheidsturing. 
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In de praktijk komen in gereguleerde netwerksectoren zowel onderinvesteringen als 

overinvesteringen voor (Newbery, 1999). Onderinvesteringen zijn het gevolg van te lage 

budgetten voor onderhoud, vernieuwing en aanleg van netwerken. Hierdoor dreigt de situatie 

dat de infrastructuur 'uitgewoond' raakt. Vooral sectoren met budgetfinanciering van de 

infrastructuur zijn gevoelig voor onderinvesteringen. De noodzakelijke investeringsbudgetten 

moeten immers worden afgewogen tegen andere doelen in de begroting.
13
 In sectoren met 

een uitgewoonde infrastructuur heeft de consument te kampen met onvoldoende kwaliteit in 

de dienstverlening, de leveringszekerheid is in het geding. De spoorwegen worden als een 

netwerksector met een uitgewoonde infrastructuur gezien.  

In bepaalde netwerksectoren is echter ook sprake van overinvesteringen. De infrastructuur 

wordt 'gold-plated' genoemd. De risico's worden geminimaliseerd, maar tegen aanzienlijke 

kosten. Dit lijkt op te gaan voor delen van de drinkwaternetten en de energienetwerken. 

Netwerksectoren die op basis van kostengeoriënteerde tarieven werken zijn gevoelig voor 

overinvesteringen. Voor de consument is de betrouwbaarheid en kwaliteit van de 

dienstverlening niet in het geding, maar hij betaalt relatief veel voor meer zekerheid die niet 

nodig is. De ingenieurscultuur zorgt ervoor dat binnen de bedrijven wordt gestreefd naar 

maximale betrouwbaarheid van de netwerken.  

Zowel bij onderinvesteringen als bij overinvesteringen wordt het optimum niet bereikt. Dit heeft 

een negatief welvaartseffect.
14
 De niet-optimale prijs-kwaliteitsverhouding is een uiting van 

tekortschieten van de statische efficiency.  

 

Innovatie in dienstverlening 

Er is een hoge mate van consensus onder economen en beleidsmakers dat de mate van 

productvernieuwing in de telecomsector niet mogelijk geweest zou zijn zonder liberalisering 

van de sector. Overheidsmonopolies innoveren onvoldoende, concurrentieprikkels zijn nodig 

om tot vernieuwing te komen. In het artikel The Proper Scope of Government maken Hart, 

Schleifer en Vishny (1997) duidelijk dat private aanbieders sterkere prikkels hebben dan 

overheidsmanagers om te innoveren, omdat zij zich de voordelen van de innovatie kunnen toe-

eigenen. Dit geldt niet alleen voor kostengedreven innovaties, maar ook voor 

kwaliteitsgedreven innovaties. Er is echter een verschil op welke wijze de voordelen worden 

verzilverd. Private aanbieders zullen uit eigen beweging kosteninnovaties doorvoeren. Dit leidt 

direct tot extra marge, maar ook tot enig kwaliteitsverlies. Dit verlies is niet altijd gemakkelijk te 

verifiëren voor de klant of opdrachtgever. Het incasseren van de voordelen van 

kwaliteitsinnovaties is ingewikkelder. In een niet-gereguleerd marktregime passen aanbieders 

daarvoor productdifferentiatie toe. Met het onderscheiden van het product met meer kwaliteit 

kan de aanbieder ook een hogere prijs berekenen. In het geval van regulering - dus private 

aanbieders in een overheidsgestuurde markt - is dat voor private aanbieders lastiger. Zij zullen 

met de overheid moeten onderhandelen over de doorbelasting van de kosten. Het vastgestelde 

prijsregime bepaalt de intensiteit van de kwaliteitsgedreven innovaties, niet de preferenties van 

de burger. Bij een star of een sterk politiek gekleurd prijsregime kunnen de verstoringen groot 

zijn. Een verstoring hoeft niet altijd minder innovatie te betekenen. Het kan ook leiden tot 

'verkeerde' innovaties. Gereguleerde private bedrijven zoeken innovaties op die het beste 

renderen binnen het prijsregime, bij overheidsbedrijven kan de ingenieurscultuur leiden tot het 

doen van onrendabele investeringen.  

 

 
13

 Behalve de financiering kan ook het interventiemodel onderinvesteringen veroorzaken. 

Zo is in het concessiemodel voor concessiehouders niet aantrekkelijk om aan het einde 

van de concessieperiode nog investeringen te doen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk. 

14
 In de beleving van veel burgers wordt het welvaartsverlies van uitwonen van de 

infrastsructuur als gevolg van onderinvesteringen zwaarder gewogen het welvaartsverlies 

door overinvesteringen.  
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De mogelijkheden voor kwaliteitsgedreven innovaties in de dienstverlening zijn overigens niet 

in alle netwerksectoren even groot. Dit hangt mede af van de mate van homogeniteit van het 

goed. De beperkte prikkels voor innovatie bij overheidsbedrijven heeft negatieve 

welvaartseffecten. Gebrek aan innovatie heeft te maken met onvoldoende dynamische 

efficiency in de sector. De kans op gebrek aan innovatie neemt toe met de heterogeniteit van 

het product (Teulings et.al, 2005). 

 

Privileges 

Het wettelijke monopolie van overheidsbedrijven stelt personen en groepen verbonden aan het 

bedrijf in staat om hun eigen belangen na te streven. Gunstige arbeidsvoorwaarden en 

werkgaranties voor het management en de medewerkers zijn hiervan bekende voorbeelden.  

Bij het voornemen tot privatisering van overheidsbedrijven komen de privileges aan het licht.  

Overheidsbedrijven verlenen privileges aan belangengroepen als zij zich politiek roeren en de 

publieke opinie bespelen. Politici zijn hier gevoelig voor en kopen gemakkelijker arbeidsrust af 

dan in private bedrijven het geval is. In een rapport van de Wereldbank (1995) wordt de mate 

van 'overstaffing' binnen overheidsbedrijven als een belangrijke indicator voor inefficiency 

gezien. Verder kennen veel overheidsbedrijven gunstige arbeidsvoorwaarden in vorm van een 

hoge beloning en vroege pensionering. Vooral grote bedrijven in netwerksectoren, waaronder 

de spoorbedrijven en elektriciteitsbedrijven, staan hier bekend om. In Frankrijk blokkeren de 

belangen van 'insiders' onder andere door de macht van de werkvloer economische 

hervormingen in netwerksectoren. De vraag is in hoeverre dit ook in ons land speelt.  

 

Het toestaan van privileges heeft als gevolg dat de 'insiders' zich maatschappelijke 'rents' toe-

eigenen. De privileges worden immers betaald uit hogere tarieven voor de afnemers. Bij 

privatisering zal onder druk van de concurrentie en de kapitaalmarkt er een herverdeling 

plaatsvinden. De vraag is hoe en ten gunste van wie? Worden verbeteringen in de efficiency 

doorgegeven aan de consument in de vorm van lagere prijzen en romen de nieuwe private 

eigenaren zich de voordelen geheel toe? Of weet de overheid de 'rents' te kapitaliseren in de 

vorm van een hoge verkoopprijs? 

 

2.5.2 Oorzaken van overheidsfalen 

In het rapport van de Wereldbank (1995) getiteld Bureaucrats in Business, The Economics and 

Politics of Government Ownership, worden de oorzaken van overheidsfalen opgesomd: 

tegenstrijdige doelstellingen, perverse prikkels, het ontbreken van commitment en 

informatiescheefheid. In het rapport wordt de nadruk gelegd op het politieke falen: 

“Bureaucrats typically perform poorly in business, not because they are incompetent (they 

aren't), but because they face contradictory goals and perverse incentives that can distract and 

discourage even very able and dedicated public servants”.  

Waar de Wereldbank sterk de nadruk legt op het politieke falen zoekt Peirce (1981) naar de 

achtergronden van het bureaucratische falen. Op basis van vergelijking van eigen casestudies 

met anderen komt hij tot de conclusie dat het coördinatieprobleem groot is door het ontbreken 

van marktpikkels binnen de overheid. Dit leidt niet zozeer tot harde conflicten maar vooral tot 

vertragingen bij de uitvoering. Veel geciteerd is de studie van Pressman & Wildavsky (1984) die 

het falen van overheidsprojecten analyseert. Deze studie onderzoekt de implementatie van een 

groot aantal door de overheid gestarte projecten. Belangrijkste oorzaken van falen zijn: 

- uiteenlopende doelen van principalen en agenten 

- gebrek aan macht om samenwerking af te dwingen 

- verschillen tussen agenten kunnen alleen worden opgelost door langdurige en kostbare 

onderhandelingen 

- effectieve hiërarchische controle veronderstelt dat men weet wat er speelt en betrokkenen 

beloont voor handelen in belang van gehele organisatie.  
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Dixit geeft mogelijke verklaringen voor overheidsfalen. In The making of Economic Policy, A 

Transaction-Cost Politics Perspective onderscheidt Dixit (1996) twee mechanismen c.q. 

problemen die in dit verband van belang zijn: het bindingsprobleem en het agencypobleem. Het 

bindingsprobleem of 'commitment' heeft betrekking op geloofwaardigheid ('credibility') van de 

overheid bij het aangaan van arrangementen. Voorwaarden voor bindingskracht van 

arrangementen met de overheid zijn: transparantie in afspraken vooraf ('clear and observable 

ex-ante') en onomkeerbaarheid van de afspraken. Commitment heeft zijn prijs, namelijk 

vermindering van flexibiliteit. Met flexibiliteit wordt in dit verband de mogelijkheid bedoeld die 

de overheid heeft om in te kunnen grijpen in de gemaakte afspraken. Het opgeven van 

flexibiliteit blijft vanwege angst of opportunisme voor politici en ambtenaren in de praktijk zeer 

moeilijk. Teulings et. al. (2005) spreken over het dilemma van binding versus flexibiliteit, macht 

leidt tot onmacht. Naar hun oordeel kan juist het opgeven van interventiebevoegdheden 

resulteren in grotere stuurbaarheid.  

Naast het probleem van bindingskracht speelt ook de informatiescheefheid tussen 

beleidsmakers en beleidsuitvoerders. Dit is de bron van het zogenaamde agency-probleem.  

 

Het agency-pobleem heeft in dit geval betrekking op de relatie tussen de overheid als 

opdrachtgever (principaal) en het management van de uitvoeringsorganisatie als opdrachtnemer 

(agent), waarbij de agent eigen doeleinden nastreeft die niet in het belang zijn van de principaal. 

Theorieën over agency-problemen vinden zijn oorsprong in de analyse van bedrijven waarbij er 

divergerende belangen ontstonden tussen aandeelhouders en professionele managers (zie het 

kader over principaal en agent in paragraaf 2.3.3). Later is de agency-theorie ook toegepast bij 

de overheid, waarbij de politiek bestuurder principaal is en het management van de 

uitvoeringsorganisatie agent. Naar het oordeel van Holstrom en Milgrom (1997) is het probleem 

in de private sector echter kleiner doordat bedrijven een scherpere focus hebben op het 

eindresultaat. Disciplinering en beoordeling van de agent zijn naar hun oordeel lastiger als er 

meerdere taken verricht moeten worden en er meerdere belanghebbenden zijn. Zelfs als de 

output goed gedefinieerd en geverifieerd kan worden. Naar het oordeel van Dixit (2002) is dit 

aan de orde in de publieke sector. Er zijn niet alleen meerdere bazen ('principals') en meerdere 

taken ('multi-task'), er ontbreken bovendien concurrentieprikkels. Volgens Dixit (1997) zijn de 

problemen in publieke sector groter dan in de private sector doordat de 'multi-principle politics' 

prikkels zwakker zijn in publieke sector in vergelijking met de private sector. Er ontbreken 

sterke prestatieprikkels ('High Powered Incentives'). Een gebrekkige dienstverlenende houding 

richting burgers en inefficiency zijn hiervan de gevolgen. 

 

Principaal-agent problemen in overheidsbedrijven 

Overheidsbedrijven staan in de praktijk op afstand van de ambtelijke beleidsvoering. Het zijn 

uitvoeringsorganisaties in de publieke dienstverlening. De bijzondere positie van de 

overheidsbedrijven in het ambtelijke apparaat wordt verder ingegeven door het 

kapitaalintensieve karakter van overheidsbedrijven. Dit geldt in ieder geval voor de 

netwerksectoren. Overheidsbedrijven in netwerksectoren zijn veelal naamloze 

vennootschappen met de overheid als aandeelhouder. De politiek verantwoordelijk bestuurder 

treedt op als aandeelhouder en verstaat zich in die rol met de directie van het overheidsbedrijf.  

Het agency-probleem bij overheidsbedrijven wordt geschetst met behulp van figuur 4. De 

burger kan als klant geen directe invloed uitoefenen op de overheid als monopolist (lijn 3 in 

figuur 4), alleen indirect als kiezer van de politieke bestuurder (lijn 4). De stem van de burger 

heeft echter betrekking op een veelheid aan thema's en belangen, de disciplinering die ervan 

uit gaat richting het betreffende overheidsbedrijf is zeer beperkt. Daarmee is voor de externe 

disciplinering van het bedrijf de relatie tussen politieke bestuurder als aandeelhouder en het 

management sterk bepalend (lijn 1). Echter ook de aandacht van de bestuurder wordt 

versnipperd over meerdere taken en belangen, zodat de disciplinering snel een ad hoc karakter 

krijgt en niet consistent is. Dit geeft het management veel ruimte om eigen belangen na te 
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streven. Deze ruimte vertaalt zich ook binnen het eigen bedrijf, daar ontstaan ook agency-

problemen. Tussen management en uitvoering (lijn 2) zit een grote kloof. Niet alleen door het 

ontbreken van markttucht ontstaat ruimte voor autonomie op de werkvloer, in de praktijk blijkt 

ook het middenkader in grote bureaucratische organisaties een sterke leemlaag te vormen. 

Hierdoor is de directie niet in staat de werkvloer te bereiken.  

    

Figuur Figuur Figuur Figuur 4444    PrincipaalPrincipaalPrincipaalPrincipaal----agentagentagentagent    relaties in overheidsbedrrelaties in overheidsbedrrelaties in overheidsbedrrelaties in overheidsbedrijven ijven ijven ijven (enkelvoudige sturing)(enkelvoudige sturing)(enkelvoudige sturing)(enkelvoudige sturing)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De optelsom van bovenstaande relaties zorgen voor zwakke prestatieprikkels ('Low Powered 

Incentives') richting het management van overheidsbedrijven. Voor Dixit is daarmee niet 

gezegd dat privatisering de oplossing is, want dit kan leiden tot ongewenste vernauwing van 

doelstellingen. Het gebrek aan focus door de bestuurder richting het overheidsbedrijf (lijn 1 in 

figuur 4) kan dus ook een positieve kant hebben, namelijk een afweging van verschillende 

belangen die voor de burger relevant zijn. Soms moet in de ogen van Dixit (1996) daarom 

genoegen worden genomen met 'second or third choice'. Dit sluit aan bij de beschouwing van 

de bestuurskundige Ringeling (1993). Hij tracht tegenwicht te geven aan de negatieve oordelen 

over het falen van de overheid. Hij wijst erop dat in vergelijking met de markt de overheid met 

meer complexe problemen van doen heeft en daarom in prestaties moeilijk vergelijkbaar is met 

de markt. Deze relativering weerspreekt echter niet dat de overheid problemen heeft met 

uitvoering van beleid en daarom het zoeken naar meer effectieve sturingsmodellen noodzakelijk 

is. 

 

2.5.3 Slot: marktfalen versus overheidsfalen 

Marktfalen en overheidsfalen hebben allebei een negatieve invloed op de resultaten van 

netwerksectoren. De statische en dynamische efficiency staan onder druk en er treden 

mogelijk ongewenste herverdelingseffecten op. Aan overheidsfalen liggen net als bij marktfalen 

structuur- en gedragskenmerken ten grondslag. Marktfalen in netwerksectoren ontstaat door 

een wisselwerking tussen de structuur- en gedragskenmerken met mogelijke 

welvaartsverliezen als gevolg. Als antwoord op de negatieve welvaartseffecten van marktfalen 

hebben overheden in het verleden gekozen voor het opleggen van een wettelijk monopolie in 

combinatie met overheidsturing. Newbery (1999) constateert daarbij dat de vorm er niet altijd 

toe doet.  
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Zo lijken in de elektriciteitsector de gereguleerde private monopolies in de VS sterk op de 

Europese overheidsbedrijven. Het vastleggen van het wettelijk monopolie in combinatie met 

overheidsturing hebben echter gedragseffecten opgeroepen die zorgen voor suboptimale 

resultaten. De gedragseffecten hebben vooral te maken met de gedragskenmerken 

prijsvorming en investeringsgedrag.
15
 Zo is de overheid bij wettelijke monopolies met 

overheidsturing niet goed in staat ongewenste afroming van ‘rents’ te voorkomen. Tevens blijkt 

dat de overheid investeringen in zowel netwerken als dienstverlening niet goed kan sturen.  

 

De structuur- en gedragskenmerken in netwerksectoren kunnen onder marktverhoudingen 

leiden tot vergroting van de marktmacht van bedrijven door beperking van concurrentie, bij 

overheidsbedrijven met een wettelijk monopolie leidt het tot vergroting van de beleidsruimte 

voor het management als agent. Dit betekent dat gegeven de economische kenmerken van 

een sector er een afweging bestaat tussen de risico's op marktfalen en op overheidsfalen. Het  

zoeken naar de optimale ordening is het laveren tussen Scylla en Charybdis.  

De vraag is welke ordeningsmodellen de beste prikkels geven aan de bedrijven in de 

betreffende netwerksector. De vraag die daar direct mee samenhangt, is hoe een eventuele 

hervorming zo effectief mogelijk tot stand te laten komen. Deze onderwerpen zijn de thema's 

van het volgende hoofdstuk. 

 
15

 Het gedragskenmerk toegangsvoorwaarden is niet aan de orde. Met het wettelijk 

monopolie zijn ex ante andere aanbieders uitgesloten van het leveren van diensten en 

daarmee zijn toegangsvoorwaarden niet relevant. 
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3  Overheidsinterventies in netwerksectoren: 

 het wat en hoe 

3.1 Inleiding  

Overheidsinterventies hebben effect op de resultaten van de sector. De resultaten zijn echter 

niet altijd eenduidig blijkt uit het slot van hoofdstuk 2. Het oprichten van overheidsbedrijven met 

een wettelijk monopolie was bedoeld om de negatieve welvaartseffecten van marktfalen teniet 

te doen. Deze overheidsinterventie heeft echter ook negatieve welvaartseffecten teweeg 

gebracht die met de term overheidsfalen zijn aangeduid. Met het terugdraaien van de klok – 

privatiseren van overheidsbedrijven – kunnen de effecten van overheidsfalen teniet worden 

gedaan, doch het risico van nieuw marktfalen ligt dan op de loer. Dit laatste geeft de betekenis 

aan van de typologie van privatiseringsprocessen zoals geschetst in hoofdstuk 1. Hervormingen 

in netwerksectoren omvatten meer dan privatiseringen alleen. De eigendomsvraag is slechts 

één van de afwegingen die aan de orde zijn bij de hervorming van netwerksectoren. In dit 

hoofdstuk worden vier interventielijnen onderscheiden die relevant zijn bij het zoeken naar een 

optimale ordening van netwerksectoren. Deze interventielijnen zijn (zie ook schema 5): 

- het bevorderen van concurrentie in dienstverlening 

- toegang tot de netwerken voor gebruikers verzekeren 

- regulering van het monopolistische netwerk 

- eigendom van de netwerken bepalen. 

 

Bij het bevorderen van concurrentie is de vraag welke vorm van concurrentie het meest 

geschikt is in de betreffende netwerksector. Het verzekeren van de toegang van verschillende 

concurrerende aanbieders tot het netwerk vraagt om een vorm van ontbundeling van 

netwerken en diensten en het toezicht daarop vanuit de overheid. Voor het netwerk zelf is maar 

beperkte en soms zelfs geen enkele concurrentie mogelijk, dit betekent dat een vorm van 

regulering van de monopolistische netwerkbedrijven door de overheid noodzakelijk is. Tot slot 

is de vraag welke functie het eigendom van netwerken vervult in de ordening van de sector. 

 

Schema 5Schema 5Schema 5Schema 5    Referentiekader: overheidsinterventReferentiekader: overheidsinterventReferentiekader: overheidsinterventReferentiekader: overheidsinterventiesiesiesies        
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Het zoeken van een evenwicht tussen marktfalen en overheidsfalen is het optimaliseren van de 

vier bovengenoemde interventielijnen. Voor elk van de interventielijnen staan verschillende 

beleidsopties open. In dit hoofdstuk worden de vier interventielijnen nader toegelicht en de 

daarbij horende beleidsopties uitgewerkt en gewogen. Met het schetsen van verschillende 

beleidsopties wordt de wat-vraag in dit hoofdstuk beantwoordt, namelijk wat de mogelijke 

ordeningsmodellen zijn met het oog op beheersing van de risico's van markt- en 

overheidsfalen. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij keuzes die de Nederlandse overheid in het 

ordeningsbeleid heeft gemaakt. Aparte aandacht wordt besteed aan de EU-regelgeving, omdat 

deze van grote invloed is op de ordening van netwerksectoren in de lidstaten.  

 

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk komt de hoe-vraag aan de orde. De hervorming van een 

sector is meer dan keuzes maken in de ordening. Het is bovenal ook een transitie van 'oud' 

naar 'nieuw'. De hervorming van een netwerksector, waarbij een staatsmonopolist wordt 

vervangen door een ordeningsmodel met concurrerende private aanbieders gaat gepaard met 

een complex transtitieproces. Aan alle vier de genoemde interventielijnen wordt immers een 

andere invulling gegeven. Dit brengt grote veranderingen in posities en daarbij horende 

belangen met zich mee. De vraag is aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een 

ingrijpende hervorming te laten slagen.  

 

3.2 Concurrentie in dienstverlening 

3.2.1 Concurrentieladder 

De eerste interventielijn betreft het bevorderen van concurrentie in de diensten binnen de 

netwerksectoren. Voor het toepassen van concurrentie in netwerksectoren onderscheiden 

Haffner en van Hulst (1998) drie basismodellen: concurrentie op de markt, concurrentie om de 

markt en benchmarking. De drie mogelijke concurrentiemodellen zijn als keuzes in schema 6 

opgenomen. 

    

Schema 6Schema 6Schema 6Schema 6    Referentiekader: opties voor concurrentie dienstenReferentiekader: opties voor concurrentie dienstenReferentiekader: opties voor concurrentie dienstenReferentiekader: opties voor concurrentie diensten        
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Bij concurrentie op de markt kunnen consumenten kiezen uit meerdere aanbieders. De 

consument kan de eigen preferenties volgen en voor zichzelf de optimale prijs-

kwaliteitsverhouding nastreven. De mogelijkheid van 'switching' door de consument houdt de 

aanbieders op straffe van verlies het marktaandeel scherp. Dit veronderstelt overigens wel 

voldoende bereidheid tot 'switching' bij consumenten. Bij homogene goederen of 

ondoorzichtige markten kan dit beperkt zijn. 'Switching' levert dan niet zoveel op voor 

consumenten, zo is bij homogene goederen voor de consument alleen het prijsvoordeel aan de 

orde. Het realiseren van concurrentie op de markt in netwerksectoren vraagt om een helder 

reguleringskader (Vickers en Yarrow, 1997). Verder zal bij het afschaffen van het wettelijk 

monopolie, de concurrentie actief moeten worden bevorderd door toetreding te stimuleren en 

de marktmacht van incumbents aan banden te leggen. De toezichthouder die hiermee belast is, 

wordt vaak aangeduid met de Engelse term 'regulator'. Nadat er voldoende concurrentie tot 

stand is gekomen, kan het sectorspecifieke beleid worden vervangen door het algemene 

mededingingsbeleid. De overheid is dan geen contractpartij meer bij de verstrekking van 

diensten. 

 

Bij concurrentie om de markt is er sprake van één aanbieder. De aanbieder wordt voor een 

afgesproken periode het exclusieve leverings- of gebruiksrecht gegund, in feite een tijdelijk 

wettelijk monopolie. Concurrentie ontstaat als de gunning door middel van aanbesteding tot 

stand komt. Gedurende het biedingproces kan hevige concurrentie ontstaan. Het is alles of 

niets voor de aanbieders. Na gunning is de concurrentiedruk weer weg, maar kunnen nog wel 

prestatieprikkels aan de orde zijn voor zover dit in het afgesloten contract is opgenomen. 

Voor het tot stand brengen van concurrentie om de markt dient de overheid haar 

opdrachtgeverrol vorm te geven. De essentie is het tot stand brengen van een goed 

uitvoeringscontract. De basis wordt gevormd door het definiëren van prestatie-eisen en 

leveringsvoorwaarden in een bestek of bid-book én het organiseren van het biedingproces 

(Williamson, 1976). Voor het verkrijgen van een gebruiksrecht is tegenwoordig veiling een 

veelgebruikt instrument, voor het verkrijgen van een exclusief leveringsrecht zijn de regels voor 

Europese aanbesteding van kracht. Het hebben van voldoende bieders is een voorwaarde om 

concurrentie in het biedingproces te krijgen. Voldoende concurrentie en goed biedingproces 

kunnen de overheid veel en gedetailleerde informatie opleveren over de prestaties van de 

dienstverleners. Dat is van grote waarde bij de monitoring van de uitvoering van het contract. 

Bij concurrentie om de markt blijft de overheid contractpartij in de dienstverlening.  

 

Ten slotte is er nog benchmarking als vorm van concurrentie. Door benchmarking met andere 

aanbieders kunnen prestaties worden vergeleken. Op basis van de vergelijking kunnen door de 

overheid prikkels en sancties worden toegepast. Benchmarking is een geschikt instrument om 

monopolisten met elkaar te vergelijken. Benchmarking is een aanvulling op andere 

sturingsinstrumenten. Bij externe leveringscontracten verschaft benchmarking aanvullende 

informatie ten behoeve van de monitoring van de contractafspraken. Daarnaast wordt 

benchmarking gebruikt als aanvulling op hiërarchische sturing. In dat geval wordt benchmarking 

gebruikt om interne managementcontracten af te sluiten.  

Het invoeren van benchmarking is relatief gemakkelijk, omdat het een vergelijking betreft 

tussen bestaande aanbieders. Een voorwaarde voor het slagen is voldoende medewerking van 

betrokken organisaties. Daarin ligt de mogelijke zwakte van het instrument. De betrokken 

organisaties kunnen de betekenis van benchmarking uithollen door hun informatievoorsprong te 

gebruiken en de angel uit het instrument te halen. Het instrument benchmarking is in dit 

opzicht gevoelig voor collusie. Daar tegenover staat dat een brede toepassing van dit 

instrument mogelijk is. Naar het oordeel van Shleifer (1985) is benchmarking namelijk geschikt 

voor vergelijking tussen heterogene bedrijven.  
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3.2.2 Effecten 

Bij de drie bovengenoemde modellen van concurrentie is er sprake van een afnemende 

intensiteit van de concurrentieprikkel. Het bieden van keuzevrijheid door het creëren van 

meerdere aanbieders geeft in principe de sterkste prikkels. Concurrentieprikkels bevorderen de 

statische en dynamische efficiency. De prikkels bij aanbesteding zijn minder, omdat deze 

gedurende de contractperiode ontbreken. Bij benchmarking zijn de prestatieprikkels het 

zwakste. Haffner en van Hulst (1998) spreken in dat verband van de concurrentieladder. Op de 

laagste trede zijn de prikkels het zwakste, op de hoogste trede het sterkste. Of de sterkste 

concurrentieprikkels in netwerksectoren ook de grootste welvaartseffecten hebben is nog maar 

de vraag. Dit hangt mede af van economische kenmerken van de sector. Door schaal en 

verzonken kosten is een model met meerdere aanbieders niet altijd efficiënt. Dat betekent dat 

er een afweging nodig is tussen concurrentie op de markt en concurrentie om de markt.  

Het welvaartseffect van benchmarking heeft vooral betrekking op kosten en tarieven. Het 

effect op kwaliteit en innovatie is beperkt. Daarmee draagt het instrument van benchmarking 

weinig bij aan het opheffen van overheidsfalen waarbij sprake is van gebrek aan innovatie in de 

dienstverlening. De andere twee vormen van concurrentie kunnen wel een positief effect 

hebben op innovatie. Bij concurrentie op de markt is de innovatieprikkel het sterkste.  

Daarbij dient afgewogen te worden in hoeverre concurrentie mogelijk is als gevolg van 

verzonken kosten én in hoeverre concurrentie efficiënt is als gevolg van schaalvoordelen. De 

centrale afweging bij het toe te passen concurrentiemodel in netwerksectoren is er één tussen 

schaalvoordelen enerzijds en de mogelijke kracht van concurrentieprikkels anderzijds. 

Verzonken kosten beperken daarbij de concurrentieprikkels. 

 

3.2.3 Overheidsbeleid  

De EU is een belangrijke motor in het beleid gericht op het liberaliseren van de 

netwerksectoren door opheffing van het wettelijke monopolie. De grondslag van het EU-beleid 

is terug te voeren tot een aantal artikelen in het Verdrag van Rome. Artikelen 30 tot en met 37 

behandelen het doel van de vrije circulatie van goederen, artikelen 52 tot en met 66 de vrijheid 

van vestiging en het leveren van diensten binnen de EU (Parker, 1998). In artikel 37 worden 

lidstaten verplicht om de bevoorrechting van staatsmonopolies met een commercieel karakter 

te beëindigen.  

In het verleden benadrukte de EU het karakter van natuurlijk monopolie voor netwerksectoren. 

Dit betekende dat in het beleid de nadruk werd gelegd op coördinatie door de overheid in plaats 

van concurrentie. Met de Single European Act van 1986 is daar een eind aangekomen. Opening 

van de netwerksectoren voor concurrentie in 1992 werd daarbij als één van de 

hoofddoelstellingen geformuleerd (Parker 1998). In navolging daarvan zijn per sector richtlijnen 

voor de lidstaten opgesteld. Hiermee zijn overigens niet alle netwerksectoren onderworpen aan 

richtlijnen van de EU. Zo is liberalisering van de drinkwatersector niet aan de orde. EU-

commissaris Bolkestein had de drinkwatersector wel in zijn witboek Internal Market Strategy 

2003-2006 opgenomen als onderwerp van onderzoek, maar de slaagkans lijkt voorlopig beperkt. 

De drinkwatervoorziening blijft vooralsnog onder het beginsel van 'dienst van algemeen nut' 

vallen, waarmee de sector is gevrijwaard van richtlijnen die concurrentie voorschrijven.  

 

De lidstaten dienen de richtlijnen van de EU te vertalen in nationale wet- en regelgeving. Voor 

wat betreft het bevorderen van concurrentie in de netwerksectoren kiest de Nederlandse 

overheid voor de hoogst mogelijke trede in de concurrentieladder (EZ, 2000a).  

In de praktijk worden in netwerksectoren alle vormen van concurrentie toegepast. Zo is in de 

sectoren post, telecom en energie gekozen voor concurrentie op de markt. De Opta en de 

DTe.
16
 zijn als 'regulators' in het leven geroepen om de concurrentie gestalte te geven.  

 
16

 De DTe maakt deel uit van de NMa. Zij is echter als aparte kamer georganiseerd en 

kent in de wet specifieke toebedeelde taken en bevoegdheden.  
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De Opta werkt op basis van de postwet en de telecomwet, de DTe opereert op basis van de 

elektriciteitswet en de gaswet. In het openbaar vervoer wordt concurrentie om de markt 

toegepast. Ook in het vervoer is er een sectorspecifieke toezichthouder, de Vervoerskamer 

NMa. De Vervoerskamer is echter geen 'regulator', deze toezichthouder heeft relatief beperkte 

bevoegdheden.  

 

De drinkwatersector hanteert het instrument van vrijwillige benchmarking, het toezicht is 

handen van de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. Het instrument benchmarking is 

binnen de overheid als instrument voor vergelijking van overheidsdiensten zeer populair 

geworden in het afgelopen decennium.  

 

3.3 Toegang tot netwerken 

3.3.1 Toegangsmodellen 

De toegang tot de netwerken is de tweede interventielijn. Het verlenen van toegang is een 

vraagstuk op het moment dat er meerdere aanbieders van diensten gebruik moeten maken van 

de netwerken. Dit kan aan de orde zijn bij concurrentie op en om de markt. De toegangsvraag 

heeft betrekking op de relatie tussen de infrastructuur en de diensten die via de netwerken 

worden geleverd. De vraag is of en wat voor interventie nodig is in het geval van 

monopolistische netwerken. Indien de monopolistische aanbieder - de incumbent - naast 

netwerkbeheer ook commerciële diensten aanbiedt ontstaat het risico van 

concurrentievervalsing. Het goed en op maat regelen van de toegang tot netwerken is daarom 

essentieel bij liberalisering van de dienstenmarkten.  

 

Het OECD-rapport Restructuring Public Utilities for Competition (2001) schetst twee modellen 

voor ordening van de toegang tot monopolistische netwerken: het model van 

toegangsregulering ('access regulation') en het model van scheiding van eigendom ('ownership 

separation'). In het model van toegangsregulering blijft de verticale integratie van infrastructuur 

en dienstverlening in stand. De incumbent wordt echter verplicht om concurrerende 

dienstverleners toe te laten op het net tegen niet-discriminatoire voorwaarden. Een 'fair and 

open access' moeten 'unfair practises' voorkomen. De scheiding van eigendom betekent 

echter een vergaande ingreep in bestaande bedrijven: de incumbent wordt gesplitst in een 

netwerkbedrijf en een dienstverlenend bedrijf met verschillend management. Een 

holdingstructuur wordt door de overheid niet toegestaan. Met scheiding van eigendom wordt 

voorkomen dat het management van de incumbent concurrentievervalsing kan toepassen bij 

het verlenen van toegang. Naast de twee genoemde interventiemodellen is er nog een derde 

mogelijkheid, namelijk de toegang overlaten aan de sector. De netwerkbeheerder sluit in dat 

geval privaatrechtelijke contracten met de dienstverleners die toegang willen tot het netwerk. 

Glaeser en Shleifer (2003) stellen dat regulering niet altijd de beste oplossing is, soms is niets 

doen een beter antwoord op marktfalen. Niets doen betekent dat de eigenaar van de 

netwerken zelfstandig de leveringsvoorwaarden kan vaststellen binnen de kaders van het 

algemene mededingingsbeleid. De optie 'vrijlaten' kan getypeerd worden als een model met 

lichte regulering, dat wil zeggen dat sectorspecifieke regulering in aanvulling op het algemene 

mededingingsbeleid niet effectief is.  

Met toegangsregulering, scheiding van eigendom en vrijlaten zijn de opties voor 

overheidsinterventie met betrekking tot toegang tot het netwerk geschetst. De drie opties zijn 

in schema 7 weergegeven. 
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Schema 7Schema 7Schema 7Schema 7    Referentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegang    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Effecten 

Vrijlaten ligt voor de hand in netwerksectoren waar het wettelijke monopolie op diensten niet 

opgeheven wordt en daarmee de structuur van verticaal geïntegreerde monopolisten niet ter 

discussie staat. Vrijlaten kan echter ook aan de orde zijn in het geval dat het wettelijke 

monopolie op diensten wel wordt opgeheven. Teulings et. al. (2003) stellen dat het accepteren 

van marktfalen te verkiezen is in het geval dat het internaliseren van externe effecten niet 

lonend is. Anders gezegd: als effectieve gedragsprikkels ontbreken om marktfalen tegen te 

gaan dan ligt de optie ‘vrijlaten’ meer voor de hand. De optie ‘vrijlaten’ is ook aan de orde als er 

sprake is van ontbreken van marktfalen, bijvoorbeeld als de verticaal geïntegreerde 

netbeheerder er financieel belang bij heeft om andere gebruikers toe te laten tot het netwerk. 

Een betere benutting van de infrastructuur kan immers zorgen voor een hogere kostendekking 

van het netwerk.  

De aard van de concurrentie in de diensten in de netwerksectoren is mede bepalend voor het 

risico op marktfalen. Het risico van marktfalen kan ook beperkt zijn in het geval dat er sprake is 

van monopolistische concurrentie. De dreiging van toetreding drukt de prijzen en zal ook het 

risico van opwerpen van blokkades bij toegang verminderen. 

 

Indien vrijlaten geen welvaartswinst oplevert dient een keuze gemaakt te worden tussen 

toegangsregulering en het scheiden van eigendom. Toegangsregulering heeft als voordeel dat 

de synergievoordelen van het uitoefenen van beide functies behouden blijven. 

Synergievoordelen kunnen betrekking hebben op 'economies of scope' en op verticale 

integratie. Het nadeel van toegangsregulering is dat het hoge reguleringskosten vraagt, waarbij 

het de vraag is in hoeverre de toezichthouder echt greep krijgt op het verticaal geïntegreerde 

bedrijf. 'Capture' van de toezichthouder door de incumbents kan niet uitgesloten worden 

(Desmetz, 1968).  
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Bij scheiding op eigendomsniveau zijn de reguleringskosten laag, maar gaan mogelijk ook de 

synergievoordelen verloren. De vergelijking van de modellen laat goed het dilemma van de  

beleidsmakers zien. Het gaat in de ogen van de OECD om een 'trade off' tussen 'economies of 

scope' 
17
 enerzijds en de kosten en beperkingen van regulering anderzijds. De vraag is of 

regulering tot voldoende transparantie leidt en daarmee concurrentie bevordert. De centrale 

afweging bij de keuze in het toegangsmodel is tussen het realiseren van synergievoordelen 

enerzijds en de gunstige effecten van transparantie op de concurrentie anderzijds. 

In figuur 5 worden de voor- en nadelen van de verschillende opties voor het verzekeren van 

netwerktoegang nog eens samengevat. 

 

Figuur 5Figuur 5Figuur 5Figuur 5    Beoordeling interventiemogelijkheden voor netwerktoegangBeoordeling interventiemogelijkheden voor netwerktoegangBeoordeling interventiemogelijkheden voor netwerktoegangBeoordeling interventiemogelijkheden voor netwerktoegang    

 

Opties Voordelen Mogelijke nadelen 

Toegangsregulering 
Behoud synergievoordelen;  

vermijden kostbare scheiding 

Risico van 

concurrentievervalsing;  

hoge reguleringskosten 

Scheiding van 

eigendom 

Geen concurrentievervalsing;  

lichte regulering mogelijk 

Verlies synergievoordelen;  

mogelijk kostbare en complexe 

scheiding 

Vrijlaten 
Behoud synergievoordelen;  

lage reguleringskosten 

Risico van aanzienlijke  

concurrentievervalsing 

 

 

3.3.3 Overheidsbeleid 

 

Richtlijnen EU 

In de EU-richtlijnen zijn eisen vastgelegd met betrekking tot de toegang tot de netwerken. De 

richtlijnen fungeren als minimumeisen waaraan de nationale wetgeving moet voldoen. De EU-

richtlijnen over toegang zijn een combinatie van toegangsregulering en scheiding van 

infrastructuur en dienstverlening. Per netwerksector zijn de vereisten verschillend.  

De verschillen zijn voor een deel terug te voeren op economische kenmerken van sectoren, 

maar zijn ook het gevolg van onderhandelingen tussen de lidstaten over de ordening van 

netwerksectoren. In de onderhandelingen is een spanning tussen bevorderen van mededinging 

en bescherming van de incumbents. Het beheersen van netwerken is een belangrijke 

strategische variabele voor incumbents. Het voorkomen van discriminatie voor aanbieders staat 

dan ook centraal in de toegangsregulering. De eis is dat concurrerende dienstverleners tegen 

gelijke voorwaarden gebruik mogen maken van het monopolistische net. Er geldt een 

leveringsplicht, toegang mag niet geweigerd worden ('third party access'). De EU stelt steeds 

hogere eisen aan de uitvoering van toegangsregulering, onder andere de voorwaarde van 

onafhankelijkheid van toezichthouders. Met het versterken van het toezicht worden de 

 
17

 De OECD spreekt van economies of scope. In dit geval liggen ‘economies of scope’ en 

verticale integratie dicht bij elkaar. Bij’economies of scope’ gaat het om 

assortimentsvoordelen op de markt, bij verticale integratie om inkoopvoordelen in de 

bedrijfskolom. Het misbruik zit in het uitsluiten van medegebruik als gevolg van verticale 

integratie en concurrentievervalsing door kruissubsidiëring.  
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verschillende aspecten van toezicht steeds meer gebundeld. De ervaring leert dat 

toegangsregulering niet los kan worden gezien van leveringsvoorwaarden, tarief en kwaliteit. 

Vandaar dat toezicht op de verschillende aspecten in toenemende mate geïntegreerd 

plaatsvindt. De verplichting tot toegang wordt immers een dode letter indien de netbeheerder 

monopolistische prijzen kan hanteren of met andere leveringsvoorwaarden kan marchanderen. 

Of door bottlenecks in stand te houden om vervolgens met het argument van capaciteitsgebrek 

nieuwe toetreders aan een lijntje te houden.  

 

Om concurrentie in de dienstverlening mogelijk te maken eist de EU in de richtlijnen naast 

toegangsregulering tevens een scheiding tussen de exploitatie van de infrastructuur en het 

verlenen van commerciële diensten ('unbundling'). Doel is om zicht te hebben op de 

operationele bedrijfsvoering teneinde misbruik te voorkomen. Voor de organisatorische 

scheiding tussen het beheer van de infrastructuur en publieke diensten hanteert de EU drie 

varianten: boekhoudkundige scheiding en juridische scheiding en scheiding van eigendom. Bij 

elk van de varianten is de afstemming tussen infrastructuur en dienstverlening een andere.  

De boekhoudkundige scheiding is de minst vergaande variant. Daarbij staan beide activiteiten 

onder één management, doch dient in de administratie het netwerkbeheer apart gezet te 

worden. Daarmee ontstaat voor de toezichthouder inzicht in de opbrengsten en kosten van de 

infrastructuur. De operationele afstemming tussen beide activiteiten geschiedt op verschillende 

hiërarchische niveaus binnen het bedrijf.  

De tweede variant is de juridische scheiding. Deze variant gaat een stap verder door het 

onderbrengen van het netwerkbeheer in een afzonderlijke vennootschap met eigen 

rapportageverplichtingen. De operationele afstemming tussen de bedrijven loopt formeel via de 

gemeenschappelijke holding. Daarnaast bestaan op lager niveau vele informele horizontale 

contacten om praktische zaken intern te regelen.  

De scheiding van eigendom is de meest vergaande vorm van splitsing, doordat de activiteiten 

in verschillende bedrijven worden ondergebracht met ieder een eigen bestuur en 

rapportageverplichtingen. De operationele afstemming verloopt in deze variant via externe 

contracten. In figuur 6 worden de verschillen in de scheidingsvarianten nog eens samengevat. 

    

Figuur 6Figuur 6Figuur 6Figuur 6    Scheidingsvarianten EUScheidingsvarianten EUScheidingsvarianten EUScheidingsvarianten EU    

 

Scheidingsvariant Juridische vorm netbedrijf Operationele afstemming 

Boekhoudkundig Werkmaatschappij Intern horizontaal en verticaal 

Juridisch Aparte vennootschap onder holding Via bestuur holding 

Eigendom Aparte vennootschap Met externe contracten 

 

 

De EU schrijft bij liberalisering van netwerksectoren in de regel de lichtste variant voor, de 

boekhoudkundige scheiding. Doel van de scheiding is om toezichthoudende organen een 

betere greep te laten krijgen op de incumbent, het verkleint de informatiescheefheid.  

Een aanscherping van de eisen vindt plaats als er sprake is van blijvende oneerlijke concurrentie 

in de dienstenmarkt. In dit verband is door de EU in de elektriciteitsector recent de lat hoger 

gelegd. Boekhoudkundige scheiding volstaat niet meer, een juridische scheiding wordt nu 

verlangd.  
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Nederland 

In Nederland zijn voor netwerksectoren geheel verschillende oplossingen gekozen. In de 

spoorsector is een scheiding op eigendomsniveau tussen exploitatie van het netwerk en het 

beheer van de infrastructuur tot stand gekomen. De toegangsregulering is verhoudingsgewijs 

licht. Bij de telecom is gekozen voor een zware toezichthouder in de vorm van de OPTA. Voor 

de interne scheiding is de lichtste variant gekozen namelijk een boekhoudkundige.  

In de energiesector kiest de Nederlandse staat - na een lange discussie over 

scheidingsvarianten - uiteindelijk voor splitsing op eigendomsniveau in combinatie met een 

sterke toezichthouder (DTe). Alle in Nederland toegepaste varianten voor toegang passen in het 

EU-beleid. In andere EU-landen komen in netwerksectoren ook varianten voor waarin lichte 

scheiding en lichte regulering worden gecombineerd.  

Het ontstaan van een grote diversiteit aan varianten voor de ordening van de toegang heeft het 

ministerie van EZ aangezet tot het ontwerpen van een analysekader. Dit analysekader is als 

richtsnoer voor beleid bekrachtigd door het vaststellen van de notitie Liberalisering en 

privatisering in netwerksectoren (EZ, 2000a) door het toenmalige kabinet. In de notitie is een 

afwegingskader opgenomen dat de toenmalige secretaris-generaal van EZ, Van Wijnbergen, 

presenteerde in een interview met de NRC (1999).  

Het afwegingskader combineert bovendien op een elegante wijze de toegangsmodellen met de 

eerder behandelde concurrentiemodellen. Het afwegingskader heeft de vorm van een 

beslisboom.  

 

De klacht van lidstaten en bedrijven is dat de verschillen in toepassing van de EU-richtlijnen een 

ongelijk speelveld voor concurrentie oplevert. De hybride benadering van de EU kan 

ongelijkheid in concurrentieverhoudingen opleveren indien lidstaten de EU-richtlijnen als 

technische en juridische minimumvoorwaarden hanteren. De economische trade-off die de 

OECD laat zien verdwijnt dan uit beeld. Sommige lidstaten doen dit overigens uit nationaal 

economische overwegingen. Frankrijk heeft als beleid om de richtlijnen minimaal toe te passen 

met als doel de incumbents zoveel mogelijk te beschermen. Zij zien niet de door de OECD 

geschetste bovenstaande trade-off als belangrijkste dilemma, maar de versterking van de 

concurrentiepositie van de nationale kampioen op de binnenlandse en buitenlandse markt als 

opgave.  

  

3.4 Reguleringsmodellen 

Op basis van schaalvoordelen kiest de overheid er voor om in bepaalde netwerksectoren het 

monopolie voor de netwerken te handhaven. Hiermee ontstaat het risico van marktfalen. In het  

geval van monopolies ontbreken niet alleen prestatieprikkels voor netwerkbedrijven, er wordt 

ook geen informatie gegenereerd die het beoordelen van prestaties mogelijk maakt (Bovenberg 

en Teulings, 1999). Het reguleren van de monopolistische netwerken is een belangrijke 

interventielijn vanuit de overheid om marktfalen in deze tegen te gaan en met het toepassen 

van prestatieprikkels voor de monopolistische netwerkbedrijven de welvaart te vergroten. De 

regulering heeft betrekking op tarieven en kwaliteit. Op het gebied van prijs- of tariefsregulering 

bestaat al een lange traditie en hebben in de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Naast de traditionele kostprijs-plusregulering zijn ook nieuwe vormen van 

prijsregulering ontstaan, waaronder de price-capregulering en maatstafconcurrentie. 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de volgende reguleringsmethodieken (zie ook schema 8): 

- kostprijs-plus regulering 

- pricecap regulering 

- maatstafconcurrentie. 
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Schema 8Schema 8Schema 8Schema 8    Referentiekader: opties voor netwerkreguleringReferentiekader: opties voor netwerkreguleringReferentiekader: opties voor netwerkreguleringReferentiekader: opties voor netwerkregulering    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

3.4.1 Toelichting reguleringsmodellen 

 

Kostprijs-plus 

Prijsregulering is in het begin van de twintigste eeuw de Verenigde Staten geïntroduceerd in de 

vorm van een kostprijs-plusbenadering (Sherman, 2003). De essentie van de methode is dat de 

kosten in het betreffende bedrijf de basis vormt voor vaststelling van de tarieven. Alle kosten 

van het bedrijf worden vergoed en vermeerderd met een - redelijke - rendementsvergoeding.  

Deze kostprijsgeoriënteerde reguleringsmethodiek kent verschillende varianten. Naast kostprijs-

plus zijn er dan ook andere benamingen voor kostengeoriënteerde regulering waaronder ‘Cost-

of-Services’ en ‘Rate of Return’ (Laffont en Tirole, 1993). Alle op kostprijs gebaseerde 

reguleringsmethodieken veronderstellen inzicht van de overheid (principaal) in de 

kostenstructuur van het bedrijf (agent). In netwerkbedrijven is de kostenstructuur echter 

complex mede vanwege het kapitaalintensieve karakter van de bedrijven. De principaal wordt, 

zeker in het geval van meerdere producten en diensten, geconfronteerd met een behoorlijke 

informatieachterstand.  

De kostprijs-plus methode bevordert risicomijdend gedrag, kosten kunnen immers worden 

doorberekend. Zowel de risico’s die voortvloeien uit van de interne bedrijfsvoering als de 

sectorgerelateerde risico’s worden afgewenteld op de afnemer (Haffner en Meulmeester, 

2006). Het gevolg is dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan, maar dat tegelijkertijd de 

prikkels voor efficiency en procesinnovatie zwak zijn.  

 

Pricecap 

De pricecap methode is voor het eerst toegepast in de grote privatiseringsoperaties van de 

regering Thatcher in Engeland in de jaren tachtig (Lawson, 1992). In de pricecap methodiek 

wordt het prijsniveau in de gereguleerde sector aangepast aan de inflatie (+) en de mogelijke 

productiviteitsstijging (-). De pricecap methode wordt ook wel aangeduid met de formule CPI-X.  

Pricecaps kunnen voor een sector als geheel worden toegepast, maar ook op het niveau van 

individuele bedrijven. Bij toepassing van de pricecapmethode wordt niet expliciet gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de boekhouding van de bedrijven (Laffont en Tirole, 1993). Dit 

maakt de afhankelijkheid van de principaal van de interne bedrijfsgegevens bij de agent minder 

groot dan bij de kostprijs-plusmethode.  

StructuurStructuurStructuurStructuur GedragGedragGedragGedrag ResultaatResultaatResultaatResultaat
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De overheid, of de regulator die namens de overheid optreedt, legt voor een aantal jaren 

maximumprijzen op. De bedrijven kunnen zelf het prijsniveau kiezen. Bedrijven die een meer 

dan gemiddelde productiviteitsstijging weten te realiseren kunnen zo extra winsten genereren, 

de ondermaats presterende bedrijven kunnen in de rode cijfers terecht komen.  

Het gereguleerde bedrijf is daarmee risicodragend geworden voor prestaties in de eigen 

bedrijfsvoering, sectorbrede risico’s worden nog altijd bij de afnemer gelegd (Haffner en 

Meulmeester, 2006). De pricecap methode kent daarmee sterkere prestatieprikkels.  

De pricecap methode prikkelt vooral kostenverlaging en procesinnovatie, maar biedt 

tegelijkertijd ruimte aan opportunisme ten aanzien van kwaliteit. Kostenbesparingen die ten 

koste gaan van - de moeilijk te verifiëren - kwaliteit leiden namelijk tot hogere winstmarges.  

 

Maatstafconcurrentie 

Shleifer heeft in 1985 met zijn artikel A theory of Yardstick Competition de basis gelegd voor 

een derde variant. Deze methode wordt recent toegepast bij regulering van netwerken en is in 

ons land ook wel bekend onder de term maatstafconcurrentie (Haffner en Meulmeester, 2006). 

Bij maatstafconcurrentie wordt gebruik gemaakt van benchmarking als instrument. Op basis 

van benchmarking worden net als bij pricecap maximumprijzen vastgesteld. Daarbij kunnen 

gemiddelde prestaties als uitgangspunt voor vaststelling van de prijzen worden genomen, maar 

ook best-practises van de bedrijven in een benchmark. Het laatste leidt tot scherpere 

prestatieprikkels richting de bedrijven. Het hanteren van benchmarking maakt de regulator als 

principaal minder afhankelijk van bedrijfsinterne informatie. Bij het toepassen van 

maatstafconcurrentie dient wel aan de eisen van benchmarking te worden voldaan (Haffner en 

Meulmeester, 2006). Zo dienen er niet alleen voldoende bedrijven in de benchmark te zitten, de 

bedrijven moeten ook onderling vergelijkbaar zijn. Verder mag de benchmark niet gevoelig zijn 

voor strategisch gedrag van de deelnemende bedrijven, dat wil zeggen dat door 

samenspanning de uitkomsten van de benchmark kunnen worden beïnvloed. Ten slotte dienen 

prestaties van de gereguleerde monopolies ex post meetbaar te zijn, maar hierin onderscheidt 

maatstafconcurrentie zich niet van de andere reguleringsmethodieken.   

Met maatstafconcurrentie kunnen niet alleen de bedrijfsinterne risico’s bij het bedrijf worden 

gelegd, maar ook de sectorbrede risico’s. De risico’s voor de afnemers zijn dan beperkt, maar 

er dient wel voldaan te worden aan de bovengenoemde strenge eisen van benchmarking. 

De effecten van maatstafconcurrentie zijn qua richting vergelijkbaar met de pricecapregulering. 

Het prikkelt de bedrijven tot efficiency en procesinnovatie, kwaliteit kan in deze methode 

kwetsbaar zijn. 

 

3.4.2 Reguleringsmodellen beoordeeld 

Desmetz (1968) heeft vraagtekens gezet bij de kracht van regulering. Het is de vraag wie de 

sturende partij is. Stuurt de ‘regulator’ de bedrijven of sturen de bedrijven de ‘regulator’ zodanig 

dat zij zich extra ‘rents’ kunnen toe-eigenen. Toepassing van regulering stelt hoge eisen aan de 

kwaliteit en toerusting van de regulator ten einde gijzeling van de toezichthouder door de 

bedrijven ('capture') te voorkomen (Priest, 1993). In de ogen van Glaeser en Shleifer (2003) 

hangt de effectiviteit van regulering af van de gevoeligheid van de toezichthouder voor de 

weerstand tegen sterke economische krachten. 

De regulering van kwaliteit blijft duidelijk achter bij de prijsregulering. Naar het oordeel van 

Shleifer (1998) zijn kwaliteit en innovatie lang onderbelicht gebleven door een eenzijdige focus 

op prijsstelling. Kwaliteitsregulering staat dan ook nog in de kinderschoenen. 

 

De effecten uitgedrukt in prijs, kwaliteit, innovatie, en het toe-eigenen van 'rents' zijn bij de 

behandelde vormen van regulering verschillend. Kostprijs-plus heeft de zwakste 

prestatieprikkels. Het gevolg is dat efficiency en procesinnovatie onder druk staan en er ruimte 

is voor het toe-eigenen van ‘rents’ door de belangengroepen verbonden aan de incumbents. 

Zowel de bedrijfsrisico’s als de sectorbrede risico’s kunnen worden afgewend op de afnemers. 
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Het belangrijkste voordeel van kostprijs-plusregulering is dat de kwaliteit en investeringen in de 

netwerken niet onder druk staan en zo geen risico ontstaan van het uitwonen van de 

netwerken. Pricecapregulering en maatstafconcurrentie bevorderen echter efficiency en de 

daarbij horende procesinnovatie. Ook is de ruimte voor het toe-eigenen van rents beperkt door 

efficiencynormen op te leggen (pricecap) en best-practises als referentie te nemen 

(maatstafconcurrentie). In beide methodieken zijn de investeringen in kwaliteit kwetsbaar. De 

richting van de effecten zijn bij pricecap en maatstafconcurrentie dezelfde.  

Maatstafconcurrentie is daarbij effectiever dan pricecap, omdat ook de sectorale risico’s op het 

bedrijf kan worden afgewenteld. Toepassing van maatstafconcurrentie stelt wel striktere 

voorwaarden. De centrale afweging bij de keuze tussen de drie reguleringsmethodieken is er 

een van prestatieprikkels versus ongewenst kwaliteitsverlies vanwege incomplete contracten.  

Zie figuur 7 voor een samenvatting van de beoordeling van de verschillende methodieken voor 

prijsregulering. 

 

Figuur 7Figuur 7Figuur 7Figuur 7    Beoordeling methodieken voor prijsreguleringBeoordeling methodieken voor prijsreguleringBeoordeling methodieken voor prijsreguleringBeoordeling methodieken voor prijsregulering    

 

Effecten Kostprijs-plus  Pricecap  Maatstafconcurrentie 

Sterke prikkels Kwaliteit 
Efficiency, 

procesinnovatie 

Efficiency, 

procesinnovatie 

Zwakke prikkels 
Efficiency, 

procesinnovatie 
Kwaliteit Kwaliteit 

Afwentelen risico’s Op afnemers 

Individueel op 

bedrijf, sectoraal op 

afnemers 

Op bedrijf 

Tegengaan toe-

eigenen ‘rents’ 
Beperkt effectief Effectief Meest effectief 

 

Bij de beoordeling van de verschillen tussen de reguleringsmethodieken past wel enige 

relativering. In de praktijk zijn naar het oordeel van Newbery (1999) de verschillen tussen 

kostprijs-plus en pricecap minder groot dan het lijkt. Beide reguleringsmethoden zijn uiteindelijk 

toch kostengeoriënteerd. Ook de toepassing van benchmarking beperkt zich niet tot 

maatstafconcurrentie. Bij pricecap en kostprijs-plus gebruikt de regulator benchmarking om 

extra informatie te genereren over de bedrijven. De methodieken lopen dan ook enigszins in 

elkaar over.   

 

3.4.3 Overheidsbeleid 

De toepassing van regulering is de verantwoordelijkheid van de overheid. De keuze voor het 

model van reguleren wordt vastgelegd in de wetgeving. De uitvoering kan worden gedelegeerd  

aan een toezichthouder. Het voordeel van delegatie is dat met een gespecialiseerde 

toezichthouder de informatiescheefheid ten opzichte van de monopolisten kan worden 

verkleind. Daarnaast is onafhankelijkheid een belangrijk argument om de reguleringstaak onder 

te brengen bij de toezichthouder. De gedachte is dat een onafhankelijke toezichthouder minder 

gevoelig is voor lobby vanuit de sector.  
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De EU stelt in haar richtlijnen in toenemende mate eisen aan de inrichting van het toezicht in de 

lidstaten. In netwerksectoren is de onafhankelijkheid van de toezichthouder één van de 

vereisten. Een andere eis betreft de toerusting van de toezichthouder. Met de versterking van 

het toezicht vindt er een verschuiving plaats van ex-post toezicht naar ex-ante toezicht. Dus niet 

alleen meer corrigeren achteraf, maar preventief ingrijpen wordt mogelijk. Met de verschuiving 

van ex-post naar ex-ante toezicht zijn toezichthouders beter in staat om op dynamische 

ontwikkelingen in de sector in te spelen.  

Dit geldt voor niet alleen voor prijs- en kwaliteitsregulering, maar ook voor het in paragraaf 3.3 

behandelde toezicht op de toegang tot de netwerken. Er is een tendens om de drie genoemde 

vormen van toezicht onder te brengen bij één sectorspecifieke toezichthouder. Deze integratie 

van toezichtfuncties is niet vastgelegd in EU-richtlijnen, maar is meer het gevolg van de wens 

van de lidstaten om expertise te bundelen. In figuur 8 worden de taken van dergelijke 

geïntegreerde sectorspecifieke toezichthouders nog eens samengevat.  

 

Figuur 8 Figuur 8 Figuur 8 Figuur 8     Taken van sectorspecifieke toezichthouders in netwerksectorenTaken van sectorspecifieke toezichthouders in netwerksectorenTaken van sectorspecifieke toezichthouders in netwerksectorenTaken van sectorspecifieke toezichthouders in netwerksectoren    

 

Aspecten van toezicht Doelstelling toezicht Aard toezicht 

Tarief 

Voorkomen van monopolistische 

prijsvorming door incumbents en  

introduceren van prestatieprikkels 

Meestal ex ante (opleggen 

tarievenstructuur) 

Kwaliteit 

Zorgdragen voor voldoende 

kwaliteit: geen bottlenecks, 

leveringszekerheid, 

interconnectie  

Meestal ex post, ontwikkeling 

naar ex ante 

Toegang 

Gelijke toegang voor 

concurrerende diensten op 

monopolistische netwerken 

verzekeren 

Soms ex post (verbod, boete), 

Vaak ex ante (voorschrift) 

 

 

Voor wat betreft de netwerksectoren kent Nederland drie sectorspecifieke toezichthouders: de 

Opta, de DTe en de Vervoerskamer. De Opta ziet toe op de uitvoering van de Postwet en de 

Telecommunicatiewet. De basis van het tarieventoezicht voor de Opta is nog altijd kostprijs-

plus, maar daarbij wordt in toenemende mate wordt gebruik gemaakt van benchmarking.  

De DTe is een kamer van de NMa en ziet toe op uitvoering van de Gaswet en Elektriciteitswet. 

Het tarieventoezicht heeft zich geëvalueerd van pricecap naar maatstafconcurrentie.  

De Vervoerskamer als onderdeel van de NMa heeft een beperkte taak. Zij ziet primair toe op 

het verzekeren van de toegang tot de vervoersnetwerken (met name spoor en luchtvaart). De 

Vervoerskamer past geen tarieventoezicht toe.  

De overige netwerksectoren kennen geen sectorspecifiek toezicht. Er gaan wel stemmen op 

om ook een Waterkamer in te richten. Dit zou passen in het pleidooi van Van Damme en 

Mulder (2006) om maatstafconcurrentie voor de watertarieven toe te passen. De recent 

aangepaste drinkwaterwet voorziet hier echter niet in.  
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3.5 Eigendom van netwerken  

De economische betekenis van het eigendom is de aanwending van de residuele controle voor 

de eigenaar. Residuele controle is de zeggenschap over die zaken die niet in contracten  

of door regulering zijn vastgelegd of zijn vast te leggen (Grossman en Hart, 1986). Hoe zwakker 

de regulering en incompleter de contracten zijn, hoe groter de betekenis van zeggenschap. 

Uiteraard geldt ook het omgekeerde: vergaande regulering holt de betekenis van eigendom uit. 

Voor de niet vastgelegde afspraken heeft het management eigen manoeuvreerruimte.  

 

Formeel beschikken de eigenaren van het bedrijf over de residuele controle. De eigenaren 

zullen het management instructies of prikkels geven de residuele ruimte zodanig in te vullen dat 

de uitkomsten van het gedrag van het management in het belang van de eigenaren zijn. De 

vraag welke eigendomsmodellen voor netwerkbedrijven aan de orde zijn.  

Viscusi et. al. (2001) onderscheidt drie opties voor eigendom (zie ook schema 9):   

- staatsbedrijven  

- privaat eigendom  

- concessieverlening. 

 

    

Schema 9Schema 9Schema 9Schema 9    Referentiekader: opties voor eigendomReferentiekader: opties voor eigendomReferentiekader: opties voor eigendomReferentiekader: opties voor eigendom    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Staatsbedrijven
18181818
 

In de staatsbedrijven kunnen politieke bestuurders via de hiërarchie het management sturen en 

zo hun wensen opleggen aan de uitvoering. Staatsbedrijven zijn als sturingsmodel aantrekkelijk 

op het moment dat externe contracten of regulering onvoldoende uitzicht bieden op het 

gewenste resultaat. Bijvoorbeeld als regulering een te lage kwaliteit van de netwerken niet kan 

verhinderen en daarmee de leveringszekerheid van de netten in het geding komt. Niet-sluitende 

regelgeving en incomplete contracten kunnen worden ondervangen met zeggenschap. De 

overheid heeft dan als eigenaar de residuele controle over de productiemiddelen. In de 

discussie over privatisering van de elektriciteitsnetwerken is dit het centrale thema (zie 

hoofdstuk 8). 

 
18

 Staatsbedrijven en overheidsbedrijven worden als synonieme begrippen gebruikt voor 

zover het de aansturing van de bedrijven betreft. Bij staatsbedrijven is het rijk 

aandeelhouder, bij overheidsbedrijven kunnen dit ook lagere overheden zijn.  
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Shleifer (1998) stelt dat staatsbedrijven een geschikt sturingsmodel zijn in sectoren waarbij:  

1 de concurrentie zwak is en consumentenkeuze ineffectief 

2 de mogelijkheden voor kostenreductie tot niet-contracteerbaar kwaliteitsverlies leiden 

3 innovatie relatief onbelangrijk is 

4 het reputatiemechanisme zwak is. 

 

Aan alle vier de voorwaarden moet worden voldaan. Gegeven de monopoliepositie van 

netwerkbedrijven wordt automatisch voldaan aan de eerste voorwaarde, zwakke concurrentie 

en het ontbreken van keuzemogelijkheden. De tweede voorwaarde - risico van niet 

contracteerbaar kwaliteitsverlies - heeft te maken met de lastige verifieerbaarheid van kwaliteit. 

Hart en Shleifer (1997) leggen een relatie tussen verifieerbaarheid van kwaliteit en prikkels voor 

innovatie. In het artikel The Proper Scope of Government concluderen zij dat staatsbedrijven 

minder sterke innovatieprikkels kennen. Deze redenering omdraaiend betekent dat in sectoren 

waar innovatie er niet zo toe doet - de derde voorwaarde – het staatsbedrijf een passend 

sturingsmodel kan zijn. Ook ten aanzien van de vierde voorwaarde - zwak reputatiemechanisme 

- is sprake van het omdraaien van de redenering. De economische theorie laat zien dat 

reputatiegevoeligheid van bedrijven opportunisme van de private uitvoerder kan beperken 

(Bovenberg en Teulings, 1999). Bij het ontbreken van een dergelijke prikkel kan 

overheidseigendom als vervanger gelden.  

Wat opvalt is dat alle vier genoemde voorwaarden negatief geformuleerd zijn. Staatsbedrijven 

zijn dus niet zozeer superieur, maar eerder second-best. Er zijn sectoren waarin 

netwerkbedrijven aan alle vier de voorwaarden voldoen en daarmee in aanmerking komen om 

staatsbedrijven als sturingsmodel voor de netwerkbedrijven te hanteren.  

 

Het Nederlandse ondernemingsrecht kent belangrijke beperkingen voor de aandeelhouder om 

haar eigendomsrechten te effectueren. Veel overheidsbedrijven hebben een structuurregime 

waarin de invloed van de aandeelhouders beperkt is. De publieke aandeelhouders hebben geen 

zeggenschap over investeringen en benoemen niet het management. Dit is voorbehouden aan 

de Raad van Commissarissen. Met de recente veranderingen in het structuurregime wordt de 

invloed van de aandeelhouders op de benoeming van commissarissen weliswaar groter, doch 

de commissarissen hebben ook in het nieuwe structuurregime de opdracht het belang van het 

bedrijf te dienen. Dit betekent dat ook het huidige wettelijke regime weinig ruimte biedt voor 

sturing door de eigenaren, dus ook voor de overheid als aandeelhouder in staatsbedrijven. De 

effectiviteit van overheidsbedrijven als sturingsmodel vraagt daarom om een herwaardering van 

de zeggenschap van aandeelhouders in overheidsbedrijven (Veraart, 2001).  

 

Met de nieuwe regels voor bedrijven met een verplicht structuurregime wordt daar enigszins 

aan tegemoet gekomen. 

 

Aan overheidseigendom zijn specifieke kosten verbonden. Overheidsbedrijven zijn in de eerste 

plaats onderhevig aan de grillen van de politiek-bestuurlijke arena. Dit kan ingegeven zijn door 

politiek opportunisme, maar heeft ook alles te maken met de hectiek en complexiteit in de 

politieke besluitvorming. Ook de kennis over het werk schiet tekort, er is een kloof tussen 

beleid en uitvoering. Het gevolg is dat prestatieprikkels bij overheidsbedrijven zwak zijn.  

Bij staatsbedrijven hebben we te maken met de principaal-agentproblemen van de publieke 

sector. Een van de problemen die hieruit voortvloeit, is dat het bij staatsbedrijven lastig is om 

het optimale investeringsniveau vast te stellen. Het risico van onderinvesteringen óf van 

overinvesteringen is een vorm van overheidsfalen (zie paragraaf 2.5). 
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Ook een andere vorm van overheidsfalen kan optreden bij staatsbedrijven, namelijk het 

verlenen van privileges aan belangengroepen verbonden aan de bedrijven. Newbery (1999) stelt 

dat door verticale en horizontale integratie aan de incumbents verbonden belangengroepen de 

'rents' naar zich toe weten te trekken. Bij staatsbedrijven worden in de politieke arena de 

'rents' verdeeld, bij privaat eigendom is het speelveld van de regulator bepalend. Een klassiek 

voorbeeld bij staatsbedrijven zijn de gunstige arbeidsvoorwaarden voor personeel en 

bescherming van werkgelegenheid. Bij de privatisering van Franse staatsbedrijven is dit 

verschijnsel goed waarneembaar. Ook in ons land is dit, zij het in mindere mate, aan de orde.  

 

3.5.2 Betekenis van privaat eigendom 

Privaat eigendom in netwerksectoren is aan de orde in combinatie met sterke regulering. Met 

regulering worden de vrijheidsgraden van het management van de bedrijven in ingekaderd. In 

economisch jargon: de residuele controle voor de eigenaar is hiermee beperkt, ongeacht wie de 

eigenaar is. Dit neemt niet weg dat er voor het management nog de nodige vrijheidsgraden 

overblijven, zeker als er sprake is van een incompleet contract. De vraag is wat privaat 

eigendom in een dergelijke situatie voor economische effecten kan hebben.  

 

De betekenis van privaat eigendom in netwerkbedrijven is uitgebreid onderzocht in het kader 

van de besluitvorming rond privatisering. Vickers en Yarrow (1997) stellen dat normaal 

gesproken privaat eigendom door concurrentie tot hogere efficiency leidt. Privatisering levert  

dan welvaartswinst op. Een uitgebreid survey-onderzoek van Megginsson en Netter (2001) laat 

zien dat de resultaten van privatisering positief zijn. Het heeft geleid tot hogere efficiency in de 

voormalige staatsbedrijven. De vraag is in welke mate dit geldt voor bedrijven in 

netwerksectoren. Een onderzoek van Pollitt (1995) naar de prestaties van elektriciteitsbedrijven 

laat een ander beeld zien dan van Megginsson en Netter. Zijn conclusie is dat er nauwelijks 

verschil is in de prestaties van elektriciteitsbedrijven in privaat of publiek eigendom. Private 

bedrijven hebben een licht voordeel als het gaat om innovatie. De bevindingen van Pollitt 

sluiten aan bij de meer specifieke conclusies van Vickers en Yarrow over privatisering in 

netwerksectoren (1997). 

 

De betekenis van privatisering heeft vooral betrekking op de effecten van de kapitaalmarkt. 

Volgens Laffont en Tirole (1993) kan via de kapitaalmarkt informatie verkregen worden over de 

prestaties van het management. Zij tekenen daarbij aan dat ook de overheid als aandeelhouder 

dit kan doen, zeker in situaties waarin de overheid maar in beperkte mate het bedrijf van 

kapitaal voorziet. Dit laatste is vaak het geval in netwerksectoren waar overheidsbedrijven met 

veel vreemd vermogen worden gefinancierd. Wie over de aandelen beschikt lijkt dan toch niet 

doorslaggevend. Het belangrijkste verschil zit in de ogen van Laffont en Tirole (1993) in de 

liquiditeit van het aandelenkapitaal. Bij overheidsbedrijven is overname uitgesloten en daarmee 

ontbreekt het disciplinerende effect van de kapitaalmarkt richting het management van 

bedrijven.  

 

Met een overname kunnen inefficiënties of verkeerde investeringsbeslissingen worden 

gecorrigeerd. De illiquiditeit van het aandelenkapitaal bij overheidsdeelneming geldt in de ogen 

van Laffont en Tirole niet alleen bij volledig overheidseigendom, maar ook voor 

meerderheidsparticipaties. Vanuit dat perspectief hebben minderheidsprivatiseringen maar 

weinig betekenis. 
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3.5.3 Concessieverlening 

Concessieverlening kan als een tussenvorm worden beschouwd tussen publiek en privaat 

eigendom. In een concessievariant is er een onderscheid tussen juridisch en economisch 

eigendom, het is in feite een vorm van gedeeld eigendom. De (juridische) eigenaar van het 

netwerk besteedt de exploitatie uit aan een commercieel bedrijf onder nader te bepalen 

voorwaarden (economisch eigendom). De voorwaarden hebben betrekking op looptijd, prijs en 

kwaliteit. Met beperking van de looptijd is het mogelijk om van concessienemer te wisselen.  

Een concessiestelsel heeft uit oogpunt van prikkels vooral betekenis indien een concessie 

periodiek wordt aanbesteed. Op het moment van aanbesteding kan er sprake zijn van hevige 

concurrentie met een hoge inzet. De uitkomst is immers 'alles of niets', een exclusief 

leveringsrecht voor jaren of langdurige uitsluiting van de 'markt'.  

Het concessiestelsel is de eigendomsvariant die goed past bij contractering door toepassing 

van concurrentie om de markt, waarbij de overheid greep wil houden op de ‘assets’ die 

noodzakelijk zijn voor uitvoering van de dienstverlening.   

 

Concessieverlening impliceert exclusiviteit van levering voor een bepaald domein. Het 

belangrijkste motief voor exclusiviteit is het kenmerk van schaal. Indien verticale integratie 

voordelen oplevert is een gecombineerde concessie van netwerkbeheer en diensten aan de 

orde. Schaal gaat in de regel gepaard met een hoge kapitaalintensiteit. Cruciaal in dat verband is 

het vaststellen van de optimale concessieperiode en afspraken over tussentijdse aanpassingen 

van het contract (Williamson, 1976). Deze periode moet kort genoeg zijn om de 

concurrentieprikkel te laten werken, maar ook weer lang genoeg om investeringen terug te 

kunnen verdienen. De tijdelijkheid van de concessie vormt een rem op investeringen, omdat de 

overdracht van 'assets' aan het einde van de contractperiode een risico blijft. Afspraken over 

financiële compensatie kunnen dit ondervangen, indien er voldoende commitment is vanuit de 

opdrachtgever. Daar staat tegenover dat bij de aanbesteding van een nieuwe concessieronde 

de zittende concessienemer een grote voorsprong heeft op concurrerende aanbieders. De 

zittende concessienemer beschikt als enige over alle informatie en heeft bij goed presteren 

bovendien een reputatievoorsprong. 

 

Bij concessieverlening is de opdrachtgeverrol essentieel. De concessiegever dient de 

contractvoorwaarden vast te stellen waaraan de concessienemer moet voldoen 

(contracteerbaarheid). Bij een gedetailleerde benadering wordt in feite gestreefd naar een 

compleet contract. Zaken kunnen desgewenst ook globaal worden geregeld. Het model is in dit 

opzicht flexibel. In alle gevallen dient de concessiegever de prestaties van de concessienemer 

nauwkeurig te volgen en te beoordelen (verifieerbaarheid). 

Hieraan worden boetes en sancties verbonden om prestatieprikkeIs te genereren. In de rol van 

concessiegever vervult de overheid een actief bewakende rol. De concessienemer als private 

partij kent daarnaast ook de prikkels van de kapitaalmarkt.   

 

Een beperking bij toepassing van concessieverlening is dat het model niet goed werkt bij een 

sterke dynamiek in de sector. Dynamiek vraagt om aanpassing van afspraken waardoor 

concessiegever en concessienemer in een permanente onderhandelingspositie terecht komen. 

Hierdoor ontstaat een hold-up situatie. Voorspelbaarheid is daarom een vereiste voor 

succesvolle toepassing van het concessiemodel. Een specifiek risico van het concessiemodel is 

opportunisme aan het einde van de concessieperiode. De concessienemer zal alleen investeren 

indien hij verzekerd is van verlenging, of gecompenseerd wordt voor de gepleegde 

investeringen, of gestraft worden bij slechte oplevering.  

Onzekerheid of onduidelijkheid kunnen uitstel van investeringen tot gevolg hebben en daarmee 

de leveringszekerheid negatief beïnvloeden. Concessieverlening leent zich vooral goed voor 

ontwikkelde sectoren waar beheer dominant is en het domein goed afgebakend kan worden. 
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3.5.4 Beoordeling eigendomsmodellen 

De voorwaarden bij het toepassen van staatsbedrijven als eigendomsmodel zijn beperkt. Bij 

netwerken is het risico op niet-contracteerbaar kwaliteitsverlies het sterkste motief voor 

toepassen van het sturingsmodel overheidsbedrijf. Innovatie geldt niet als motief, want 

overheidseigendom remt innovatie. Hetzelfde geldt in feite voor de statische efficiency. Als 

gevolg van het principaal-agentprobleem zijn prestatieprikkels in het model van 

overheidseigendom relatief zwak. Eerder is in dit verband Friedman aangehaald, die wees op 

de discrepantie tussen goede bedoelingen en resultaten. Met overheidseigendom wordt het 

toe-eigenen van 'rents' door private eigenaren weggenomen, maar is het toe-eigenen van 

'rents' door belangengroepen binnen het staatsbedrijf niet uitgesloten. 

 

De eigendomsmodellen concessies en privaat eigendom kennen krachtige prestatieprikkels, 

mits passend bij de structuur van de sector en aan de bestuurlijke voorwaarden is voldaan. Voor 

concessieverlening geldt dat de sector voorspelbaar is wat betreft haar ontwikkeling en de 

resultaten goed verifieerbaar. Dit stelt de overheid in staat om een goed contract te sluiten met 

de concessienemer. Bij concessieverlening blijft het juridische eigendom van de netwerken bij 

de overheid. In het contract tussen concessiegever en concessienemer zijn prestatieprikkels 

opgenomen. Periodiek aanbesteding van de concessie is nodig om informatie te genereren 

voor het vaststellen van scherpe prestatieprikkels. Op die wijze kan de overheid de ‘rents’ 

afromen bij de private uitvoerder. 

 

Bij de optie van volledig privaat eigendom is zowel het juridische als het private eigendom in 

handen van private kapitaalbezitters. De prestatieprikkels worden gegenereerd door de prikkels 

van de kapitaalmarkt én het reguleringsregime dat de overheid heeft vastgelegd. De prikkels 

zijn alleen krachtig als het reguleringsregime sluitend is. Met behulp van regulering kunnen de 

‘rents’ worden afgeroomd. In figuur 9 worden de belangrijkste verschillen tussen de 

eigendomsmodellen samengevat.  

    

Figuur 9Figuur 9Figuur 9Figuur 9    Beoordeling modellen van eigendom netwerkbedrijvenBeoordeling modellen van eigendom netwerkbedrijvenBeoordeling modellen van eigendom netwerkbedrijvenBeoordeling modellen van eigendom netwerkbedrijven    

 

Resultaten Overheidsbedrijven  Privaat eigendom Concessies  

Onderscheidende 

kenmerken 

Kwaliteitsrisico’s 

Niet reputatiegevoelig 

Weinig innovatie 

Resultaten verifieerbaar 
Vraag voorspelbaar 

Resultaten verifieerbaar 

Bestuurlijke 

voorwaarden 
Invloed aandeelhouders Sluitende regulering 

Goed 

opdrachtgeverschap 

Prestatieprikkels Zwak Krachtig 
Krachtig 

bij aanbesteding 

 

Privatisering van de voormalige nutsbedrijven kan een positief welvaartseffect hebben als 

gevolg van de druk van de private kapitaalmarkt. Er zijn situaties waarin dat niet op hoeft te 

gaan.  

Allereerst indien de kapitaalmarkt niet goed functioneert. Bij het ontbreken van een goed 

functionerende kapitaalmarkt zijn niet alleen de prikkels richting het management zwak, het kan 

ook het afromen van de verwachte 'rents' door de overheid in de weg staan.  

Bij een goed functionerende kapitaalmarkt is de overheid immers in staat potentiële 

efficiencywinsten voor de nieuwe eigenaar in de verkoopprijs te verdisconteren.  
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Dit veronderstelt wel dat de overheid voldoende commitment afgeeft richting private 

investeerders.  

 

Positieve welvaartseffecten van privatisering kunnen ook achterwege blijven indien de 

sturingsmodellen regulering of concessieverlening 'gaten' vertonen. De relatief grote residuele 

controle van private eigenaren kan dan ruimte geven voor opportunistisch gedrag. In het 

bijzonder de kwaliteit van netwerken kan onder druk komen te staan. Vooral kwaliteit is tot 

dusverre een kwetsbaar onderdeel in de 'contractvorming' voor het netbeheer. Aangezien 

monopolisten de neiging hebben om marginale kwaliteit te leveren, kan privaat eigendom 

leiden tot welvaartsverlies. Met overheidseigendom kan dit voorkomen worden.  

 

Overheidseigendom is dan een beschermingsconstructie die de overheid kan gebruiken als de 

nood aan de man is en andere interventie-instrumenten tekort schieten. Daarmee houdt de 

overheid voldoende flexibiliteit in haar beleidsvorming. Deze flexibiliteit is bij regulering beperkt, 

omdat aanpassing vraagt om nieuwe wetgeving. Concessieverlening zit daar tussenin, omdat 

met een nieuwe concessieperiode de contractvoorwaarden kunnen worden aangepast.  

De centrale afweging bij eigendom zijn de mogelijke voordelen van kapitaalmarktprikkels 

enerzijds en flexibiliteit in beleidsvorming anderzijds. De voordelen van kapitaalmarktprikkels 

kunnen alleen worden geëffectueerd bij een duidelijk commitment van de overheid richting 

private kapitaalverschaffers.  

 

Meervoudige sturing 

In sommige netwerksectoren is een combinatie van modellen aan de orde, vooral de 

combinatie van overheidseigendom met regulering of concessieverlening. Dit heeft het risico 

van het ontstaan van een dubbele sturingslijn: een sturingslijn via het contract of regulering en 

een sturingslijn via het eigendom. Dit maakt het stelsel aan relaties complexer dan het eerder 

behandelde eenvoudige principaal-agentmodel bij een staatsbedrijf. Dit wordt geïllustreerd in  

figuur 10. De lijnen 1 tot en met 4 betreffen het klassieke overheidsbedrijf dat eerder is 

weergegeven in figuur 4 in paragraaf 2.5.2. Met lijn 5 wordt een tweede sturingslijn in de vorm 

van toezicht of opdrachtgeverschap toegevoegd. Hiermee ontstaat een dubbele sturingslijn en 

dit compliceert ook de sturing binnen de overheid zelf. De interne agency-problemen binnen de 

overheid worden weergeven met lijn 6. De aansturing wordt nog complexer als ook de Tweede 

Kamer zich actief bemoeit met de strategie en bedrijfsvoering van het betreffende 

overheidsbedrijf (lijn 7).  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 10101010    PrincipaalPrincipaalPrincipaalPrincipaal----agentagentagentagent    relaties in overheidsbedrijvenrelaties in overheidsbedrijvenrelaties in overheidsbedrijvenrelaties in overheidsbedrijven    (meervoudige sturing)(meervoudige sturing)(meervoudige sturing)(meervoudige sturing) 
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De vraag is wat het effect is van de dubbele aansturing. Dubbele aansturing geeft problemen 

indien er sprake is van inconsistentie van doelstellingen binnen de overheid. Het management 

van het overheidsbedrijf krijgt daarmee meer vrijheidsgraden, zeker als, vanwege de 

inconsistenties, onderhandelingen ontstaan tussen de verschillende overheidsgeledingen om 

competentieproblemen op te lossen. Dubbele aansturing geeft minder problemen als er 

daadwerkelijk sprake is van vervanging in de sturing, in dit geval uitholling van sturingslijn 1 ten 

gunste van sturingslijn 5. Het leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de aansturing als de 

nieuwe sturingslijn (5) effectiever is dan de oude (1). 

Helderheid in de sturing ontstaat pas op het moment dat de oude sturingslijn verdwijnt. Dit is 

één van de bestuurlijke afwegingen om alsnog over te gaan tot privatisering. Met privatisering 

wordt de sturing meer eenduidig gemaakt. Sturingslijn 1 vanuit de overheid en daarmee ook 4 

worden met privatisering geschrapt. 

 

3.5.5 Overheidsbeleid 

De EU heeft geen specifieke regelgeving met betrekking tot eigendom. In artikel 222 is de 

neutraliteit van de EU ten opzichte van eigendom vastgelegd. Staatseigendom kan de EU niet 

verbieden. Het is een veelvoorkomend misverstand dat de EU privatisering voorschrijft. 

Wel kent de EU regelgeving die vrij verkeer van kapitaal bevordert. Dit betekent dat 

mengvormen van overheidseigendom en privaat eigendom worden aangepakt. De overheid 

mag bij 'gemengd' eigendom als aandeelhouder geen specifieke rechten of bevoegdheden 

hebben. De afschaffing van een in netwerksectoren veel gebruikt instrument als 'golden share' 

is onderdeel van het EU beleid. De 'golden share' is bedacht door Lawson (1992) ten tijde van 

de uitvoering van het privatiseringsprogramma door de regering Thatcher. De 'golden share' is 

een preferent aandeel in handen van de overheid, waarmee de overheid bepaalde strategische 

beslissingen kan blokkeren. De EU vindt het gebruik van het instrument 'golden share' strijdig 

met het vrij verkeer van kapitaal. De Nederlandse overheid heeft onder druk van de EU afstand 

gedaan van de 'golden share' bij KPN en TPG.  

 

In het huidige rijksbeleid wordt de betekenis van het aandeelhouderschap in staatsbedrijven 

teruggedrongen ten gunste van andere interventielijnen. Om het risico van dubbele sturing te 

verminderen wordt in het vigerende rijksbeleid het aandeelhouderschap van het 

vakdepartement overgedragen naar het ministerie van Financiën (2001). Het ministerie van 

Financiën vervult naar eigen zeggen vooral de rol van financiële aandeelhouder. De keuze voor 

terughoudend gebruik van overheidseigendom als sturingsmiddel neemt niet weg dat als de 

nood aan de man is het toch gebeurd, ook door het ministerie van Financiën. De rol van het 

ministerie bij de financiële sanering van KPN is hiervan een voorbeeld.  

Met de vaststelling van de Nota Staatsdeelnemingen in 2000 is het aandeelhouderschap van 

overheidsbedrijven niet meer ondergebracht bij de vakdepartementen maar bij het ministerie 

van Financiën. Dit departement is ook verantwoordelijk voor de verkoop van de aandelen bij 

privatisering. De hoofdopgave is het organiseren van een goed verkoopproces, waarbij de  

financiële opbrengst een belangrijke, naar het oordeel van Yarrow (1999) de belangrijkste, 

parameter is. Maximalisering van de opbrengst vraagt om kennis aan de kant van de overheid. 

Deze kennis is gebundeld bij het ministerie van Financiën. Privatisering van grote 

overheidsbedrijven verloopt vaak fasegewijs, zeker als er sprake is van een beursgang. Dit 

betekent dat er een geleidelijke afbouw van het overheidseigendom plaatsvindt. TPG en KPN 

zijn hiervan voorbeelden. Bij geleidelijke afbouw blijft de overheid in de overgangsperiode 

invloed houden via het aandeelhouderschap. Dit kan politiek bestuurders een gevoel van 

veiligheid geven, maar heeft wel zijn prijs. Andere marktpartijen kunnen dit opvatten als het 

ontbreken van commitment bij de overheid. Bovenberg et.al. (2004) wijzen op de betekenis van 

commitment.  
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Door vertrouwen van marktpartijen in de overheid kan het bijdragen aan een gunstig 

investeringsklimaat in de sector. Zo geeft de overheid met privatisering het signaal af dat de 

keuze voor een andere vorm van interventie serieus is. Dit is het ultieme commitment. Voor 

nieuwe toetreders is het ook een belangrijk signaal, omdat het risico van concurrentievervalsing 

ten faveure van het overheidsbedrijf wegvalt. Daarmee kan de investeringsbereidheid bij private 

partijen toenemen. Als voorwaarde voor het effectueren van privatisering geldt dat de publieke 

belangen goed geborgd dienen te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van het betrokken 

vakdepartement. Het borgen van 'publieke belangen' als voorwaarde voor privatisering heeft 

het eerder door EZ gehanteerde adagium 'eerst liberaliseren dan privatiseren' vervangen. 

 

3.6 Beoordelingskader ordeningskeuzes 

In voorgaande paragrafen zijn de vier interventielijnen en de daarbij horende modellen 

behandeld. Het spreekt voor zich dat de te maken keuzes een consistent stelsel dienen op te 

leveren. Het onderstaande beoordelingskader geeft een overzicht van de centrale afwegingen 

bij de keuzes uit de verschillende modellen. Hieronder worden de belangrijkste afwegingen op 

een rij gezet.  

 

Bij het concurrentiemodel voor dienstverlening is er een spanning tussen het kunnen 

toepassen van sterke concurrentieprikkels en de beperkingen in de concurrentie. Grote 

schaalvoordelen kunnen een concurrentiemodel met meerdere aanbieders inefficiënt maken. 

Verzonken kosten kunnen eventuele toetreding belemmeren en de effectiviteit van 

concurrentie verminderen. De beleidsmatige afweging gaat in eerste aanleg vooral tussen 

schaalvoordelen en mogelijke concurrentieprikkels.  

 

Het toegangsmodel voor netwerken is een afweging tussen voordelen van synergie - 

'economies of scope' en/of verticale integratie - versus effecten van meer transparantie. Grote 

voordelen van verticale integratie of 'economies of scope' pleiten voor het in stand houden van 

de verticale geïntegreerde incumbents met als prijs beperking van concurrentie in aanpalende 

segmenten in de bedrijfskolom. Scheiding is te prefereren als transparantie leidt tot meer 

concurrentie en daarmee tot hogere efficiency.  

 

Bij het reguleringsmodel voor netbedrijven is een afweging tussen de mogelijkheden van 

toepassen van sterke prestatieprikkels (High Powered Incentives) versus de risico's van 

ongewenst kwaliteitsverlies van de netwerken door incomplete contracten. Incomplete 

contracten zijn het gevolg van een lastige verifieerbaarheid van kwaliteit.  

 

Bij de keuze van het eigendomsmodel gaat het om de mogelijke meerwaarde en risico's van 

privatisering van het 'oude nutsbedrijf'. Introductie van privaat eigendom kan leiden tot extra 

welvaartswinst als gevolg van de druk van de kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ontneemt het de 

overheid de mogelijk tot correcties van het bedrijf via de eigendomslijn. De overheid staat voor 

de afweging tussen het behoud van flexibiliteit in het interventie-instrumentarium met behoud 

van geheel of gedeeltelijk overheidseigendom versus kapitaalmarktprikkels die een 

commitment of binding van de overheid aan private investeerders vereist.  

 

De vier centrale afwegingen staan in schema 10 nog eens samengevat. Het is uiteraard een 

sterke indikking van de behandeling van de onderscheiden modellen. De afwegingen zijn dan 

ook zeker niet volledig, maar zijn wel richtinggevend. Schema 10 zal in de hoofdstukken over 

spoor- en elektriciteitsector worden gebruikt om de ordening in de betreffende sectoren te 

toetsen. 

    



p 59 

UA25/totaal-def.doc 

Schema 10 Schema 10 Schema 10 Schema 10     BeoordelingsBeoordelingsBeoordelingsBeoordelingskader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectoren: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s    

    

Interventielijnen Opties Centrale afweging 

Concurrentiemodel diensten 

 

Concurrentie op de markt 

Concurrentie om de markt 

Benchmarking 

 

Schaal 

versus 

concurrentieprikkels 

Toegangsmodel netwerken 

 

Toegangsregulering 

Scheiding van eigendom 

Vrijlaten 

 

Synergie  

versus 

transparantie 

Reguleringsmodel netwerken 

Kostenbasis 

Pricecap 

Maatstafconcurrentie 

 

Prestatieprikkels 

versus  

incomplete contracten 

 

Eigendomsmodel 

 

Overheidsbedrijven 

Privaat  

Concessies 

 

Kapitaalmarktprikkels 

versus 

flexibiliteit overheidsbeleid 

 

 

Transitieproces 

Het transitieproces heeft betrekking op de wijze waarop verandering van de ordening van de 

sector tot stand wordt gebracht. In netwerksectoren betekent dit het vervangen van het model 

van overheidsbedrijven met een wettelijk monopolie door een model waarin concurrentie in de 

dienstverlening wordt geïntroduceerd. Theeuwes (2004) typeert de transitieopgave als volgt: 

“Bij de wisseling van wat de overheid en de markt moet doen, ontstaat er een nieuwe situatie 

waarbij de overheid marktwerking tot stand moet brengen voor een sector waar dit nog niet 

bestaat. Dit is precair beleid omdat het van het grootste belang is dat dit goed gebeurt. Indien 

de transitie van markt naar overheid verkeerd wordt ingestoken, ontstaat geen effectieve 

marktwerking maar een situatie waarin de welvaart van de bevolking eerder vermindert dan 

afneemt.”  

De mogelijke welvaartswinst van het optimaliseren van de ordening kan in welvaartsverlies 

omslaan door een slechte transitie. De opgave voor beleidsmakers is om de mogelijke 

transitiekosten lager te laten zijn dan de potentiële opbrengsten van een betere ordening. 

 

Naar het oordeel van Theeuwes (2004) is er geen universele wetmatigheid voor een goede 

transitie. Er zijn verschillende visies over welke activiteiten naar de markt kunnen worden 

gebracht en hoe dat moet gebeuren. De verschillen in procesaanpak worden zichtbaar in de 

vergelijking tussen Engeland en Nederland. In Engeland is door de regering Thatcher bewust 

gekozen om privatisering van staatsbedrijven als breekijzer te gebruiken voor modernisering 

van netwerksectoren. Privatisering werd als 'shocktherapie' gebruikt om interne blokkades in 

de staatsbedrijven op te ruimen (Lawson, 1992). Vickers en Yarrow (1988) concluderen dat 

daarbij zonder een sluitende regulering wel risico's zijn genomen met privatisering.  
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Daarmee wordt het moment van privatisering een procesconditie in het liberaliseringproces. Als 

aan de procesconditie niet wordt voldaan worden beleidsmakers afhankelijk van het 

management van de incumbents (capture) en van de nieuwe toetreders.  

De beleidstraditie in Nederland is een andere. Privatisering - de verkoop van aandelen - wordt 

als sluitstuk van het transitieproces gezien. Hulsink en Schenk (1998) spreken van een 'two-

stage approach' in Nederland: eerst het bedrijf aanpassen aan de marktcondities door externe 

verzelfstandiging, daarna pas verkopen. Deze benadering werd met het vaststellen van de nota 

Liberaliseren en privatiseren in netwerksectoren tot beleid verheven (EZ, 2000a). 

  

3.6.1 Parallelle veranderingsprocessen  

Het vormgeven van de transitie is echter meer dan een vraag van volgorde, bij de transitie gaat 

het om het 'managen' van verschillende parallelle veranderingsprocessen. In de inleiding is het 

stelsel aan veranderingen getypeerd met liberaliseren, ontbundelen en privatiseren. 

Liberaliseren heeft betrekking op het toelaten en bevorderen van meerdere aanbieders van 

diensten, ontbundelen op de herpositionering van het netwerk en privatiseren de overdracht 

van de zeggenschap van de incumbent aan private eigenaren. Dit vraagt niet alleen om keuzes 

in de ordening maar ook om het tot stand brengen van veranderingen. Bij het tot stand brengen 

van veranderingen zijn de bijdragen van het vakdepartement en de incumbent(s) 

doorslaggevend. De hoofdopgave voor het vakdepartement is om de wettelijke kaders horende 

bij de drie genoemde processen sluitend te maken, de hoofdopgave voor de incumbent(s) is 

om de organisatie van een log en weinig responsief overheidsbedrijf om te vormen tot een 

marktgerichte en flexibele organisatie. 

 

Wat de veranderingsprocessen complex en kwetsbaar maken is het gegeven dat de bijhorende 

principaal-agent relaties ingrijpend worden gewijzigd. Dit brengt afbreukrisico's met zich mee, 

omdat veranderingen gepaard gaan met botsing van belangen. Voor een botsing van belangen 

hoeft de overheid niet terug te schrikken, omdat in de bestaande belangen het overheidsfalen 

zit opgesloten. De overheid moet het proces echter wel beheersen om de veranderingen met 

succes te kunnen doorvoeren. Dit vraagt om een goed beeld van de aard en de omvang van de  

veranderingen. In dit verband kunnen in ieder geval zes relevante domeinen worden 

aangegeven waarin sprake is van ingrijpende veranderingen: 

- de relatie tussen minister en sector: verandering door herordening  

- de relatie tussen minister en de ambtelijke organisatie: verandering met ambtelijke 

reorganisatie  

- de relaties tussen minister en het parlement: verandering van de controlerende rol 

- de relatie tussen de incumbent en de klant: verandering van dienstverleningscontract 

- de relatie tussen het management en de uitvoering binnen de incumbent: ingrijpende interne 

verandering door een omvangrijke reorganisatie (‘turn-around’) 

- de relatie tussen de eigenaar en het management van de incumbent: verandering als gevolg 

van verkoop aandelen.  

  

In figuur 11 worden de veranderingen grafisch weergegeven. De eerste drie veranderingen 

vallen onder directe verantwoordelijkheid van de minister en zijn in het schema met een 

driehoek aangegeven. De veranderingen die vallen onder verantwoordelijkheid van het 

management van de incumbent zijn met een ellips weergegeven. De veranderingen als gevolg 

van verkoop van aandelen vallen onder de verantwoordelijkheid van aandeelhouders en staan 

als zeshoek in de figuur.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 11111111    PricipaalPricipaalPricipaalPricipaal----agent relaties en veranderprocessen agent relaties en veranderprocessen agent relaties en veranderprocessen agent relaties en veranderprocessen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdopgave in het veranderingsproces aan de kant van de overheid onder 

verantwoordelijkheid van de ministerministerministerminister is om nieuwe verhoudingen tussen beleid en uitvoering 

gestalte te geven. Om dit te bereiken zijn een drietal veranderingsprocessen aan de orde. Het 

centrale veranderingsproces betreft de herordening. 

Bij herordening gaat het om het vervangen van sturing via het eigendom door regulering of 

opdrachtgeverschap. Dit vraagt om reguleringskader of contract met de uitvoering en in het 

verlengde daarvan nieuwe systemen van prikkels en verantwoording. Hiervoor is wijziging van 

wet- en regelgeving nodig en afbouw en opbouw van instituties. Al die wijzigingen gaan 

gepaard met intensieve onderhandelingen met betrokken partijen.  

Het tot stand brengen van bovenstaande veranderingen vraagt echter ook om ingrijpende 

aanpassingen binnen het betrokken vakdepartement. Voor de noodzakelijke interne 

veranderingen is een ambtelijke reorganisatie nodig. Oude interventietaken vervallen, nieuwe 

rollen vragen om andere competenties. De veranderingen betekenen een cultuurverandering 

aan de kant van de overheid. De vaak innige relaties tussen vakdepartement en incumbent 

worden vervangen door een meer afstandelijke opstelling, alleen al omdat nieuwe 

dienstverleners assertief reageren op mogelijke bevoordeling van de incumbent door het 

ministerie. Mede om die reden worden de toezichthoudende functies of de opdrachtgeverrol 

op afstand van de overheid geplaatst in vorm van een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) of 

agentschap. De veranderingen binnen het ministerie kunnen weerstand oproepen bij de 

gevestigde belangen. 
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Naast de interne aanpassingen als gevolg van herordening zal ook de relatie tussen minister en 

parlement wijzigen. Met de toepassing van marktwerking in de dienstverlening wordt de 

directe sturingsrelatie vervangen door een kaderstellende rol. Dit heeft vergaande gevolgen 

voor de wijze van regelgeving en verantwoording., Dit gaat niet vanzelf want het parlement wil 

echter nog wel eens terugvallen in de sturingsrol als ware de incumbent nog een staatsbedrijf. 

Dit maakt de relatie tussen de minister en het parlement kwetsbaar, zeker omdat de minister 

voor het tot stand brengen van de nieuwe ordening afhankelijk is van het parlement als 

wetgever.  

 

Het reorganiseren van het bedrijf is de verantwoordelijkheid van het managementmanagementmanagementmanagement    van de 

incumbent. De opgave is het omvormen van het bedrijf van een logge en reactieve monopolist 

in een marktgerichte en responsieve organisatie. Dit moet uiteindelijke zijn weerslag vinden in 

een nieuwe relatie of dienstverleningscontract met de klant. Dit vraagt niet alleen om het 

bedenken en ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten, maar vooral ook verbetering 

van de bestaande dienstverlening. Dit vraagt om een andere houding van medewerkers richting 

de klant, waarbij de afhankelijkheidsrelatie op zijn kop wordt gezet. De burger is niet meer 

afhankelijk van de monopolist, maar de incumbent van de klant.  

Deze verandering is onderdeel van een ingrijpende reorganisatie bij de incumbent. Ingrijpende 

reorganisaties worden in de managementliteratuur aangeduid met turn around. Dit begrip is 

hier op zijn plaats omdat de reorganisatie het gevolg is van drie sterke externe krachten, 

namelijk herziening van de klantrelatie, de relatie met de sector en de overheid en de relatie 

met de aandeelhouder. Dit vergt een serie van ingrijpende reorganisaties. Belangrijke 

ingrediënten zijn nieuwe contractvoorwaarden, aanpassing van werkwijze, bedrijfsvoering en 

bedrijfscultuur, nieuwe organisatiestructuren en verantwoordingsrelaties (Van Delden en 

Veraart, 2000). Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot vergroting van de productiviteit en 

flexibiliteit in het bedrijf. Dit gaat gepaard met forse saneringen wat de nodige interne 

weerstand kan oproepen. Daarbij dient het management rekening te houden met de macht van 

de werkvloer. Forceren van veranderingen zonder voldoende draagvlak bij de werkvloer heeft 

een grote kans van mislukken. Mislukking kan worden vermeden door financiële compensaties 

te bieden aan werknemers en in veranderprocessen ook ruimte te geven aan de ontwikkeling 

van het vakmanschap en de  verbetering van het werkklimaat van de medewerkers. Daarmee 

kan worden voorkomen dat lopende de reorganisatie de kwaliteit van dienstverlening terugvalt 

en marktaandeel verloren gaat. Uiteindelijk is het verlies aan marktaandeel voor de incumbent 

onvermijdelijk, het zorgen voor meerdere aanbieders is immers een expliciete doelstelling van 

het overheidsbeleid. De incumbent zal er echter alles aan doen om de schade beperkt te 

houden, desnoods door het toepassen van 'unfair practises' en bij de politiek te lobbyen voor 

verlenging van beschermingsmaatregelen. Hierbij is de werkvloer vaak de bondgenoot van het 

management. Dit gedrag zet de relatie tussen de incumbent en het ministerie onder druk. 

 

Tot slot is er nog de verantwoordelijkheid van de overheid als aandeelhouderaandeelhouderaandeelhouderaandeelhouder. In die rol is de 

verantwoordelijk voor de verkoop van de aandelen van het overheidsbedrijf. Formeel is de 

overheid als aandeelhouder die hiervoor het initiatief neemt, maar ook het management van de 

incumbent kan hierbij het initiatief hebben (Hulsink en Schenk, 1998). Daarbij kan het uitmaken 

welke overheid als aandeelhouder optreedt. In het geval dat lagere overheden aandeelhouders 

zijn, is een belangenconflict met de rijksoverheid mogelijk. Zo kunnen lagere overheden als 

aandeelhouder streven naar maximalisatie van de opbrengsten bij privatisering, terwijl de 

rijksoverheid met de introductie van concurrentie de waarde van voormalige monopolisten 

aantast. Over het doel en de timing van privatisering kunnen er conflicten ontstaan. Daarmee 

wordt het diffuus wie feitelijk de regie bij voornemens tot privatisering heeft, de rijksoverheid 

als wetgever of de lagere overheden als aandeelhouder.  
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Het voornemen tot verkoop van de aandelen aan een private partij heeft in ieder geval wel 

directe invloed op de organisatie van de incumbent. Het voldoen aan de 'mores' van de 

kapitaalmarkt vraagt verdere aanpassingen van de incumbent.  

 

Samenloop van veranderprocessen 

In de transitie van de sector dienen alle zes geschetste veranderingen met succes te worden 

uitgevoerd. Weliswaar hebben de minister en het management van de incumbent daarbij 

iedere hun eigen verantwoordelijkheden, maar dit maakt het nog geen onafhankelijke 

verandertrajecten. Integendeel, het zijn met elkaar verbonden processen. De interdependentie 

kan de overheid en de verantwoordelijke minister voor verschillende problemen stellen. 

Problemen kunnen worden veroorzaakt door:  

- de afhankelijkheid van verandervermogen bij de incumbent  

- de eigen strategische agenda van het management van de incumbent 

- optreden van onvoorziene en ongewenste effecten.  

 

De afhankelijkheid van het verandervermogen van de incumbent is het gevolg van het feit dat 

de incumbent nog lange tijd het dienstverleningsniveau in de sector bepaald. Vernieuwt de 

incumbent onvoldoende dan raken de burgers teleurgesteld over de hervormingen. Het slagen 

van de reorganisatie bij de incumbent is daarom van direct belang voor de verantwoordelijke 

minister. Problemen bij incumbents als gevolg van een gebrekkige turn-around blijven daarmee 

lang het probleem van de verantwoordelijke minister, ook als het bedrijf al geprivatiseerd is. De 

herordening slaagt alleen als de incumbent voldoende én in de goede richting mee verandert. In 

dit opzicht is de minister de gevangene van het management van de incumbents.  

  

In het veranderingsproces heeft het management van de incumbent echter een eigen 

strategische agenda. De strategische agenda kan tot defensieve en offensieve acties leiden. 

Als incumbents nog niet klaar zijn voor concurrentie of nog monopoliewinsten kunnen halen, 

dan zullen zij met defensieve acties toetreding belemmeren. Dit kan door te lobbyen voor 

uitstel van het opheffen van het wettelijke monopolie of door hun dominante marktpositie te 

misbruiken. De Raad voor Verkeer en Waterstaat (2003) constateert dat daarbij verschillende 

barrières worden opgeworpen: technische, organisatorische, financiële en juridische. Dergelijk 

defensief gedrag kan een zware hypotheek leggen op het proces van herordening.  

Aan de andere kant zullen zij trachten besluiten naar voren te halen als hun dit uitkomt. Het 

vooruitlopen op privatisering op een moment dat de daarbij horende ordening nog niet 

afdoende is geregeld kan een vorm van offensieve actie zijn van de kant van incumbent. 

Hulsink en Schenk (1998) wijzen er in dit verband op dat het meedoen in het - soms 

internationale - overnamespel een belangrijke drijfveer is voor het management om privatisering 

na te streven. Er is dan sprake van een 'capture' van de privatisering door het management van 

de incumbent. De Bruijn, ten Heuvelhof en In 't Veld (1998) stellen dat in netwerksectoren 

strategisch gedrag normaal gedrag is. 

 

In het advies Marktwerking hoezo, .. heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat (2004a) 

gewezen op de noodzaak van flexibiliteit in het veranderingsproces. Elke verandering heeft 

onvoorziene en onbedoelde effecten. Het zijn juist deze effecten die zand in raderen van 

verandering kunnen gooien. De kwaliteit van het transitieproces wordt in de ogen van de Raad 

in hoge mate bepaald door de wijze hoe de overheid met onvoorziene en onbedoelde effecten 

omgaat. In dit verband waarschuwt de Raad tegen 'blauwdrukdenken'. 
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3.6.2 Procesvoorwaarden transitie  

De Bruin, Ten Heuvelhof en In 't Veld (1998) wijzen er in dit verband op dat projectmanagement 

niet voldoende is om de gewenste transitie tot stand te brengen. In hun ogen is 

procesmanagement nodig bij complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 

Procesmanagement onderscheidt zich in hun ogen duidelijk van projectmanagement vanwege 

externe afhankelijkheden. Projectmanagement is een interne zaak die via hiërarchie kan worden 

aangestuurd. Bij procesmanagement is dat niet aan de orde omdat partijen een eigen 

zelfstandige positie hebben met de daarbij horende belangen. Dit heeft een aantal gevolgen. Bij 

procesmanagement wordt niet zozeer in fasen gewerkt, maar in onderhandelingsronden. 

Opvattingen van actoren zijn niet stabiel. Zij gedragen zich strategisch, omdat oplossingen of 

besluiten winnaars en verliezers opleveren. Vanwege het ontbreken van hiërarchie in de relatie 

is er geen geïsoleerd begin- en vertrekpunt in het transitieproces. De inhoud van het probleem 

is dan ook niet stabiel, maar verschuift volgens de schrijvers. De vraag is waaraan de kwaliteit 

van het procesmanagement in de transitie van netwerksectoren beoordeeld kan worden. De 

Wereldbank (1995) hanteert in haar rapport Bureaucrats in Business twee procesvoorwaarden 

die relevant zijn bij de beoordeling van de transitie, namelijk ‘feasibility’ en ‘credibility'.  

 

'Feasibility' of haalbaarheid heeft betrekking op het beheersen van de onderhandelingsarena. 

Heeft de verantwoordelijke minister als regisseur van de transitie voldoende greep op alle 

processen en de uitkomsten? Het gaat daarbij om verschillende processen met verschillende 

spelers. Daardoor ontstaan er meerdere onderhandelingstafels met verschillende agenda's en 

partijen. De uitkomsten van de verschillende onderhandelingen dienen echter voldoende 

consistent te zijn. Dit is lastig, zeker als belangen strijdig zijn. Het ministerie dient greep te 

hebben op de onderhandelingsarena door partijen te kennen en invloed te hebben op de 

onderhandelingsagenda's. Daarbij dienen de veranderdoelen van de overheid scherp te worden 

geformuleerd. Dit om te voorkomen dat de middelen voor verandering uiteindelijk de doelen 

worden. De Bruijn, ten Heuvelhof en van Twist (2004) spreken over 'casting', 'framing' en 

'scripting'. 'Casting heeft betrekking op het vaststellen van de relevante spelers in het 

veranderproces. De Bruijn et.al (2004) spreken over “ten minste een driehoek van actoren, .. in 

ieder geval .. de minister (en zijn ambtenaren), de sector en de afnemers (consumenten en 

grootverbruikers)”. Bij 'framing' staat de “agenda voor discussie in de driehoek” centraal. 

'Scripting' gaat om het “omgaan met consensus en dissensus.” Zaken waarover consensus 

bestaat, kunnen naar het oordeel van de schrijvers worden binnengehaald en 

geïmplementeerd. Zaken waarover dissensus bestaat vraagt om een proces waarin eerst de 

verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt en over de resterende meningsverschillen een 

politiek besluit van de minister volgt. Om weerstand tegen besluiten weg te nemen is een 

vorm van compensatie geboden voor degenen die met het besluit erop achteruit gaan 

(Worldbank, 1995). 

De ijkpunten voor haalbaarheid zijn samenvattend: scherpe veranderdoelen vanuit de overheid, 

greep op de onderhandelingstafels, greep op onderhandelingsagenda, het omgaan met 

consensus-dissensus en het aanbrengen van compensatiemechanismen. 

  

Bij 'credibility' of geloofwaardigheid gaat het om inbouwen van mechanismen die opportunisme 

van partijen tegengaan. Eerder is Dixit (1996) aangehaald die bij connotatie 'credibility' onder 

meer sprak over de onomkeerbaarheid van afspraken aan de kant van de overheid. Het 

uitvoeren van gemaakte afspraken is daarmee een belangrijke toetssteen voor beoordeling van 

de inzet van de overheid. Het risico van opportunisme aan de kant van de overheid door uitstel 

of afstel van besluiten is altijd aanwezig. Politieke bestuurders beschikken graag over een 

terugvaloptie die hernieuwd ingrijpen vanuit de overheid mogelijk maakt. Bovenberg, Teulings 

en Van Dalen (2004) spraken in dat verband over de betekenis van De kunst van het loslaten.  



p 65 

UA25/totaal-def.doc 

Het uitvoeren van besluiten moet wel met verstand gebeuren, dat wil zeggen rekening houden 

met verrassingen in de vorm van onverwachte en onbedoelde effecten van maatregelen in 

complexe veranderprocessen (RVW, 2004a). Zonder ruimte te geven aan opportunisme is in de 

uitvoering wel flexibiliteit in denken en handelen nodig.  

Geloofwaardigheid wordt ten slotte bepaald door het verschil tussen de voorspelde en de 

feitelijke uitkomst van de verandering. Ingewikkeld daarbij is het omgaan met de factor tijd. Een 

divergentie tussen geschetste positieve lange termijn perspectieven en negatieve korte termijn 

effecten kunnen de geloofwaardigheid van de transitie ondergraven. Het is bovendien ook niet 

eenvoudig om aan de wensen van alle partijen te voldoen, zeker op punten waar er sprake is 

van tegengestelde belangen. Het is dan ook een vorm van koorddansen voor de minister en zijn 

ambtenaren. Management van verwachtingen is essentieel bij ingewikkelde 

veranderprocessen.  

Samenvattend zijn de ijkpunten voor geloofwaardigheid van het proces: het uitvoeren van de 

afspraken en besluiten, het omgaan met verrassingen en management van verwachtingen. 

 

Beoordelingskader transitie  

De kwaliteit van de transitie bepaalt mede de omvang van de welvaartswinst die de 

herordening oplevert. Dat was de kern van het citaat van Theeuwes (2004) aan het begin van 

deze paragraaf. Vervolgens is de complexiteit van het transitieproces geschetst. De gewenste 

ingrijpende veranderingen in verantwoordelijkheidsverdeling en organisaties zijn het gevolg van 

bewuste keuzes maar met veel afbreuksrisico’s. Het zijn processen met grote belangen, 

strategisch gedrag en wisselende coalities. De Raad voor Verkeer en Waterstaat wijst terecht 

op de risico’s van blauwdrukdenken. Rigide modellen doen geen recht aan de vele variabelen in 

een veranderproces. Aan de andere kant kleven aan een incrementele benadering ook grote 

risico’s, omdat het strategisch gedrag van betrokken partijen de oorspronkelijke doelen van de 

herordening kan aantasten. Een succesvolle transitie stelt hoge eisen aan het organiserend 

vermogen van de overheid. Dit kan worden teruggebracht tot twee kernbegrippen: haalbaarheid 

en geloofwaardigheid. In het onderstaande schema zijn deze begrippen op basis van de 

voorgaande beschouwing in deze paragraaf nader in ijkpunten geoperationaliseerd. IJkpunten 

voor haalbaarheid zijn scherpe veranderdoelen, greep op de onderhandelingstafel en de 

onderhandingsagenda, omgaan met consensus en dissensus, en het beschilkken over 

compensatiemechanismen. Het criterium geloofwaardigheid omvat de ijkpunten uitvoeren van 

besluiten en afspraken door de overheid, het kunnen omgaan met verassingen in het proces, 

en het zorgen voor management van verwachtingen. De twee criteria en de acht bijhorende 

ijkpunten zullen worden gebruikt bij de beoordeling van de transitieprocessen in de te 

onderzoeken netwerksectoren. In het schema 11 staat het beoordelingskader voor het 

transitieproces met de criteria en ijkpunten.
19
  

    

 
19

 Bij het hanteren van beoordelingskader wordt er van uitgegaan dat er voldoende 

draagvlak is voor verandering. De wenselijkheid van de transitie zoals de Wereldbank 

(1995) als vereiste formuleert is in dit kader een gegeven. 
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Schema 11Schema 11Schema 11Schema 11    Beoordelingskader Beoordelingskader Beoordelingskader Beoordelingskader transitieprocestransitieprocestransitieprocestransitieproces    

 

Criteria Kernvragen IJkpunten 

Haalbaarheid 

Grip op arena van 

besluitvorming en kan 

weerstand worden 

geneutraliseerd? 

 -  scherpe veranderdoelen overheid 

 -  greep op onderhandelingstafels  

 - greep op onderhandelagenda  

 - omgaan met consensus en dissensus 

 -  compensatiemechanismen aanwezig 

Geloofwaardigheid 

Houden partijen hun woord 

en zijn er waarborgen tegen 

terugval en opportunisme 

ingebouwd? 

 -  uitvoeren besluiten en afspraken  

 -  omgaan met verrassingen  

 -  management van verwachtingen 

 

Het beoordelingskader voor het transitieproces zal in de hoofdstukken over de spoor- en 

elektriciteitsector worden ‘ingevuld’. 
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4 Spoorwegen: tussen markt en staat 

De voorstellen van de Commissie Wijffels in 1992 fungeren als een waterscheiding in de 

recente geschiedenis van de spoorwegen. Met het overnemen van de voorstellen werd een 

ingrijpend veranderproces binnen de spoorsector in gang gezet. Tot op dat moment was de NS 

een monopolist met een vergaande vorm van verticale integratie. Het personenvervoer en het 

infrabeheer en -onderhoud waren het hart van het bedrijf. Met de invoering van de voorstellen 

van de Commissie Wijffels werd een proces van opsplitsing van het bedrijf in gang gezet, niet 

veel later gevolgd door het voornemen tot privatisering. De vormgeving, de uitvoering en de 

consequenties van dit beleid komen uitgebreid in de hoofdstukken 5 en 6 aan de orde. In dit 

hoofdstuk wordt eerst de context geschetst, waarbinnen de voorstellen van de Commissie 

Wijffels tot stand zijn gekomen. In paragraaf 4.1 wordt de historie van de sector geschetst, in 

paragraaf 4.2 worden aan de hand van het SGR-model de economische kenmerken van de 

sector beschreven. Paragraaf 4.3 geeft een beoordeling van de ontwikkelingen in de ordening 

die hebben geleid tot de vorming van het staatsbedrijf NS. In paragraaf 4.4 wordt een beknopt 

overzicht gegeven van de veranderingen in het beleid op nationaal en Europees niveau begin 

jaren negentig, uitmondend in de voorstellen van de Commissie Wijffels. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met het formuleren van de onderzoeksvragen.  

 

4.1 Roerige historie20 

De geschiedenis van de spoorwegen spreekt tot de verbeelding. Neem de geschiedenis van de 

techniek. De brede interesse voor de techniek van het spoor is opvallend. Dit beperkt zich niet 

tot stoomtreinen en modelspoorbouw, ook de moderne hogesnelheidslijnen genieten een 

warme belangstelling. Ook in de sociale en economische geschiedenis neemt deze sector een 

prominente plaats in. Zo is de spoorwegstaking in 1903 een mijlpaal in onze sociale 

geschiedenis. Het beroemde affiche van Albert Hahn met “Gansch het raderwerk staat stil, als 

uw machtige arm het wil” staat nog altijd in de geschiedenisboeken afgebeeld. Ook in de 

economische geschiedenis is de spoorsector spraakmakend. Dit geldt vooral voor de 

ontwikkeling van het spoor, vooral in de Verenigde Staten en - later - in Rusland.  

 

Spoorwegbedrijven behoorden rond negentienhonderd tot de grootste bedrijven. De bedrijven 

waren niet alleen groot, maar vooral ook vooruitstrevend. Onder andere in het toepassen van 

nieuwe managementmethoden en organisatiemodellen. Zo zag Chandler (1984) de 

Amerikaanse spoorwegbedrijven als een van de eerste voorbeelden van de 'managerial 

revolution', waarbij de bedrijfsleiding werd losgekoppeld van het eigendom. Ook in ander 

opzicht vervulde de sector een voortrekkersrol. Het Amerikaanse interventiemodel - regulering 

van private bedrijven - is voor het eerst toegepast in de spoorsector als reactie op 

monopolievorming en bestrijding van 'unfair practises'. (Sherman, 2003). De basis voor 

ingrijpen tegen concurrentievervalsing was de Sherman Act. De gemaakte prijsafspraken 

tussen 18 spoormaatschappijen was de eerste zware procedure bij het Hooggerechtshof. In 

1897 werden de prijsafspraken verboden. Op basis van de Sherman Act is ook ingegrepen in de 

monopolievorming. In 1912 werd toegang verleend aan concurrenten voor gebruik van een 

spoorbrug in St. Louis (Motta, 2004).  

 

 
20

 Paragraaf 4.1 is grotendeels gebaseerd op Veenendaal (2004) en Faber (1989). 
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Het ingrijpen in de spoorsector bleef niet beperkt tot de Verenigde Staten. Internationaal is de 

spoorsector historisch gezien een van de meest zwaar gereguleerde sectoren in de economie 

(Kessides en Willig, 1998). Ook in Nederland is de relatie tussen staat en sector veelbewogen. 

In de volgende subparagrafen een korte historische beschouwing. 

 

4.1.1 Pioniersfase (1839-1860) 

De eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem werd in 1839 geopend. De eerste  

spoorwegverbinding kwam in Nederland relatief laat tot stand. Rond 1840 beschikten de 

omringende landen al over een aanzienlijk spoorwegnet. De late ontwikkeling van de 

spoorwegen is lang toegeschreven aan de Jan Saliegeest in ons land. Recente onderzoeken 

bestrijden dit beeld (Van Zanden et. al., 2000). Er was geen gebrek aan kapitaal. Nederlandse 

financiers en industriëlen hebben diverse malen het initiatief genomen tot investeringen in 

spoorlijnen. De dominantie van buitenlandse financiers ontstond pas op het moment dat de 

rendementen op spoorwegaandelen tegen bleken te vallen en Nederlandse beleggers hun 

effecten hadden afgestoten. Een belangrijke oorzaak voor de late ontwikkeling van de 

spoorwegen in ons land is dat wij met de trekschuiten sinds de Gouden Eeuw al beschikten 

over een efficiënt systeem van openbaar vervoer. Op het moment dat het voordeel van de 

tijdswinst van het reizen per trein duidelijk werd, verdwenen de trekschuiten snel van het 

toneel.  

 

De aanleg van spoorlijnen was een private aangelegenheid. De rol van de rijksoverheid 

beperkte zich in die fase tot de concessieverlening en toezicht op veiligheid. Met de verlening 

van een concessie verkregen de investeerders het alleenrecht voor de aanleg en exploitatie van 

een spoorverbinding. De staat had een passieve rol bij de aanleg van spoorwegen, men 

reageerde op concessieaanvragen vanuit de private sector. De concessieaanvrage was 

daarmee zeker geen administratieve procedure. Het toekennen van een concessie kon soms 

lang duren, bovendien werden concessies vaak niet verstrekt vanwege lokale of regionale 

belangen. Rond 1860 beschikt Nederland over 335 km spoor, terwijl in België 1818 km spoor 

lag en in Zwitserland 1053 km. 

 

4.1.2 Uitbouw spoorwegnet (1860-1880)  

Eind jaren vijftig van de negentiende eeuw ontstond het besef in Den Haag dat met de 

methode van concessieverlening per lijn geen samenhangend spoorwegnet zou ontstaan. Over 

de vraag hoe dan wel tot een samenhangend netwerk te komen liepen de opvattingen sterk 

uiteen. De tegenstellingen waren dusdanig groot dat het kabinet in 1859 viel over de 

'spoorwegquestie'. Uiteindelijk leidde de discussie er toe dat de staat het initiatief voor de 

aanleg van het spoorwegnet naar zich toetrok, te beginnen met de aanleg van een negental 

lijnen. Behalve samenhang speelde ook het kostenargument een rol. De aanleg van 

spoorbruggen over de grote rivieren waren blijkbaar te kostbaar om met privaat kapitaal te 

financieren. De beslissing over de exploitatie van de door de staat aan te leggen lijnen werd 

naar de toekomst geschoven. Na lange discussies werd gekozen voor private exploitatie van 

het staatsnet in plaats van staatsexploitatie. Liefhebbers voor exploitatie waren er genoeg, er 

was ook belangstelling uit het buitenland. Uiteindelijk is gekozen voor een 'Nederlandse' 

oplossing, namelijk de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 

1863. Het 'Staatsspoor' was geen staatsbedrijf zoals de naam suggereert, maar een privaat 

bedrijf dat de door de staat aangelegde netten exploiteerde. Opnieuw op basis van langlopende 

concessies. De aanleg van spoorlijnen door de staat stond private aanleg van spoorlijnen 

overigens niet in de weg. Veel concessies hiertoe werden aangevraagd, maar weinig daarvan 

zijn tot uitvoer gebracht. 
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De oprichting van Staatsspoor zette de concurrentie aan tot nieuwe initiatieven, in het bijzonder 

het oudste en grootste spoorwegbedrijf Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM). 

Naast Hollandse Spoor was er nog één grote maatschappij - de Nederlandse Rijnspoorweg 

(NRS) die de verbindingen met Duitsland verzorgde - en nog een aantal kleinere 

spoorwegbedrijven actief. 

 

Met de uitbreiding van het spoorwegnet kwam het vraagstuk van interconnectie aan de orde. In 

1871 kwam de eerste verbinding tussen HSM en NRS in Den Haag tot stand. Interconnectie 

vereist standaardisatie, beginnend met toepassing van uniforme spoorbreedtes. In de 

spoorwegwet van 1878 werd met de keuze voor Normaalspoor een standaardwijdte 

vastgelegd. Het gezamenlijke gebruik van stations was een ander gevoelig aspect bij 

interconnectie. Vrijwillige samenwerking tussen de private spoorwegbedrijven bleek moeilijk. 

De overheid heeft dit doorbroken door op belangrijke knooppunten zelf stations te bouwen. Het 

centraal station in Amsterdam is hiervan een mooi voorbeeld. Met de bouw van dit station 

werden de lijnen van HSM en NRS met elkaar verbonden.  

Rond 1890 was de periode van grote uitbreiding voorbij. Het spoorwegnet was 2674 km lang, 

de achterstand ten opzichte van andere landen was goeddeels ingelopen. Er was met de 

aanleg van infrastructuur door de staat bovendien samenhang gekomen in het spoorwegnet. 

Het spoornet dat er in 1890 lag is in grote lijnen het kernnet van nu. Door toetreding van een 

nieuwe grote speler (Staatsspoor) was bovendien de concurrentie sterk aangewakkerd. Dit 

leidde tot lage tarieven, maar had ook een schaduwkant in termen van kwaliteit. De 

aansluitingen tussen de maatschappijen waren vaak slecht.  

    

4.1.3 Concentratie en concurrentie (1880-1917) 

De spoorwegwet van 1878 is vooral van belang voor de ontwikkeling van de lokaalspoorwegen. 

In de wet werd een onderscheid gemaakt tussen het hoofdnet, de regionale spoornetten 

(lokaalspoorwegen) en de lokale tramlijnen. De staat trad niet op als investeerder in de aanleg 

van de lokaalspoorwegen, zij gaf daartoe wel de concessies aan private partijen uit.
21
 Met de 

aanleg van de lokaalspoorlijnen werd het mogelijk om bedrijven aan te sluiten op het hoofdnet, 

waarmee het spoor aantrekkelijk werd voor goederenvervoer. Vandaar dat op verschillende 

plaatsen, zoals in Twente, het initiatief voor aanleg door industriële bedrijven werd genomen. 

Uiteindelijk werden deze regionale initiatieven geëxploiteerd en later overgenomen door de al 

bestaande grote spoorwegbedrijven. Met de aanleg van het lokaalspoornet groeide de totale 

infrastructuur tot 3584 km spoorlengte. Doel van de overnames van lokaalspoorlijnen door de 

bestaande spoorwegbedrijven was om hun positie ten opzichte van de concurrent te 

versterken. Daarmee dreigde op sommige plaatsen monopolievorming te ontstaan wat reacties 

van de rijksoverheid opriep.  

Discussie over (her)ordening van de sector kwam daarmee opnieuw op gang. In tegenstelling 

tot de buurlanden (Pruisen, België) werd daarbij opnieuw niet gekozen voor vormen van 

staatsexploitatie, maar strikt vastgehouden aan private exploitatie door meerdere aanbieders.
22
 

Uiteindelijk leidde dit tot het stelsel van 'Concentratie en Concurrentie'. In dit stelsel werd het 

beheer en exploitatie van het spoorwegnet verdeeld over de twee grote spoorwegbedrijven: 

Hollandse Spoor en Staatsspoor. Dit werd gerealiseerd door gebruik te maken van het aflopen 

van de door de overheid verleende concessies. In de concessies was de mogelijkheid van 

naasting opgenomen. Met de vervaldatum van de concessies in het zicht waren de eigenaren 

bereid hun bedrijven te verkopen. Proef op de som was de aankoop van NRS, het grootste 

bedrijf onder de 'afvallers'. In 1890 kreeg de minister groen licht van het parlement voor 

aankoop van NRS. Op basis van overeenkomsten van de staat met Hollandse Spoor en 

 
21

 De aanleg van lokale tramlijnen was een zaak voor lagere overheden dat een grote 

diversiteit aan technieken en spoorwijdtes tot gevolg had. 

22
 België en Pruisen kenden al in een vroeg stadium staatsexploitatie (Veenendaal, 2004) 
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Staatsspoor werden afspraken vastgelegd en de boedel van NRS verdeeld. Hiermee werd een 

start gemaakt met de invoering van het stelsel 'Concentratie en Concurrentie'. In de daarop 

volgende decennia werden de overige kleine spoorwegmaatschappijen overgenomen.  

 

4.1.4 Totstandkoming van het staatsbedrijf NS (1917-1937) 

Stap voor stap nam de greep van de overheid op de bedrijfsvoering van de spoorwegbedrijven 

toe. Beginnend met goedkeuring van dienstregelingen en tarieven bij verlening van de eerste 

concessies in de pioniersfase, waarbij in de fase van uitbouw voorschriften ten aanzien van 

standaardisatie en interconnectie werden toegevoegd. Als gevolg van de nasleep van de 

Spoorwegstaking uit 1903 dienden de spoorwegbedrijven ook de arbeidsvoorwaarden en 

regelingen met betrekking tot arbeids- en rusttijden ter goedkeuring aan de overheid voor te 

leggen. In 1911 werden de commerciële vrijheden van de twee overgebleven 

spoorwegbedrijven verder beknot door het opleggen van een nieuw uniform tarief voor de 

gehele spoorwegen. Daarbij werden de prijzen belangrijk verlaagd. Uiteindelijk leidde de 

toenemende greep van de overheid tot de vorming van een belangengemeenschap van beide 

spoorwegbedrijven en een nieuwe overeenkomst met de staat in 1920. Met de nieuwe 

overeenkomst gaf de staat een dividendgarantie af aan de aandeelhouders. Zij stond tevens 

garant voor het ter beschikking stellen van het benodigde kapitaal. In ruil daarvoor kreeg de 

staat zeggenschap. 

Dit zou uiteindelijk met de oprichting van de NS in 1937 leiden tot een volledige fusie van beide 

bedrijven en overname van de aandelen door de staat. In 1917 werd de leiding van beide 

spoorwegbedrijven gebundeld, in de twee daarop volgende jaren werden de beide 

spoorwegbedrijven op alle niveaus geïntegreerd. Een formele fusie was nodig om ook de 

overgebleven financiële vraagstukken op te lossen. Met de oprichting van de NS in 1937 werd 

ook een financiële sanering doorgevoerd. Daarmee was ook de 'nationalisatie' een feit. De 

overheid had echter als eigenaar niet automatisch greep op het bedrijf. Dit bleek uit de affaire 

Goudriaan. Goudriaan werd als buitenstaander in 1938 tot president-directeur benoemd. De 

organisatie heeft hem echter nooit geaccepteerd en Goudriaan is er 'vakkundig' uit gewerkt 

(Van der Zwan, 1991).  

 

Van uitbreiding van de infrastructuur was geen sprake. Het aantal reizigers stagneerde, in het 

interbellum schommelde het aantal reizigers tussen de 45 en 55 miljoen op jaarbasis, het 

goederenvervoer tussen de 15 en 25 miljoen ton (zie figuur 12). Vanaf de jaren twintig kwamen 

de spoorwegen structureel in de verliezen terecht. De opbrengsten daalden terwijl de kosten 

stegen. De hogere lonen waren een belangrijke oorzaak van de kostenstijgingen. Dit kon niet 

gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. De regering voerde tariefsverlagingen door, 

terwijl het aantal reizigers stagneerde. Deze stagnatie was niet alleen het gevolg van de crisis, 

maar werd vooral veroorzaakt door de opkomst van de auto als vervoermiddel. Na 1920 werd 

duidelijk dat de fase van groei voorbij was. 

 

Busbedrijven werden een geduchte concurrent voor het spoor, vooral voor de lokaalspoorlijnen. 

In tegenstelling tot het vervoer per spoor werd deze vorm van openbaar vervoer, anders dan 

door concessieverlening, nauwelijks gereguleerd. In de ogen van de spoorwegen was dit 

oneerlijke concurrentie omdat busbedrijven aan 'cherry picking' konden doen. In reactie hierop 

namen de spoorwegen busbedrijven over om zo de concurrentiedruk te verminderen. Dit leidde 

uiteindelijk tot een situatie waarin de NS na de Tweede Wereldoorlog ook het streekvervoer per 

bus is gaan domineren. Met de overname van de busbedrijven wordt het lokaalspoor 

afgebouwd ten gunste van het busvervoer. Na de Tweede Wereldoorlog is de positie van het 

lokaalspoor gemarginaliseerd.  
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Figuur 12Figuur 12Figuur 12Figuur 12    Aantal reizigers en tonnen over het spoor (1920Aantal reizigers en tonnen over het spoor (1920Aantal reizigers en tonnen over het spoor (1920Aantal reizigers en tonnen over het spoor (1920----1994)1994)1994)1994)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Veenendaal (2005) 

 

 

4.1.5 Einde van het rentmeestermodel (1945-1990) 

Na de oorlog wist de NS te profiteren van de toegenomen mobiliteit. Het aantal treinreizigers 

maakte direct na de oorlog een geweldige sprong van 55 miljoen naar 175 miljoen per jaar. In 

de daarop volgende decennia bleef het aantal treinreizigers op dit niveau steken. Pas na 1981 

kwam het aantal reizigers structureel boven de 200 miljoen per jaar te liggen. De 300 miljoen 

grens werd precies 10 jaar later genomen (zie figuur 12). Het goederenvervoer bleef op het 

vooroorlogse niveau hangen. Na de oorlog en in het bijzonder na 1960 nam het particuliere 

autogebruik sterk toe. Per saldo daalde het marktaandeel van het spoor in het personen- en 

goederenvervoer. Het bedrijf was na de oorlog in een fase van beheer van het bestaande 

terecht gekomen, misschien het beste te typeren als het rentmeestermodel. Het spoorwegnet 

veranderde maar weinig. Enkele regionale lijnen kwamen erbij (Zoetermeerlijn, Flevolijn), enkele 

echt onrendabele lijnen werden gesloten (o.a. het Miljoenenlijntje in Zuid-Limburg). In 1947 

beschikte de NS over 3251 km spoor, in 1965 over 3235 km.  

Ook in organisatorisch opzicht was er sprake van stilstand. Spoorwegbedrijven golden niet 

meer als vooruitstrevend bij het introduceren van nieuwe organisatievormen en 

managementtechnieken. Andere grote bedrijven pasten hun organisatiemodellen voortdurend 

aan op de veranderende omgeving, maar de NS - en met haar de andere spoorwegbedrijven - 

bleef in die tijd op hoofdlijnen onveranderd. Typerend was het sterk geïntegreerde, bijkans 

autarkische, karakter van het bedrijf. Bijna alle activiteiten werden in eigen beheer uitgevoerd. 

Alleen de bouw van materieel en grootschalige infraprojecten werden uitbesteed, maar voor 

een belangrijk deel aangestuurd door de NS-ingenieurs. Optimaliseren van het bestaande was 

het credo. De ambities waren beperkt en konden tot begin jaren zestig zonder 

exploitatieverliezen worden gerealiseerd. Vanaf 1962 ontstonden echter verliezen die eind jaren 

zestig snel oplopen. In 1976 werd een schuldsanering toegepast, maar deze was niet 

afdoende. Een ingreep in het rentmeestermodel was noodzakelijk, het model voldeed niet 

meer. Te meer omdat er naast de financiële problemen ook maatschappelijke opgaven lagen. 

Het autoverkeer liep ook tegen haar grenzen op. Door congestie en milieuproblemen keerden 

de kansen voor het personenvervoer per trein.  
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De rijksoverheid was begin jaren tachtig bereid om opnieuw te gaan investeren in het spoor. 

Hiertoe werd het Infrastructuurfonds opgericht. De basis hiervoor werd gelegd in het Tweede 

Structuurschema Verkeer en Vervoer (V&W, 1991), waarin forse groeiambities werden 

geformuleerd voor het spoorvervoer: 60% voor personenvervoer en meer dan een 

verdrievoudiging van het goederenvervoer in de periode 1986-2010. De NS was hier niet op 

voorbereid. Het in de ogen van de NS-directie ambitieuze investeringsplan Sporen naar de 21
e
 

eeuw werd door het kabinet Lubbers overtroefd. De moeizame totstandkoming van de 

investeringsplannen deden het kabinet beseffen dat het bedrijf in haar huidige vorm niet in 

staat was om de ambitieuze doelstellingen van de regering te realiseren. Een ander 

interventiemodel was nodig.  

 

4.1.6 Herordening van de sector (1990-2005) 

Op basis van adviezen van de Commissie Wijffels (1992) zijn ingrijpende veranderingen in gang 

gezet binnen het staatsbedrijf NS. De kern van de voorstellen waren:  

- opsplitsing van het bedrijf in zelfstandige businessunits 

- het oprichten van een Infrastructuurfonds en overdracht van de verantwoordelijkheid voor de 

infrastructuur aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

- het vergroten van de beleidsruimte van het bedrijf voor exploitatie van het spoor door 

verzelfstandiging 

- het outsourcen van niet-kerntaken door privatisering van bedrijfsonderdelen. 

 

In hoog tempo zijn de voorstellen van de Commissie Wijffels ten uitvoer gebracht. De gevolgen 

voor het bedrijf waren vergaand. Het beheer van de infrastructuur werd apart gezet, het 

onderhoudsbedrijf verkocht, evenals andere toeleverende diensten voor de infrastructuur. Het 

goederenvervoer werd eveneens in een aparte businessunit ondergebracht en opereert na 

verkoop aan Deutsche Bahn vanaf 2000 onder de naam Railion. De werkplaatsen voor 

treinonderhoud zijn nog niet verkocht maar wel in een apart bedrijf ondergebracht (nu 

NedTrain). In korte tijd werd het volledig geïntegreerde bedrijf uit elkaar gehaald. Lopende de 

uitvoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels werden er vanuit het ministerie nog 

twee beleidsdoelen aan toegevoegd. De aankondiging van een mogelijke beursgang in 1993 

door minister Maij-Weggen was de eerste aanscherping van beleid. Verzelfstandiging werd 

vervangen door privatisering als beleidsdoel. De tweede toevoeging was de introductie van 

concurrentie op het spoor met het toelaten van Lovers als tweede operator. Met het toelaten 

van Lovers op het spoornet in 1996 kwam een einde aan de monopoliepositie van de NS. 

Uiteindelijk zijn beide toegevoegde beleidsdoelen weer van tafel gehaald. In 1998 stopte Lovers 

met haar diensten en is het idee van toelaten van meerdere operators op het kernnet weer 

losgelaten. De beursgang is in 2002 afgeblazen. Dit gebeurde echter pas na een grote crisis 

binnen het bedrijf in de jaren 2000 en 2001. Deze crisis heeft er ook toe bijgedragen dat de 

afhandeling van de nieuwe wetgeving door de Staten Generaal is versneld. Per 1 januari 2005 is 

de nieuwe spoorwegwet (V&W, 2003c) van kracht geworden op basis waarvan ProRail de 

beheersconcessie voor de infrastructuur heeft gekregen en de NS een concessie voor 

exploitatie van het kernnet (V&W, 2003b). In periode 1990-2005 is door de rijksoverheid veel 

geld geïnvesteerd in de railinfrastructuur. Het meeste geld - miljarden Euro’s - is gegaan naar de 

aanleg van geheel nieuwe railverbindingen zoals de HSL-Zuid en de Betuwelijn. Beide projecten 

kennen aanzienlijke kostenoverschrijdingen.  
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4.2 Structuur- en gedragskenmerken in het spoor 

Voordat tot beoordeling van de ordening in de spoorwegsector wordt over gegaan zullen eerst 

de economische kenmerken van de sector tegen het licht worden gehouden. Dit gebeurt aan 

de hand van het in hoofdstuk 2 geïntroduceerde referentiekader, waarbij structuur- en 

gedragskenmerken worden onderscheiden.  

 

4.2.1 Structuurkenmerken 

    

Schema 2 Schema 2 Schema 2 Schema 2     Referentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerken    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaal  

In hoofdstuk 2 zijn bij de behandeling van het structuurkenmerk twee vormen van 

schaalvoordelen onderscheiden: 'economies of scale' en 'economies of scope'.  

Schaalvoordelen in de vorm van 'economies of scale' zijn van grote betekenis in het spoor. De 

betekenis van de 'economies of scale' is wel verschillend voor de te onderscheiden segmenten 

in de bedrijfskolom van het spoor. In het spoor zijn de schaalvoordelen in de infrastructuur het 

grootste, mede doordat de infrastructuur kapitaalintensief is en lange afschrijvingstermijnen 

kent. De schaaleffecten in het onderhoud van de infrastructuur zijn aanzienlijk kleiner dan in het 

infrabeheer zelf. Bij beoordeling van schaaleffecten in de exploitatie dient onderscheid gemaakt 

te worden tussen het personen- en goederenvervoer. Het uitvoeren van een dienstregeling 

voor personenvervoer vraagt om een behoorlijke capaciteit in mensen en materieel. Dit geldt 

voor de exploitatie van afzonderlijke lijnen en in nog sterkere mate voor het aanbieden van een 

samenhangend aanbod voor een gebied met meerdere spoorlijnen.  

 

Bij het goederenvervoer is het uitvoeren van een dienstregeling en het aanbieden van een 

samenhangend aanbod geen vereiste. Goederenvervoerders hebben voor het rijden van 

goederentreinen ‘slots’ toegewezen gekregen door de verkeersleiding. Marktleider Railion 

vervoerde in 2005 weliswaar 85% van de tonnage over het spoor, maar er zijn ook 

goederenvervoerders die slechts enkele ‘slots’ per week exploiteren. Dit zijn in de regel grote 

transportbedrijven die naast vervoer over de weg en het water ook selectief gebruik maken van 

vervoer per rail. De ‘economies of scale’ zijn voor die vervoerders relatief beperkt.  

De traditionele organisatievorm van een verticaal geïntegreerde monopolist heeft de verschillen 

in schaaleffecten in de bedrijfskolom aan het oog doen ontrekken.  
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Ook voor wat betreft de 'economies of scope' - de assortimentsvoordelen - dient onderscheid 

gemaakt te worden tussen de verschillende segmenten binnen de bedrijfskolom. 

De belangrijkste 'economies of scope' in de infrastructuur hebben betrekking op de 

telecommunicatie en het vastgoed. De spoorwegmaatschappijen in de negentiende eeuw 

waren de grondleggers van de telegraafverbindingen. In 1845 werd de eerste 

spoorwegtelegraaf aangelegd met als doel om onderlinge communicatie tussen 

spoorwegpersoneel mogelijk te maken.  

 

Deze infrastructuur werd ook opengesteld voor particulieren en bedrijven. Met de Telegraafwet 

uit 1851 werd echter gekozen voor staatsaanleg en -exploitatie van telegraafdiensten. De 

telegraafnetwerken van spoorwegmaatschappijen werden in de daarop volgende decennia aan 

de staat verkocht (Van Zanden et.al., 2000). 

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw deed zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. Met 

de liberalisering van de telefoonmarkt werd het mogelijk voor de NS om haar 

communicatienetwerken langs de spoorlijnen commercieel te exploiteren. Daartoe werd samen 

met British Telecom het bedrijf Telfort opgericht. De NS heeft later haar aandeel in Telfort in 

2000 voor €1,9 miljard verzilverd en heeft daarmee de telecommunicatie als te exploiteren 

bedrijfsactiviteit laten vallen.  

De 'economies of scope' zitten verder in het vastgoed van het spoorbedrijf. De NS is in de 

binnensteden de grootste vastgoedpartij in Nederland. In veel steden liggen naast de stations 

rangeerterreinen die met de teloorgang van het goederenvervoer per spoor overbodig zijn 

geworden. De 'economies of scope' met vastgoed zijn mogelijk van grotere betekenis voor het 

personenvervoer. De stationsgebieden in de steden zijn niet alleen knooppunten van vervoer 

maar ook A-lokaties voor winkels en kantoren. Op deze locatie kan een wisselwerking ontstaan 

tussen vervoersstromen en commerciële dienstverlening. Veel mensen trekken bedrijven aan, 

een goed aanbod aan diensten trekt weer bezoekers aan. In deze gebieden is NS Vastgoed als 

projectontwikkelaar actief. In de centra van de steden kan het spoor de concurrentie met het 

autoverkeer aan, mits het in staat is de 'economies of scope' goed te benutten.  

 

Voor het personen- en goederenvervoer zijn er verder assortimentsvoordelen te behalen door 

verschillende vervoersmodaliteiten op elkaar aan te laten sluiten. Voor het spoorvervoer 

essentieel omdat de inflexibiliteit van de infrastructuur het niet mogelijk maakt om per spoor 

overal te komen. Een aanvullend fijnmazig netwerk is hiervoor geboden. De NS is er niet in 

geslaagd om dit soort van 'economies of scope' succesvol te benutten. Acquisities in het 

verleden zijn in dit opzicht niet succesvol geweest. Niet in het goederenvervoer en niet in het 

personenvervoer (zie verder paragraaf 4.2.2).  

 

Verticale integratie 

De verticale integratie is van oudsher groot in de spoorsector. In bijna alle spoorwegbedrijven 

zijn aanleg, onderhoud en exploitatie van de spoornetten in één bedrijf ondergebracht. Splitsing 

van deze activiteiten en het onderbrengen in verschillende bedrijven zijn een uitzondering. De 

traditionele spoorwegmaatschappijen hebben gekozen voor 'make' in plaats van 'buy'. Daarbij 

gingen de spoorwegbedrijven ver, ook de NS in Nederland. Zo maakte de NS voor de splitsing 

zelf nog spoorstaven en wissels. De complexiteit van moderne systemen zet het autarkische 

model echter steeds verder onder druk, ook de 'buy'-strategie vindt ingang in de spoorsector. 

De NS heeft in tegenstelling tot veel andere spoorwegbedrijven rigoureus gebroken met de 

'make'-strategie. De kern van de verticale integratie bij het spoor zijn de klant-leverancier 

verhoudingen binnen de bedrijfskolom. De hoge vaste kosten en de onderlinge afhankelijkheid 

maakt partijen gevangene van elkaar ('hold up'). Onder marktverhoudingen kan dit bij twee 

monopolies leiden tot dubbele marginalisering. De monopolistische infrabeheerder beperkt in 

die situatie de capaciteit om hogere prijzen te bedingen, de monopolistische vervoerder doet dit 

vervolgens ook richting klanten.  
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Het gevolg is veel minder aanbod dan maatschappelijk gewenst is. In het spoor is dit nu niet 

aan de orde. De railbeheerder - ProRail - is een overheidsbedrijf dat op basis budgetten 

gefinancierd wordt. Het zal streven naar budgetmaximalisatie, waardoor strategisch gedrag 

gericht op beperking van het aanbod niet aan de orde is. Wel zal strategisch gedrag ontstaan 

ten aanzien van de allocatie van de budgetten. Dit kan tot suboptimalisatie leiden.  

 

Met verticale integratie kan deze vorm van suboptimalisatie worden doorbroken, de 

contractrelatie wordt dan vervangen door een hiërarchische relatie. In de 

transactiekostentheorie een logische stap, want de investeringen in netwerken zijn vaste 

kosten en relatiespecifiek. Dat wil zeggen alleen van betekenis voor de exploitant van de 

netwerken, de vervoerder. Het is niet meer zo dat de NS de enige exploitant van de 

spoornetten is, maar wel de dominante gebruiker. Goederenvervoerders hebben toegang tot 

het gebruik van de spoornetten, maar de omvang van het goederenvervoer op het bestaande 

spoornet blijft beperkt.
23
 De keuzes die de infrabeheerder maakt ten aanzien van investeringen 

en onderhoudsuitgaven zijn van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Omgekeerd zijn 

de keuzes die de NS maakt in de dienstregeling van invloed op kwaliteit van de infrastructuur. 

Zo kunnen door verandering van de dienstregeling bepaalde wissels zwaarder belast worden en 

zorgen voor meer uitval. Een prioriteitenstelling van de infrabeheerder die niet aansluit bij - 

wijzigend - gebruik door de exploitant kan voor onevenwichtigheden in de kwaliteit van het 

netwerk zorgen. Sommige delen van het netwerk zijn zeer kwetsbaar, terwijl voor andere delen 

de kwaliteit hoger is dan nodig. Een goed werkende markt tussen exploitant en beheerder zal 

niet ontstaan, omdat alternatieve opties voor exploitant en beheerder ontbreken. Spoor is 

uitermate inflexibel in het gebruik, een straatje om is er niet bij.  

 

Ook in de relatie tussen aanleg en onderhoud van de infrastructuur enerzijds en het beheer 

anderzijds is er sprake van specifieke investeringen. Bouw- en installatiebedrijven dienen te 

investeren in materieel en spoorse kennis die in andere markten niet toepasbaar zijn. Ook niet 

bij andere spoorwegbedrijven door het ontbreken van standaards en verschillen in cultuur en 

werkwijze.
 
Investeringen zijn in hoge mate specifiek.

24
 Toch is gebleken dat tussen deze 

schakels in de bedrijfskolom wel markten kunnen ontstaan, maar dat de contractrelatie 

complex is. De contractrelatie tussen de infrabeheerder ProRail en de spoorwegaannemers 

komt in hoofdstuk 6 afzonderlijk aan de orde.  

 

Behalve specificiteit van de investeringen is ook de logistieke afhankelijkheid tussen de 

verschillende schakels groot. De beschikbaarheid van het spoor is de bottleneck. Het uitvoeren 

van onderhoud beperkt de beschikbaarheid van het spoor ten koste van de exploitatie. Er is 

altijd spanning tussen beide functies. De optimalisatie is complex. Te grote beschikbaarheid 

voor exploitatie op korte termijn kan leiden tot uitwonen van het netwerk en daarmee de 

capaciteit op langere termijn beperken. Dit heeft gespeeld in de tweede helft van de jaren 

negentig. Dit heeft uiteindelijk weer gevolgen voor de verhouding tussen investeringen en 

onderhoudsuitgaven in het spoor.  

De coördinatievraag blijft niet beperkt tot de planning in de toedeling van het spoor aan 

gebruikers en onderhoudsbedrijven. Het spoor heeft ook te maken met ongeplande 

verstoringen die direct van invloed zijn op de dienstverlening aan de reizigers. Grote storingen 

vragen om directe aanpassing van de treinenloop en het wel of niet treffen van 

noodvoorzieningen.  

 
23

 In de Verenigde Staten ligt dit net omgekeerd. Daar is het lange afstand 

goederenvervoer dominant en is het reizigersvervoer gemarginaliseerd.  

24
 Uitzondering vormen groot materieel als meetwagens (Euroscout) en machines voor 

grootschalig onderhoud (kettinghor). Deze machines worden in een toenemend aantal 

landen in Europa ingezet. 
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Nu zijn er bij storingen drie partijen betrokken: ProRail, de NS en de verantwoordelijke 

spooraannemer. Dit leidt in de huidige situatie snel tot onduidelijkheden of zelfs chaos. 

Treinreizigers weten er alles van. Door de zeggenschap in één hand te leggen (= verticale 

integratie) kunnen deze risico's en onzekerheden gereduceerd worden. 

 

Verzonken kosten 

Bij de verzonken kosten spelen de vaste kosten net als bij de specifieke investeringen een 

belangrijke rol. Het verschil tussen specifieke investeringen en verzonken kosten heeft te 

maken met de aard van de contractrelaties. Bij specifieke investeringen gaat het om de 

verticale relaties binnen de bedrijfskolom tussen klant en leverancier, bij verzonken kosten om 

de horizontale relaties tussen (potentiële) concurrenten. Verzonken kosten zijn relevant met 

betrekking tot de mogelijkheden van toetreding tot de markt.  

De verzonken kosten verschillen per segment van de spoormarkt. Voor de infrastructuur zijn de 

verzonken kosten bijzonder hoog, waardoor investeringen in de infrastructuur exclusief worden 

gegund. De initiële investeringen (set-upkosten) voor de aanleg van het spoor zijn de in de loop 

van de tijd alleen maar toegenomen als gevolg van allerlei technische specificaties. Het moet 

sneller, veiliger en met minder geluidsoverlast. Spoor wordt meer en meer telecommunicatie, 

maar zonder de spoorstaaf kan het nog altijd niet.  

Hoge aanloopinvesteringen in combinatie met beperkte of zelfs negatieve rendementen maken 

dat concurrerende infrastructuur niet tot stand komt. Ook nieuwe aanvullende infrastructuur 

komt alleen tot stand door middel van omvangrijke overheidsinvesteringen. Bedrijfseconomisch 

zijn investeringsprojecten in de railinfrastructuur (Betuwelijn, HSL, Zuiderzeelijn) onrendabel.  

 

De verzonken kosten in de exploitatie worden in hoge mate bepaald door de eisen die aan de 

dienstverlening worden gesteld. Voor het personenvervoer op het kernnet zijn de verzonken 

kosten hoog door de eis van de sluitende dienstregeling. In feite zijn dit endogene verzonken 

kosten. Voor de exploitatie van afzonderlijke lijnen zijn de verzonken kosten lager, toetreding is 

gemakkelijker. De hoge verzonken kosten in het personenvervoer zijn mede het gevolg van de 

beperkte uitwisselbaarheid van treinstellen. Dit komt door de specifieke technische eisen die 

per land worden gesteld aan de infrastructuur en het rollend materieel. De EU tracht door 

standaardisatie van technische eisen en veiligheidsvoorschriften de aantrekkelijkheid van het 

internationale spoorvervoer te vergroten. Dit kan tot verlaging van de set-upkosten leiden. In 

het goederenvervoer is dit al zichtbaar. In dat marktsegment zijn de verzonken kosten 

aanzienlijk lager dan in het personenvervoer. Er is een markt voor huur van spoorwegmaterieel 

ontstaan, waardoor goederenvervoerders relatief eenvoudig de spoormarkt kunnen betreden. 

Exploitanten huren voor het verzorgen van bepaalde lijnen, bijvoorbeeld Rotterdam-Milaan, 

locomotieven en wagons van derden. Het grootste obstakel voor het uitvoeren van een 

dergelijke dienst is het verkrijgen van de 'slots' van de verschillende spoormaatschappijen voor 

internationaal transport. In tegenstelling tot het personenvervoer is goederenvervoer in ons land 

bijna geheel grensoverschrijdend.  

 

In het geval dat spoorwegbedrijven verticaal geïntegreerd zijn - wat bijna overal zo is - zijn de 

verzonken kosten in de infrastructuur bepalend voor de sector als geheel. De lagere verzonken 

kosten in de exploitatie zijn pas relevant in het geval dat ook concurrerende vervoerders gebruik 

kunnen maken van het netwerk. Dit vraagt vervolgens om verzekering van de toegang tot het 

netwerk voor de verschillende gebruikers door toegangsregulering of scheiding van 

infrastructuur en exploitatie.  
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Productdifferentiatie en kwaliteit 

Er zijn maar beperkte mogelijkheden om te differentiëren in de kwaliteit van de dienstverlening 

in het personenvervoer. Er zijn verschillen in comfort aangebracht met invoering van klassen, 

maar veel verder dan dat reikt het niet. Voor alle reizigers hebben frequentie en punctualiteit 

dezelfde waarden. Dit heeft als risico dat er sprake kan zijn van een niet-verifieerbaar verlies 

aan kwaliteit. In het vervoer is dit risico beperkt, omdat het specificeren van kwaliteit voor de  

dienstverlening in het vervoer per spoor niet ingewikkeld is. Met de dienstregeling is het 

vervoersaanbod ex-ante vastgelegd. De uitvoering daarvan is ex-post goed te meten.  

 

Ook andere kwaliteitsparameters zijn goed in beeld te krijgen. In de jaren negentig heeft het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat op basis van dit gegeven prestatiecontracten gesloten 

met de NS. Onderdeel van de prestatiecontracten was een set aan kwaliteitsnormen, zoals 

punctualiteit, beschikbaarheid van zitplaatsen, kwaliteit van zitplaatsen en dergelijke. Het 

nakomen hiervan is voor het ministerie, maar ook voor consumentenorganisaties, goed 

observeerbaar en verifieerbaar. Toch bleken de prestatiecontracten als 

beschermingsconstructie voor de kwaliteit niet goed te werken in de praktijk. Dit is niet het 

gevolg van slechte meetbaarheid van kwaliteit, maar van beperkte afdwingbaarheid van de 

afspraken met de NS. In het goederenvervoer zijn prestaties niet alleen goed meetbaar, er kan 

in zekere mate differentiatie in kwaliteit worden toegepast doordat met 'slots' gevarieerd kan 

worden in vertrek- en reistijden.  

 

Bij de infrastructuur ligt het anders. Daar is het specificeren van de kwaliteit wel een probleem 

en kan daarom wel niet-verifieerbaar kwaliteitsverlies optreden. Niet voor de beoordeling van 

de kwaliteit op de korte termijn, daar zijn outputindicatoren als beschikbaarheid van baanvakken 

beschikbaar. De complexiteit zit in de lange termijnrelatie tussen input nu (uren, geld) en de 

kwaliteit straks. Deze relatie is een black box. Niet alleen voor de beheerder ProRail, maar ook 

voor de onderhoudsbedrijven. 

Decennia lang zijn componenten in de infrastructuur onderhouden en vervangen op basis van 

gedetailleerde technische specificaties. Uit oogpunt van veiligheid werden componenten 

volgens een vast schema vroegtijdig afgeschreven en vervangen. Overinvesteringen in het 

spoornet waren hiervan het gevolg. Door deze werkwijze werd geen informatie opgebouwd 

over de economische levensduur van de componenten in de infrastructuur. De budgettaire druk 

en het toenemende gebruik van de infrastructuur hebben de consequenties hiervan 

blootgelegd. 

De infrabeheerder kan geen relatie leggen tussen belasting van de infrastructuur en de 

leveringszekerheid. Ook kan er geen goede afweging worden gemaakt tussen de kosten van 

onderhoud en vervanging. De black box wordt nu wel langzaamaan geopend, maar er zijn nog 

veel onbekendheden. De lange termijn specificatie en verificatie van kwaliteit is nog altijd niet 

goed mogelijk. Dit maakt contractrelaties tussen betrokken partijen complex en kwetsbaar. 
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4.2.2 Gedragskenmerken 

Strategisch gedrag van aanbieders in netwerksectoren heeft betrekking op de prijsvorming, 

investeringsgedrag en toegangsvoorwaarden (zie schema 3). 

 

Schema 3Schema 3Schema 3Schema 3    Referentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerken    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsvorming 

Monopolistische prijsvorming door spoormaatschappijen was in de Verenigde Staten een 

belangrijke overweging om tot regulering van de sector over te gaan. Nederland heeft het risico 

van monopolistische prijsvorming niet gekend. In de periode vóór de totstandkoming van de NS 

was er concurrentie tussen meerdere aanbieders, waarbij sprake was van een behoorlijke 

concurrentie. Met de vorming van een monopolie verdween de prikkel van onderlinge 

concurrentie, maar juist in die periode kwam het autovervoer tot ontwikkeling. De concurrentie 

tussen spoor en weg heeft ervoor gezorgd dat er geen monopolistische tarieven konden 

worden berekend. Sterker nog, het spoorvervoer werd verliesgevend en was suppletie van de 

overheid geboden. Dat is nog steeds het geval. In 2005 waren bij de NS de opbrengsten per 

reizigerskilometer 11 Eurocent. Vanuit de rijksoverheid was de financiële bijdrage voor de 

infrastructuur en de exploitatie 10 Eurocent per reizigerskilometer. 

 

Sinds de naasting van de spoorwegen door de staat is het prijsbeleid van de NS niet zozeer op 

economische, maar op sociale motieven gebaseerd. Tot op de dag van vandaag bemoeit de 

Tweede Kamer zich actief met de NS-tarieven, ondanks het feit dat met de verzelfstandiging de 

NS meer ruimte in het prijsbeleid zou krijgen. Elke prijsverhoging leidt tot een debat van de 

Tweede Kamer met de minister van V&W. In feite kent de NS een vorm van prijsregulering 

vanuit de overheid die de kenmerken heeft van pricecap regulering (CPB, 2004). De 

prijsregulering is afgestemd op de reiziger die de volle tarieven tweede klas tarieven betaalt. De 

tariefstijging mag niet uitgaan boven het prijsindexcijfer met een beperkte extra marge voor 

tariefdifferentiatie (Financiën, 2002). 

De bemoeienis strekt zich ook in detail uit tot de dienstverlening. Verandering in de 

dienstverlening, in de vorm van aanpassing in de dienstregeling, leidt frequent tot interventies 

vanuit de Tweede Kamer. Vermindering van treinenloop of stopzetting van de dienstverlening 

op verliesgevende trajecten ligt zeer gevoelig in Den Haag. Ook de invoering van het vrije 

studentenvervoer in 1991 was mede het gevolg van politieke interventies. Dit heeft de marge 

van de NS behoorlijk onder druk gezet (Rietveld en Van Gent, 2005). De op sociale motieven 

gebaseerde tarieven verhinderen de ontwikkeling van een meer gedifferentieerde prijsvorming. 
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Het spitstarief is hetzelfde als het daltarief
25
. Een op de verwachte bezetting afgestemde 

tarieven door prijsdifferentiatie zouden tot een beter resultaat leiden (Van Vuuren en Rietveld, 

2003). Elke poging daartoe wordt tot nu toe in de Tweede Kamer geblokkeerd. 

De IBO-werkgroep Benuttingsmaatregelen Spoor (Financiën, 2002) constateert dat de huidige 

beprijzing van spoorvervoersdiensten afwijkt van de optimale beprijzing. Dit komt onder meer 

doordat de gebruiksvergoeding voor de spoorbedrijven de kosten niet weerspiegelen. Zo dekt 

de gebruiksvergoeding slechts 15% van de totale kosten voor beheer en instandhouding van de 

railinfrastructuur. Alleen al de kosten voor storingsherstel en klein onderhoud zijn in 2005 al 

circa 30% hoger dan de totale gebruiksvergoeding. Verder wordt de prijsvorming verstoord 

door het hoge aandeel van subsidies. Hierboven is aangegeven dat de rijksbijdrage voor het 

spoorvervoer net zo groot is als de opbrengsten uit het reizigersvervoer. Hoge subsidies 

hebben als effect dat de aandacht van de agent meer gericht is op het verkrijgen van subsidies 

van de principaal dan dat gezocht wordt naar optimalisering van de reizigersinkomsten.  

 

Kruissubsidiëring is binnen de NS altijd aan de orde geweest, deels bedoeld en deels 

onbedoeld. Kruissubsidiëring leidt niet zozeer tot concurrentievervalsing als wel tot verkeerde 

gedragsprikkels. Onbedoelde kruissubsidiëring in de spoorsector is het gevolg van het 

ontbreken van een goed inzicht in kosten en opbrengsten. In het verleden was nooit duidelijk 

welke activiteit in welke mate werd gesubsidieerd. Met de interne verzelfstandiging van de 

bedrijfsonderdelen is het inzicht in deze verbeterd, maar de uitkomsten blijven sterk afhankelijk 

van de wijze van kostentoedeling. Een eenduidige en verifieerbare methode voor 

kostentoedeling is een structureel probleem bij de spoorwegen (Kessides en Willig, 1998). In 

het reizigersvervoer is uiteindelijk wel een beter inzicht ontstaan in welke lijnen rendabel zijn en 

welke onrendabel.  

De IBO-werkgroep heeft in haar advies er voor gepleit om de vervoerders meer vrijheden te 

geven in de prijsstelling onder meer door toepassing van ‘yieldmanagement’ (Financiën, 2002). 

Met ‘yieldmanagement’ kunnen de opbrengsten worden geoptimaliseerd door de prijsstelling 

af te stemmen op de bezettingsgraad. Prijsvechters in de luchtvaart passen deze methode 

actief toe. In de praktijk kan dit betekenen dat in de stille uren lage prijzen kunnen worden 

berekend en tijdens de spits hogere prijzen. Dit advies is tot dusverre niet overgenomen. 

 

Investeringsgedrag 

Bij het investeringsgedrag dient onderscheid te worden gemaakt in het investeren in vaste 

activa en financiële activa. Investeringen in vaste activa hebben betrekking op de 

bedrijfsvoering van de bestaande bedrijfsactiviteiten, ofwel de kernactiviteiten van het 

spoorbedrijf. Investeringen in financiële activa hebben betrekking op deelnemingen van de NS. 

 

Investeringen in kernactiviteiten 

De bulk van de investeringen bij het spoor gaat naar spoorwegmaterieel en infrastructuur. De 

noodzakelijke investeringen in materieel worden bepaald door kwantiteit en kwaliteit. De 

kwantiteit is een afgeleide van de gewenste treinenloop in combinatie met de verwachte 

vervoersvraag. De kwaliteit van de afspraken die met het ministerie of reizigersorganisaties zijn 

gemaakt over het gewenste comfort. Over de tijdigheid van investeringen in materieel zijn van 

tijd tot tijd botsingen tussen de NS en het ministerie. Eind jaren negentig verweet het 

ministerie de NS te laat bestellingen te hebben gedaan voor nieuw spoorwegmaterieel, terwijl 

de NS het ministerie verweet te laat zekerheden te hebben verschaft met de concessie voor 

het kernnet. Een vergelijkbaar dispuut ontstaat in 2005 tussen het ministerie en HSA over de 

bestelling van HSL-treinen. HSA is het consortium van de KLM en de NS dat de HSL-Zuid 

exploiteert. 

 
25

 Met de introductie van kortingskaarten tracht de NS enige prijsdifferentiatie aan te 

brengen. 
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In beide disputen is de reiziger de dupe, omdat te laat nieuw materieel beschikbaar komt. 

De noodzakelijke investeringen in de infrastructuur zijn lastiger te bepalen. Onderinvesteringen 

en overinvesteringen kunnen optreden als gevolg van de lastige verifieerbaarheid van de 

kwaliteit. Door de financiering van het onderhoud afhankelijk te maken van het 

budgetmechanisme zijn vooral onderinvesteringen een risico. Voor de bestaande infrastructuur 

is er naar het oordeel van spoorsector sprake van aanzienlijke verwaarlozing en bij continuering 

van het huidige beleid dreigt er een verder afglijden.
26
 Dit wordt bevestigd door onafhankelijke 

onderzoeken (Twijnstra Gudde, 2005). 

 

Deelnemingenbeleid in het reizigersvervoer 

Deelnemingen in het verleden hadden als doel om de positie van de NS in deelmarkten te 

versterken. Een aantal deelnemingen is later weer afgestoten. In het reizigersvervoer hebben 

de voorgangers van de NS eind negentiende eeuw de lokaalspoorwegen overgenomen. Zo 

kregen de spoorwegmaatschappijen extra 'voeding' voor hun lijnen ('economies of scope'), 

maar het was toch vooral bedoeld om de bestaande concurrenten de loef af te steken 

(Veenendaal, 2004).  

In de jaren dertig van de vorige eeuw ondervond het spoorbedrijf, dat inmiddels een 

monopoliepositie had, toenemende concurrentie van het busvervoer. In reactie daarop heeft de 

NS de busbedrijven overgenomen (Faber, 1989). Regionale en lokale busbedrijven werden 

overgenomen, waarbij in 1982 de NS 85% van het streekvervoer in ons land voor haar rekening 

nam. Met het oog op de introductie van marktwerking in het openbaar vervoer is de NS door 

het rijk aangezet om haar belang in het busvervoer af te stoten.
27
 Veel pijn deed deze 

desinvestering niet. Het strategische belang was verdwenen, als voeding van de spoorwegen 

('economies of scope') was de betekenis gering geworden. Het streekvervoer had gaandeweg 

de sociale functie van ontsluiting van het platteland overgenomen van het railvervoer. 

Bovendien was het busvervoer vanaf 1969 in de rode cijfers terecht gekomen (Faber, 1989). De 

NS is er nooit echt in geslaagd om trein- en busvervoer goed op elkaar af te stemmen en zo 

'economies of scope' te bereiken.  

 

Opvallend is overigens dat regionale aanbieders van gecombineerd bus- en streekvervoer als 

Syntus en Noordnet wel in staat zijn om voordelen van 'economies of scope' te 

bewerkstelligen. Zowel de punctualiteit als de coördinatie tussen de vervoersmodaliteiten is 

beter dan bij de NS (Rietveld en Van Gent, 2005). Voor de NS is de deelneming in het 

streekvervoer vooral een defensieve strategie geweest om het regionale treinvervoer te 

beschermen.  

 

Deelnemingenbeleid in het goederenvervoer 

In het goederenvervoer ontbrak het bij de spoorwegen aan een fijnmazige aan- en afvoer van 

pakketvervoer. Daartoe heeft de NS in 1928 Van Gend en Loos overgenomen (Faber, 1989). 

Uiteindelijk bleek het binnenlandse pakketvervoer via het spoor niet rendabel en zo verloor de 

deelneming haar strategische waarde voor de spoormarkt. In 1986 werd Van Gend en Loos 

verkocht aan Nedlloyd. Met het verlies van het kolenvervoer door sluiting van de Limburgse 

mijnen was het economische draagvlak voor het goederenvervoer al dun geworden. Toen later 

ook het postvervoer en het interne vervoer voor het NS Infrabeheer wegvielen was het tot NS 

Cargo omgedoopte goederenbedrijf niet meer levensvatbaar. Het bedrijf is aan Deutsche Bahn 

verkocht en werkt nu onder de naam Railion. Hoewel het goederenvervoer per spoor weer 

toeneemt, is aan de ambities van de NS in deze deelmarkt een einde gekomen.  

 
26

 Zie het rapport Benutten en Bouwen (NS, ProRail en Railion, 2003) 

27
De NS heeft de aandelen in 1982 overgedragen aan de staat en is VSN ontstaan. De 

staat heeft het bedrijf VSN later gesplitst. Delen zijn verkocht, het overblijvende deel is 

verder gegaan onder de naam Connexxion. De staat is daar nog altijd 100% eigenaar van.  
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Deelnemingenbeleid in de infrastructuur 

In de infrastructuur heeft de NS de onderhoudsactiviteiten aan het spoor afgestoten. Het 

onderhoudsbedrijf is gesplitst en in 1997 aan drie bedrijven verkocht. Het grootste deel is 

verkocht aan de eigen NS dochter Strukton. De NS had daarbij wel het voornemen om Strukton 

te verkopen. Daar is de NS in 2004 op terug gekomen. Strukton wordt vooralsnog niet verkocht 

en krijgt van de NS de ruimte om haar positie op de bouw- en onderhoudsmarkt te versterken 

door zelf acquisities te doen. In het jaarverslag over 2005 worden de bouw- en 

installatieactiviteiten weer als kernactiviteit opgevoerd met de introductie van een vierde divisie 

binnen de NS. Andere bedrijfsonderdelen in de technische infrastructuur zijn inmiddels wel 

verkocht waaronder het ingenieursbureau, Amicon, NS Wisselbouw en NS Technisch 

Onderzoek. Met de afsplitsing van Infrabeheer voor de deur was het logisch dat de NS interne 

toeleveranciers voor Infrabeheer heeft afgestoten. De verkoop van het belang in het 

telecommunicatiebedrijf Telfort is al eerder genoemd. Naast de financiële voordelen van deze 

verkoop speelde mee dat kennis en investeringsruimte ontbraken om op de telecommarkt een 

speler van betekenis te worden.  

 

Toegangsvoorwaarden  

Toegang tot de infrastructuur van het spoor is een voortdurende bron van spanning op het 

moment dat er sprake is van concurrentie. Tot aan de vestiging van het monopolie in 1917 

speelde dit, maar ook weer na de introductie van concurrentie in 1996. Met het toelaten van 

Lovers als aanbieder van personenvervoer kwam er weer concurrentie op het spoor. Dit heeft 

maar kort geduurd, tot 1999. Een van de oorzaken van het mislukken van Lovers was de 

tegenwerking vanuit de NS (Pelle, 1999). Lovers, hoe klein dan ook, ondervond allerlei 

belemmeringen bij het gebruik van de infrastructuur.  

Nu beperkt de concurrentie op het spoor zich tot de NS en de goederenvervoerders. Hierbij 

gaat het niet om concurrentie tussen diensten, maar om het gebruik van de schaarse 

railinfrastructuur. De NS probeert het goederenvervoer zoveel mogelijk te beperken en terug te 

dringen uit de drukke uren. De goederenvervoerders proberen echter hun recht tot toegang op 

de infrastructuur te halen. Daarbij beroepen zij zich op EU-richtlijnen die toegang van 

commerciële goederenvervoerders op het spoor voorschrijven. Na de verkoop van NS Cargo 

heeft de NS in het goederenvervoer geen belang meer bij concurrentievervalsing.  

Op dit moment is het gebruik van het bestaande net door de goederenvervoerders beperkt, in 

2006 had slechts 7% van het totale vervoer.  

 

Macht werkvloer 

Vakbonden en ondernemingsraden hebben binnen de NS van oudsher een sterke positie. De 

organisatiegraad van medewerkers is bijzonder hoog, ruim 70% van de werknemers zijn lid van 

een vakbond. In de jaren negentig was dit zelfs meer dan 80%. Ook de positie van de 

medezeggenschap is sterk. De bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen binnen de 

NS reiken verder dan wat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorschrijft. De vakbonden 

zijn contractpartner voor de directie bij de vaststelling van de CAO. In de CAO worden niet 

alleen de financiële vergoedingen geregeld maar ook afspraken gemaakt over de regels voor 

het inzetten van personeel. Afspraken over inzetbaarheid van medewerkers zijn van belang voor 

het succes van hervormingen. De afspraken over arbeidstijden krijgen uiteindelijk hun beslag in 

de roosters van de medewerkers. Op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad hierover 

instemmingsrecht. De invulling van het instemmingsrecht over dienstroosters van het 

personeel heeft mede bijgedragen aan het vastlopen van het oude productiemodel bij NS. In 

het productiemodel worden in onderlinge samenhang dienstregeling, treinenloop en 

dienstroosters vastgelegd. Eind jaren negentig was de invulling van het productiemodel van NS 

Reizigers verworden tot een complex onderhandelingsproces. Daarin speelden niet alleen de 

belangen van de werkvloer mee, maar ook van het regionale management. Met de treinenloop 



p 82 

UA25/totaal-def.doc 

werd namelijk ook de werkverdeling tussen de regio’s bepaald. De lobby van de regio’s was 

erop gericht om niet alleen voldoende werk voor de eigen standplaatsen binnen te halen, maar 

ook te zorgen voor voldoende aandeel in de aantrekkelijke lijnen. In dat ingewikkelde 

onderhandelingsproces heeft de ondernemingsraad van de onderhandelingspartijen de 

zwaarste sanctie ten opzichte van de hoofddirectie in Utrecht, namelijk het onthouden van 

instemming. Met dit machtsmiddel kan de ondernemingsraad vernieuwingen binnen het bedrijf 

blokkeren. Dit machtsmiddel is door de werkvloer in combinatie met stakingen in de jaren 2000 

en 2001 gehanteerd om het nieuwe productiemodel te blokkeren. Stakingen bij de NS zijn een 

effectief machtsmiddel vanwege de grote maatschappelijke effecten.  

Blokkeren van vernieuwingen bij de NS, ingezet met de verzelfstandiging, is overigens nooit de 

beleidslijn geweest van de vakbondsbestuurders van FNV en CNV. Vanaf het aantreden van 

Den Besten als nieuwe topman hebben deze vakbonden de voorstellen voor vernieuwing 

gesteund in ruil voor werkgelegenheidsgaranties en goede sociale plannen. Voor 

vakbondsbestuurders is het daarbij de kunst om zich niet van de achterban te vervreemden. 

Lastig voor hen is de positie van de categorale bonden bij de NS. Deze bonden – eerst FSV en 

later de VVCM – appelleren met succes aan de ontevredenheid van de radicale achterban.
28
 De 

concurrentie tussen de bonden speelt door in de ondernemingsraad van NS Reizigers. 

Onderlinge spanningen tussen de verschillende vakbondsfracties beperken regelmatig de 

manoeuvreerruimte van de ondernemingsraad bij NS Reizigers. 

 

4.2.3 Conclusies economische kenmerken 

Het risico van marktfalen in de spoorsector is groot. Schaal en verzonken kosten zijn dominante 

structuurkenmerken voor het spoor (Kessides en Willig, 1998). Hierdoor zijn de 

toetredingsbarrières tot de spoorsector hoog. Er zijn wel verschillen per deelmarkt. In het 

goederenvervoer en het regionale en internationale personenvervoer zijn de 

toetredingsbarrières lager en zijn er dus meer mogelijkheden voor concurrentie in deze 

deelmarkten. Het toelaten van meerdere aanbieders vraagt om het zekerstellen van de toegang 

tot het spoor. De incumbents in de spoorsector hebben van oudsher een slechte reputatie als 

het gaat om het toelaten van concurrenten op het netwerk door toegangsbeperking of met 

prijsvorming. Dit komt onder meer doordat kostentoerekening lastig te verifiëren is in deze 

sector (Kessidy en Willig, 1998). Afsplitsing ligt dan voor de hand, maar dit brengt hoge kosten 

met zich mee. De voordelen van verticale integratie in de spoorsector zijn aanzienlijk. De 

investeringen zijn in hoge mate specifiek en de processen van vervoer, infrabeheer en 

spooronderhoud zijn sterk met elkaar verweven. Handhaving van de verticaal geïntegreerde 

structuur van de spoorwegbedrijven heeft economische voordelen, maar is voor de overheid de 

bedrijfskolom als geheel weinig transparant. Daarmee is niet alleen marktfalen aan de orde, 

maar ook het risico van overheidsfalen. Het risico van overheidsfalen speelt bijvoorbeeld bij de 

beoordeling van de kwaliteit van de infrastructuur. Het specificeren en verifiëren van de 

kwaliteit voor de lange termijn is moeilijk. Door de lange termijn van afschrijvingen zijn 

investeringen en onderhoudsuitgaven communicerende vaten, maar de optimalisering daarvan 

is ook voor de overheid als eigenaar nog altijd een black box. Aan de ene kant bestaat het risico 

van overinvesteringen door de ingenieurscultuur binnen het bedrijf dat leidt tot 'goldplated 

voorzieningen', aan de andere kant onderinvesteringen als gevolg van de bredere 

budgetafweging binnen de Rijksbegroting. Een suboptimaal investeringsniveau is een vorm van 

overheidsfalen dat in de spoorsector zeker opgeld doet.  

Een andere vorm van overheidsfalen is de politieke prijsstelling in het vervoer. De politieke 

prijsvorming heeft als doel het spoorvervoer aantrekkelijk te maken voor vervoer van personen 

en goederen. Uiteindelijk is de overheid daar niet in geslaagd. De spoorsector laat decennia 

lang een beeld van relatieve stagnatie zien, ondanks de sterk toegenomen mobiliteit.  

 
28

 Na het opgaan van de FSV in de FNV in 2000 heeft de Vereniging van Machinisten en 

Conducteurs (VVMC) de fakkel van militante vakbond overgenomen.  
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Opvallend is ten slotte de ruimte die het genationaliseerde spoorbedrijf kreeg van de overheid 

om het concurrerende busvervoer met overnames uit de markt te drukken. De continuïteit van 

het bedrijf is een belang op zichzelf geworden en dit wordt gelegitimeerd vanuit de overheid. 

Belemmering van concurrentie is blijkbaar niet alleen een vorm van marktfalen maar ook een 

uiting van overheidsfalen.  

Bij het doorvoeren van hervormingen is de macht van de werkvloer een factor van betekenis. 

De werkvloer heeft een grote invloed door de hoge organisatiegraad, de sterke positie van de 

medezeggenschapsorganen en de kracht van het stakingswapen. De verdeeldheid tussen 

vakbonden maakt het echter lastig om de macht van de werkvloer effectief te benutten.  

 

4.3 Beoordeling ordening vóór Wijffels 

De historische schets in paragraaf 4.1 laat een ontwikkeling in de ordening zien, waarbij in de 

loop van de tijd verschillende interventiemodellen zijn gehanteerd. Het begint met 

concessieverlening in de negentiende eeuw en wordt uiteindelijk omgezet in 

overheidseigendom in de eerste helft van de twintigste eeuw. Eind van de twintigste eeuw 

voldoet dit model niet meer en wordt opsplitsing van het bedrijf en privatisering overwogen. 

Een nadere analyse van veranderingen in de ordening is mede aan de hand van economische 

kenmerken van de sector op zijn plaats.  

 

4.3.1 Opkomst en ondergang concessiestelsel 

De keuze van de overheid om in de spoorsector te starten met concessieverlening als 

instrument past bij de ontwikkelingsfase van de sector. In eerste twee decennia waren 

concessies niet meer dan vergunningen, er werd toestemming gegeven tot aanleg en 

exploitatie van afzonderlijke spoorlijnen. Een relatie tussen de verschillende spoorlijnen was er 

nog niet, elke concessie stond op zichzelf. Vanwege schaalvoordelen werd per lijn maar één 

concessiehouder toegelaten. Concessies werden niet aanbesteed, maar bij sommige lijnen 

werd er wel naar concurrerende aanbiedingen gekeken. Het stelsel van concessies per lijn 

begon te knellen op het moment dat voor het bevorderen van mobiliteit een uitbreiding van het 

aantal lijnen én interconnectie tussen de lijnen noodzakelijk was. De uitbreiding van de 

spoorlijnen werd gehinderd door de rivieren. De aanleg van bruggen over de rivieren was duur, 

waardoor de verbindingen vanuit de Randstad naar de rest van het land maar moeizaam tot 

stand kwamen. Bovendien leverde het stelsel van concessies per lijn niet een samenhangend 

aanbod op. Interconnectie tussen de netwerken van de verschillende spoorwegmaatschappijen 

was nauwelijks afdwingbaar, de maatschappijen werkten elkaar tegen.  

 

De overheid loste het probleem van de tekortschietende investeringen uiteindelijk op door zelf 

de infrastructuur aan te leggen en deze vervolgens in exploitatie te geven aan private 

spoorwegmaatschappijen. Het zelf aanleggen van het hoofdspoornet vanaf 1870 gaf de 

overheid meer macht. Door de exploitatie van de 'publieke' netten aan te bieden kon de 

overheid eisen stellen aan prijzen en kwaliteit (dienstregeling). Bovendien gebruikte de overheid 

de concessies om concurrentie te bevorderen door het toelaten van een nieuwe aanbieder, het 

Staatsspoor. Daarmee bleef echter het probleem van interconnectie bestaan. De overheid 

dacht dit probleem op te lossen door concentratie van het aantal spoorexploitanten. De sleutel 

vormde de overname van de NRS door de overheid in 1870, waarna de NRS activa verdeeld 

werden over beide grote spoorwegbedrijven.
29
 Veenendaal (2004) oordeelt uiteindelijk dat dit 

stelsel van Concentratie en Concurrentie niet veel voordelen heeft opgeleverd. De bedrijven 

waren commercieel, maar kregen tegelijkertijd allerlei regels en bepalingen opgelegd.  

 
29

 Na de boedelverdeling van de NRS bleek overigens dat zowel de infrastructuur als het 

materieel ernstig verwaarloosd waren (Veenendaal, 2004). Bij concessieverlening is dit 

een risico, omdat aan het einde van de concessieperiode het bedrijf in onzekerheid is over 

verlenging van de concessie en derhalve niet tot investeringen geneigd is.  
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Het was in de ogen van Veenendaal een halfslachtig stelsel wat door de voorstanders van 

staatsexploitatie goed werd doorzien. Van Zanden et.al. (2000) is van oordeel dat de politiek van 

Concentratie en Concurrentie onvermijdelijk moest leiden tot de vorming van één 

Staatsspoorwegmaatschappij.  

 

Beoordeling 

Het is niet toevallig dat het model van verlening van concessies aan meerdere aanbieders 

uiteindelijk niet heeft gewerkt. Het probleem werd urgent op het moment dat de vorming van 

een dekkend netwerk mogelijk en nodig was. Met afzonderlijke concessies werden de 

schaalvoordelen niet volop benut, terwijl de hoge verzonken kosten verdere toetreding 

belemmerden. Bovendien stond concurrentie het goed regelen van de interconnectie in de 

weg. Het marktfalen lokte daarmee interventie van de overheid uit. Te beginnen met ad hoc 

interventies door zelf als overheid te investeren in rails en stations, later met blijvende 

interventies waarbij de bedrijven voor steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering 

toestemming van de overheid nodig hadden. Concentratie en Concurrentie was zoals 

Veenendaal (2004) en Luiten van Zanden et.al (2000) concludeerden inderdaad geen houdbaar 

ordeningsconcept. Zowel het gehanteerde concurrentiemodel als het toegangsmodel paste niet 

bij de economische kenmerken van de sector, het had een negatieve invloed op de statische 

efficiency in de sector. Het is bovendien de vraag of concessieverlening in de tweede helft van 

de negentiende eeuw nog wel een geschikt was instrument was gezien de dynamiek en 

onstuimige groei in de sector. Dit zijn kenmerken die niet passen bij de eisen van 

voorspelbaarheid en verifieerbaarheid die horen bij het concessiestelsel.  

 

4.3.2 Het ontstaan van een staatsspoorbedrijf 

Met de vorming van één belangengemeenschap in 1917 werd een belangrijke stap gezet 

richting het staatsspoorbedrijf. Formeel werd deze stap pas in 1937 gezet met de oprichting 

van de NS. De vorming van één spoorwegmaatschappij loste niet alleen de problemen met 

interconnectie op, het maakte het mogelijk om de schaalvoordelen in de verschillende 

segmenten van de bedrijfskolom volop te benutten. De schaalvoordelen zijn gerealiseerd in de 

periode dat de overheid formeel nog geen eigenaar was van de spoorwegbedrijven, maar wel 

onder één leiding stond. Het is niet zozeer het overheidseigendom, maar de monopolievorming 

die interconnectie én het benutten van schaal mogelijk maakte. Dit is af te lezen uit de 

ontwikkeling van de exploitatiecoëfficiënt in die jaren (zie kader Efficiency in het spoor). Vooral 

in de jaren 1920-1925 zijn de belangrijkste schaalvoordelen als gevolg van operationele 

integratie behaald.  

 

Met overheidseigendom als sturingsmodel lukt het niet om de kosten van het spoorbedrijf te 

beheersen. In de naoorlogse periode weet de NS tot begin jaren zestig de tekorten in de 

perken te houden, maar de exploitatiecoëfficiënt blijft met 80 à 83% te hoog. In 1962 slaat het 

resultaat echter om van een klein exploitatieoverschot naar grote en oplopende tekorten in de 

daarop volgende jaren. Dit heeft niet alleen interne maar ook externe oorzaken. Juist in die 

periode neemt het autoverkeer explosief toe. Het spoor verliest de concurrentieslag met het 

autovervoer, mede door onvoldoende efficiency en innovatie.  

Urgentie om de tegenvallende prestaties aan te pakken is in het begin beperkt. De urgentie 

ontstaat pas als door verkeerscongestie en aandacht voor milieu het spoor door de 

rijksoverheid weer groeiambities wordt toegedicht. Het bedrijf kan de ambities echter niet 

waarmaken, waardoor uiteindelijk het sturingsmodel opnieuw ter discussie komt te staan.  
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Efficiency in het spoorEfficiency in het spoorEfficiency in het spoorEfficiency in het spoor    

 

De exploitatiecoëfficiënt geeft de verhouding weer tussen de exploitatiekosten en de 

exploitatieopbrengsten. De NS heeft dit verhoudingsgetal in de periode 1920-1962 gehanteerd 

als maatstaf voor de kostendekkingsgraad. Naar het oordeel van Veenendaal (2004) mag de 

exploitatiecoëfficiënt maximaal 75 á 80% bedragen om de kapitaalskosten te kunnen dragen.  

Gezien het grote aandeel van de vaste kosten is de ontwikkeling van de exploitatiecoëfficiënt 

sterk afhankelijk van de reizigersontwikkeling. Stijging van het aantal reizigers doet de 

exploitatiecoëfficiënt dalen doordat een betere dekking ontstaat voor de vaste kosten. Dit 

verband is zichtbaar in de gehele gemeten periode met uitzondering van de jaren 1920-1925. In 

die jaren dalen beide indicatoren (zie figuur 13). Dit duidt op een sterke efficiencyverbetering 

die het gevolg is van het benutten van de schaalvoordelen. Vanaf 1917 werden de twee 

spoorwegbedrijven operationeel geïntegreerd onder leiding van het management van de 

belangengemeenschap. Met de integratie zijn 'dubbelingen' uit de organisatie gehaald en 

daarmee de vaste kosten aanzienlijk naar de beneden gebracht. 

    

Figuur 13Figuur 13Figuur 13Figuur 13    Ontwikkeling efficiency (1920Ontwikkeling efficiency (1920Ontwikkeling efficiency (1920Ontwikkeling efficiency (1920----1939193919391939) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Veenendaal (2005) 

 

 

Beoordeling 

Met de vorming van de belangengemeenschap werden niet alleen de interconnectie problemen 

opgelost, het gaf ook ruimte om schaalvoordelen te benutten. De afweging tussen schaal en 

concurrentie viel uiteindelijk ten gunste van schaal uit, het probleem van interconnectie werd 

opgelost met horizontale en verticale integratie. De door de overheid afgedwongen fusie van de 

twee spoorwegbedrijven werkte als disciplinerend mechanisme om de schaalvoordelen ook 

daadwerkelijk te benutten. De interventie bevorderde de statische efficiency in de sector.  

 

De conclusie van Veenendaal (2004) en Van Zanden et.al. (2000) dat de vorming van een 

staatsbedrijf onvermijdelijk was, kan echter niet op voorhand worden getrokken. De 

schaalvoordelen werden vooral benut in de periode dat de overheid nog geen eigenaar van het 

bedrijf was. Overheidseigendom was derhalve geen voorwaarde voor het realiseren van de 

schaalvoordelen, wel het wettelijke monopolie. Overheidseigendom was eigenlijk meer het 

slotaccoord van toenemende interventie in de sector vanuit de overheid. 
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Overheidseigendom als sturingsmodel kent echter zwakke prestatieprikkels ('Low Powered 

Incentives'). Na de integratieslag in het begin van de jaren twintig lukte het niet om de 

verhouding tussen kosten en opbrengsten structureel te verbeteren. Ook de innovatie bleef 

achter. Eind jaren tachtig werd het probleem van de stagnerende statische en dynamische 

efficiency urgent doordat de overheid voor het eerst sinds decennia hoge groeiambities voor de 

sector had vastgesteld. Revitalisering van het spoor vroeg om sterkere prestatieprikkels. De 

vraag is of de keuzes die in het begin jaren negentig zijn gemaakt de juiste zijn geweest.  

 

4.4 Het roer radicaal om  

In de eerste helft van de jaren negentig zette het kabinet een drietal zware externe commissies 

aan het werk om met voorstellen te komen tot herstructurering van het openbaar vervoer. In 

een paar jaar tijd kreeg de minister van Verkeer en Waterstaat adviezen van de Commissie 

Wijffels (1992), de Commissie de Boer (1994) en de Commissie Brokx (1993, 1995). 

De adviezen van de Commissie de Boer en de Commissie Brokx hadden betrekking op het 

openbaar vervoer als geheel, de voorstellen van de Commissie Wijffels spitsten zich toe op de 

organisatie van het NS-bedrijf en de relatie met de rijksoverheid. Het referentiepunt voor alle 

drie de commissies waren de groeiambities vastgelegd in het Tweede Structuurschema 

Verkeer en Vervoer (SVV II). De regering heeft in hoofdlijnen de voorstellen van de commissies 

overgenomen. De uitvoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels zijn direct ter hand 

genomen. Dit was de belangrijkste opdracht die de nieuwe topman Den Besten meekreeg bij 

zijn benoeming. Den Besten was na Goudriaan de eerste buitenstaander en had de rol om als 

intern breekijzer de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Deze keer was de NS 

organisatie niet bij machte om dit tegen te gaan. In die situatie speelde zeker mee dat ook 

intern de onvrede groeide over de inertie van het bedrijf, daarmee was er ook intern draagvlak 

voor benoeming van een buitenstaander. 

 

4.4.1 Europese regelgeving 

De vaststelling van Europese richtlijnen voor het spoor was formeel de aanleiding voor de 

instelling van de Commissie Wijffels. De basis voor het EU-beleid voor de spoorsector is in 

1991 in richtlijnen vastgesteld (91/440/EEG). De richtlijn had een dubbele doelstelling: het 

doorbreken van de nationale monopolies door de railinfrastructuur open te stellen voor andere 

gebruikers en het toepassen van bedrijfseconomische principes in het management van de 

spoorwegbedrijven. Daartoe werden een viertal maatregelen voorgeschreven aan de lidstaten: 

- een boekhoudkundige scheiding tussen exploitant en infrabeheerder 

- doorbelasten van de kosten van de infrastructuur aan de gebruikers 

- schuldsanering van de nationale spoorwegmaatschappijen  

- grotere zelfstandigheid in de bedrijfsvoering van de spoorwegbedrijven.  

 

Duidelijk is dat de richtlijnen niet alleen gericht waren op het vrijmaken van markten 

(liberaliseren), maar ook de voorwaarden wilden creëren voor verbetering van de 

bedrijfsvoering. Veel spoorwegbedrijven waren speelbal geworden van politieke lobbygroepen 

die ieder hun eigen belangen nastreefden. Daarmee waren lethargische en inefficiënte 

bedrijven ontstaan.  

 

In Nederland was de situatie minder ernstig. De schuldsanering had al in 1976 plaats gevonden 

en de NS was al een structuurvennootschap en stond daarmee op afstand van het rijk.  

Wel was het bedrijf nog steeds afhankelijk van de exploitatiesubsidies van de overheid. De 

richtlijnen voor de boekhoudkundige scheiding en het doorbelasten van kosten van de 

infrastructuur waren voor de Nederlandse spoorsector wel nieuwe zaken die dan ook uitgebreid 

in de voorstellen van de Commissie Wijffels aan de orde kwamen. 
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De uitvoering van de richtlijnen uit 1991 komt in de lidstaten overigens maar moeizaam tot 

stand. In het door de EU vastgestelde Witboek voor de transportsector wordt gesproken over 

de noodzaak van revitalisering van de spoorwegen (EC, 2003). Geconstateerd wordt dat de 

voorgeschreven scheiding in veel landen niet of maar beperkt is doorgevoerd. De 

toegankelijkheid van de Europese netwerken voor vrachtvervoer in 2008 is de hoofddoelstelling 

van het EU-beleid. Om dit te realiseren stelt de EU maatregelen voor gericht op internationale 

standaardisatie en interconnectie. Daarbij gaat het niet alleen om technische standaarden, maar 

ook om harmonisering van administratieve procedures en veiligheidsvoorschriften (EC, 2001).
30
 

Zo verschuift het zwaartepunt in de regulering van economische ordening naar meer technisch-

administratieve voorschriften. In 2005 is in het Europees Parlement het derde spoorwegpakket 

aangenomen met daarin voorstellen voor openstelling van de spoorwegnetten. De vraag is of 

het met de liberalisering op het spoor wel zo'n vaart zal lopen. De kop in de Staatscourant 
31
 

boven het verslag van de bijeenkomst luidde: “Liberalisering spoorvervoer: de soep wordt niet 

zo heet gegeten.” 

 

4.4.2 Commissie Wijffels  

Formeel waren de EU-richtlijnen de aanleiding om de Commissie Wijffels in te stellen.  

De installatie van de commissie werd echter ook ingegeven door twijfels aan de kant van de 

rijksoverheid of de NS-organisatie de nieuwe ambities waar kon maken. De nieuwe EU-

richtlijnen waren een mooi breekijzer om in te kunnen grijpen in de bestaande organisatie. 

De Commissie Wijffels, ondersteund door het adviesbureau McKinsey, bracht in de zomer van 

1992 haar eindrapport uit. De voorstellen van de Commissie hadden zowel betrekking op de 

interne organisatie van de NS als op de relatie tussen het bedrijf en de rijksoverheid.  

De kern van het voorstel van de Commissie Wijffels, wat betreft de interne organisatie, was 

opsplitsing van het bedrijf in zelfstandige businessunits. Daarbij werden een vijftal 

bedrijfsonderdelen c.q. activiteiten onderscheiden: 

- het reizigersbedrijf 

- het goederenbedrijf 

- capaciteitsmanagement 

- aanleg en onderhoud infrastructuur 

- dochterbedrijven. 

 

De interne scheiding van taken binnen de NS diende in de ogen van de Commissie 

verschillende doelen. Op de eerste plaats verbetering van de dienstverlening door 

decentralisatie van bevoegdheden. Het idee was dat dit moest leiden tot een betere aansluiting 

bij de wensen van de klant. Op de tweede plaats maakte scheiding een interne verzakelijking 

van de relaties mogelijk. Interne contractafspraken leidden in die visie tot optimalisering van 

investeringen. Het derde doel van scheiding was dat daarmee gedifferentieerde afspraken 

tussen rijk en bedrijf mogelijk zouden worden. De Commissie wilde met haar voorstellen voor 

een interne scheiding een gedifferentieerde aanpak in de relatie tussen bedrijf en overheid tot 

stand brengen. Daarbij diende de relatie tussen de overheid en infrabeheer nauwer te zijn dan 

voorheen. Het door het rijk opgerichte Infrafonds fungeerde daarbij als scharnier.  

 
30

 Het gebrek aan standaardisatie in het internationale vervoer is opvallend. Het altijd nog 

bestaande fenomeen van wisselen van locomotieven en personeel aan de grenzen doet 

antiek aan. Dit is verbazingwekkend, omdat de spoorwegbranche van oudsher veel 

internationale organen en verenigingen kent waar men elkaar frequent ziet en spreekt. 

Toch prevaleren blijkbaar de eigen opvattingen boven de gezamenlijke belangen. Gebrek 

aan standaardisatie heeft zeker bijgedragen aan het verlies aan concurrentiepositie in het 

internationale vervoer. Mede om die reden heeft in het nieuwe Witboek van de EU (EC, 

2001) standaardisatie voor internationale spoorverbindingen de hoogste prioriteit. 

31
 Staatscourant, 4 oktober 2005 
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Via het Infrafonds kon de overheid bepalen waar de prioriteiten voor besteding van de gelden 

komen te liggen. Dit betekende vermindering van de vrijheidsgraden voor de NS-organisatie op 

dit terrein. Voor de vervoersactiviteiten wilde de Commissie echter de ruimte voor het bedrijf 

vergroten. De invloed op prijs en kwaliteit van de dienstverlening zou zich dienen te beperken 

tot contractuele afspraken over de onrendabele lijnen. Voor exploitatie van de rendabele lijnen 

kreeg het ondernemerschap meer ruimte. Hetzelfde gold voor het deelnemingenbeleid. De NS 

zou vrij dienen te zijn om nieuwe en andere activiteiten te kunnen ontwikkelen c.q. af te stoten. 

Capaciteitsmanagement vroeg, naar het oordeel van de Commissie, om een aparte aanpak: 

onafhankelijk toezicht om tot een objectieve verdeling van de schaarse railcapaciteit te komen. 

Verandering van de juridische structuur was voor herziening van de relatie tussen bedrijf en 

overheid niet nodig. De NS was immers al een structuurvennootschap met een Raad van 

Commissarissen die volgens de wet in het belang van het bedrijf dient op te treden. Er waren 

wel meer vrijheidsgraden nodig in de exploitatie van het spoor. Dit werd aangeduid met de 

term verzelfstandiging.  

 

Het kabinet nam de voorstellen van de Commissie Wijffels over met een belangrijke 

kanttekening daarbij (V&W, 1993). Het kabinet koos voor een juridische scheiding in plaats van 

een boekhoudkundige scheiding van de infrastructuur zoals door de Commissie was 

voorgesteld. Dit met het oog op een heldere functiescheiding tussen bedrijf en rijksoverheid en 

vooruitlopend op eventuele verdergaande Europese regelgeving. De juridische eenheid kon in 

de ogen van het kabinet wel onderdeel blijven uitmaken van de NS-holding. In 1995 besloot het 

kabinet echter dat met het oog op de voorgenomen privatisering van de NS scheiding op 

eigendomsniveau noodzakelijk was. Voor de invoering van de voorstellen van de Commissie 

Wijffels ging het kabinet op advies van de Commissie uit van een periode van 6 jaar (1994-

2000). Aan het einde van de overgangsperiode dienden de exploitatiebijdragen te zijn 

afgebouwd, gebruikerstarieven voor de marginale onderhoudskosten te zijn ingevoerd en 

onrendabele lijnen via aparte contracten te worden gefinancierd.  

 

4.4.3 Vragen bij de gemaakte keuzes 

Het doel van de voorstellen van de Commissie Wijffels was om te zorgen voor betere 

prestatieprikkels voor de NS en zo de 'inertie' van het staatsbedrijf te doorbreken. Splitsing en 

verzelfstandiging werden daarbij als hefboom gebruikt. Splitsing werd gelegitimeerd door te 

verwijzen naar de EU. Met het oog op de toegang tot de infrastructuur was een zekere mate 

van scheiding noodzakelijk doch in Nederland werd uiteindelijk gekozen voor de meest 

vergaande vorm van scheiding, namelijk splitsing op eigendomsniveau. De splitsing beperkte 

zich niet tot het scheiden van exploitatie en infrabeheer, maar had ook betrekking op 

infrabeheer en onderhoud. Er is in feite sprake van een dubbele splitsing. In beide gevallen 

werd transparantie belangrijker geacht dan bestaande synergievoordelen. De opdeling van het 

bedrijf in businessunits was een middel om de NS als bedrijf transparanter te maken. De vraag 

is of uiteindelijk de voordelen van transparantie groter zijn gebleken dan de synergievoordelen.  

 

Met de keuze voor verzelfstandiging wilde de beleidsmakers het bedrijf verlossen van ad hoc 

interventies door de politieke bestuurders. Vanuit de geschiedenis van de NS is dit te begrijpen, 

maar verzelfstandiging geeft op zichzelf nog geen prikkels tot verbetering. Ook na de 

verzelfstandiging bleef de NS immers een staatsbedrijf met 'Low Powered Incentives'. In 

aanvulling daarop zijn door het ministerie van Verkeer en Waterstaat concurrentie en 

privatisering geïntroduceerd als aanvullende prikkels voor zowel de vervoersdiensten als de 

onderhoudsdiensten. Voor wat betreft de concurrentieprikkels is het de vraag of de 

welvaartseffecten daarvan groter zijn dan de schaalvoordelen. De voordelen van privatisering 

hebben betrekking op kapitaalmarktprikkels. De vraag is in hoeverre deze in de spoorsector 

gerealiseerd kunnen worden en wat de prijs is met het opgeven van de flexibiliteit in het beleid.  
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Gegeven de crisis bij de NS in de jaren 2000-2001 lijkt het antwoord op de vraag of splitsing en 

verzelfstandiging een panacee voor de problemen bij de NS waren op voorhand negatief te 

worden beantwoord. Dit is echter niet toereikend. Daarmee is immers nog niet vastgesteld wat 

de reikwijdte van de crisis was en welke oorzaken hieraan ten grondslag lagen. Waren het 

verkeerde keuzes in de ordening, een slecht transitieproces, of een combinatie van beide? 

Waren de effecten van het beleid voor het spooronderhoud even desastreus als voor het 

vervoersbedrijf NS? Een meer gedetailleerde analyse is nodig om goed beeld te krijgen op de 

ontwikkeling van de spoorsector in de afgelopen 15 jaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen het vervoer, infrabeheer en spooronderhoud. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 

effecten van ontbundelen van exploitatie en infrabeheer - aangeduid met de grote splitsing - en 

de voorgenomen beursgang van de NS. Een vergelijkbaar proces heeft zich in de relatie tussen 

infrabeheer en spooronderhoud voorgedaan. Deze activiteiten zijn eveneens ontbundeld - de 

kleine splitsing - en het spooronderhoud is daadwerkelijk geprivatiseerd. Dit komt in hoofdstuk 

6 aan de orde. 
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5 De grote splitsing en beursgang NS 

De effecten van ontbundelen en privatiseren in de spoorsector wordt in de komende twee 

hoofdstukken tegen het licht gehouden. In dit hoofdstuk staat vooral de ontwikkeling van de NS 

als vervoerder en infrabeheerder centraal.
32
 Cruciaal zijn de veranderingen die in de jaren 1993-

2001 binnen de boezem van het bedrijf NS tot stand zijn gebracht. Veranderingen die 

uiteindelijk resulteerden in een existentiële crisis die zich niet beperkte tot het bedrijf maar de 

gehele spoorsector beroerde. De in 4.4.3 opgeworpen vragen worden als het gaat om de 

relatie tussen spoorexploitatie en infrabeheer als volgt geoperationaliseerd: 

- hebben de voorstellen van de Commissie Wijffels voor splitsing en verzelfstandiging tot betere 

prikkels en prestaties geleid 

- wat is het effect geweest van de aanvullende beleidsmaatregelen gericht op bevorderen van 

concurrentie op het spoor en privatisering van de NS 

- hoe moet de samenhang in de ordeningskeuzes beoordeeld worden 

- wat zijn de kritische factoren geweest in het transitieproces  

- was de ontstane crisis een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een onvermijdelijk 

gevolg van het uitgevoerde beleid?  

 

Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 5.4. Dit hoofdstuk start in paragraaf 5.1 met een 

meer gedetailleerde beschrijving van de beleidsveranderingen in de periode 1993-2005. In 

paragraaf 5.2 wordt de crisis bij de NS in de jaren 2000-2001 nader onder de loep genomen. 

Aan de hand van de beoordelingkaders voor ordening en transitie worden de gemaakte keuzes 

nader geanalyseerd, ten einde in paragraaf 5.4 de bovenstaande vragen te beantwoorden. Het 

hoofdstuk wordt in paragraaf 5.5 afgesloten met een beschouwing over keuzes in de ordening 

in de toekomst.  

 

5.1 Ingrediënten van de nieuwe ordening 

 

5.1.1 NS voortvarend 

Het rapport van de Commissie Wijffels werd door de NS-leiding met het project Sporen naar 

'96 voortvarend opgepakt. Belangrijk daarbij was de benoeming van Den Besten als president-

directeur in 1992. Den Besten liet zich bijstaan door het adviesbureau Boer & Croon. In 1993 

lag er een blauwdruk van het bureau klaar hoe het concern organisatorisch in te richten. 

Marktconformiteit en het aanbrengen van opdrachtgever-opdrachtnemer relaties, intern en 

extern, waren belangrijke uitgangspunten in de blauwdruk. Er werden drie soorten bedrijven 

onderscheiden: de commerciële kernactiviteiten, de niet-kernactiviteiten en tenslotte de niet-

commerciële taken.  

De belangrijkste onderdelen uit de commerciële kernactiviteiten bestonden uit het 

reizigersbedrijf en het vastgoedbedrijf van de NS. Deze activiteiten werden ondergebracht bij 

NS Reizigers (NSR) en NS Vastgoed. Later werden alle dienstverlenende activiteiten rond de 

stations uit NS Reizigers gehaald en toegevoegd aan NS Stations. Dit had als doel om het 

personeel flexibeler in te kunnen zetten.  

 

In de blauwdruk waren onder meer NS Infraservices, de ingenieursbureaus, Strukton en Telfort 

als niet-kernactiviteiten aangewezen. Deze activiteiten zouden vanuit NS Holding minder 

managementaandacht krijgen, de financiële risico's werden beperkt en er zou naar verkoop 

worden gestreefd. Uiteindelijk zijn de meeste bedrijven verkocht met uitzondering van 

Strukton. Strukton lijkt anno 2005 weer als kernactiviteit te worden bestempeld.  

 
32

 Daarbij gaat het om de NS als personenvervoerder. Het goederenvervoer blijft 

goeddeels buiten beschouwing in dit hoofdstuk.  
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Eerder was Telfort nog kort als kernactiviteit aangeduid. Dit was in het begin van de 

telecomboom. Toen bleek dat overleven in deze sector investeren betekende, is het bezit snel 

verkocht.  

 

De derde groep bedrijven bestond uit de zogenaamde taakorganisaties: Railinfrabeheer, Railned 

en de Verkeersleiding. De taakorganisaties hebben een verdeelfunctie voor de infrastructuur. 

Railinfrabeheer stelt prioriteiten voor de verdeling van onderhoudsbudgetten en investeringen, 

Railned is verantwoordelijk voor de verdeling van de capaciteit aan gebruikers, de 

Verkeersleiding zorgt voor de dagelijkse afhandeling van het verkeer. De taakorganisaties 

zouden in de voorstellen van 1993 als aparte groep bedrijven onder de NS Holding gaan vallen. 

In 1995 is besloten om de taakorganisaties uit de NS te halen en onder gezag van het 

ministerie te brengen. De voorstellen van de minister voor uitplaatsing van de taakorganisaties 

gingen verder dan die van de Commissie Wijffels.  

De verzelfstandiging van de NS is in 1995 van kracht geworden. 

 

De relaties tussen de verschillende NS bedrijven werden op zakelijke leest geschoeid, dat wil 

zeggen dat onderlinge diensten alleen op basis van opdrachten werden uitgevoerd. Verrichte 

diensten werden aan elkaar doorbelast op basis van vastgestelde tarieven. Deze werkwijze 

werd ook binnen de dochterbedrijven toegepast tussen de verschillende businessunits. Om 

een meer zakelijke aanpak te realiseren was er in de ogen van de leiding naast 

structuurveranderingen ook een cultuuromslag nodig. Een doorbrekend initiatief voor de NS 

was de roadshow van Den Besten. Hij sprak zijn personeel toe in een bedrijfshal van de NS in 

Amersfoort. Het feit dat de hoofddirectie uit haar Utrechtse vesting kwam, verschafte hem in 

de beginfase veel goodwill. Ook het opschudden van de organisatie kwam voor een deel van 

het personeel als geroepen.  

Toch zakte het elan na korte tijd weer weg. De goodwill die de directie bij het personeel had 

opgebouwd smolt snel, omdat het management zich toch vooral met de reorganisatie van de 

structuur van het bedrijf bezighield en niet met verandering van de cultuur en werkwijze op het 

uitvoeringsniveau. Verder kwamen ook de tegenkanten van de interne verzakelijking aan het 

licht. Met de businessunits waren nieuwe eilanden ontstaan die alleen op basis van interne 

opdrachten en 'monopoliegeld' elkaar konden helpen. De krachtige informele relaties werden 

zo vernietigd zonder dat daar een nieuw effectief coördinatiemechanisme voor in de plaats 

kwam te staan.  

 

Belangrijk in de coördinatie is de positie van de nieuwe taakorganisatie Railinfrabeheer. De 

opdracht van Railinfrabeheer is om de railinfrastructuur te onderhouden en vernieuwen. 

Railinfrabeheer is niet alleen een essentiële schakel tussen gebruik en onderhoud van de 

infrastructuur, de dienst vervult ook de financiële schanierfunctie tussen de rijksoverheid en de 

sector. Met de afbouw van de generieke exploitatiesubsidies na de verzelfstandiging beperkten 

de financiële bijdragen van de rijksoverheid zich hoofdzakelijk tot onderhoud en vernieuwing 

van de infrastructuur. In de periode 1995-2005 heeft Railinfrabeheer, eerst als taakorganisatie 

binnen NS en later als onderdeel van ProRail, hieraan circa 18 miljard Euro uitgegeven, waarvan 

9 miljard aan beheer en onderhoud en 9 miljard aan investeringen in de railinfrastructuur. Van 

de investeringen in de railinfrastructuur is circa de helft naar de Betuwelijn gegaan en de andere 

helft is besteed aan nieuwbouw in de bestaande infrastructuur.
33
 Dit betekent dat de 

onderhoudsuitgaven en investeringen voor de bestaande infrastructuur in de periode 1995-2005 

circa 12 à 13 miljard Euro hebben bedragen. Hiervan komt circa 90% voor rekening van het rijk. 

Zie voor de ontwikkeling van de uitgaven in de railinfrastructuur onder verantwoordelijkheid van 

Railinfrabeheer figuur 14.  

 
33

 De investeringscijfers zijn exclusief de investeringen in de HSL-Zuid.De investeringen 

voor de HSL-Zuid zijn in directe opdracht van het ministerie uitgevoerd.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 14141414    Ontwikkeling uitgaven Railinfrabeheer 1995Ontwikkeling uitgaven Railinfrabeheer 1995Ontwikkeling uitgaven Railinfrabeheer 1995Ontwikkeling uitgaven Railinfrabeheer 1995----2005 (2005 (2005 (2005 (xxxx    €1 m1 m1 m1 miljoeniljoeniljoeniljoen))))    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ProRail 

 

5.1.2 Privatisering aangekondigd 

De implementatie van de voorstellen van Wijffels was nog maar goed en wel op de rails bij de 

NS gezet of er vond nog een verdere aanscherping van het overheidsbeleid plaats. Bij de 

presentatie van het eerste rapport van de Commissie Brokx (1993) kondigde minister Maij-

Weggen aan dat de NS in navolging van de KPN naar de beurs kon gaan. Dit vloeide niet voort 

uit het advies van de Commissie Brokx, want in dat rapport werd met geen woord over 

privatisering of beursgang gerept. Het jaar 1998 werd door minister Maij-Weggen als een 

mogelijke datum voor beursgang genoemd. Dit besluit kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Er zijn 

geen documenten te vinden waaruit blijkt dat er sprake is van een zorgvuldige afweging. Het 

voorstel paste wel in het toen geldende optimisme rond privatisering, Tijdens de NS-crisis in 

2001 zou Wijffels met een ingezonden briefje in de NRC
34
 laten weten dat de voorstellen tot 

privatisering uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakte van zijn advies in 1992.  

Naar het oordeel van Wijffels had juist het voornemen tot de beursgang bijgedragen aan de 

problemen doordat de onderneming daarmee een dualistische oriëntatie kreeg die tot 

verwarring heeft geleid.  

 

Eén van de consequenties van de beursgang is dat de minister en de NS in 1995 afspraken 

maakten over volledige uitplaatsing van de taakorganisaties Railinfrabeheer, Verkeersleiding en 

Railned. De voorstellen van de Commissie Wijffels beperkten zich tot een juridische scheiding 

door het apart positioneren van deze eenheden onder de NS-holding. Een juridische scheiding 

was in de ogen van het bedrijf voldoende voor het oplossen van conflicterende belangen bij de 

toegang tot en beschikbaarheid van de infrastructuur. Het ministerie zag deze activiteiten als 

overheidstaak die niet mee geprivatiseerd konden worden. Het ministerie liet echter na om de 

afspraken van 1995 voortvarend uit te voeren. Het duurde tot 2001 voordat de taakorganisaties 

werden losgemaakt van de NS. Vanaf dat moment functioneert ProRail - overkoepelend bedrijf 

voor de drie genoemde taakorganisaties - als een zelfstandige organisatie met een eigen Raad 

van Commissarissen. Formeel is ProRail overigens pas per 1 januari 2005 een vennootschap 

met de staat als aandeelhouder. Het lang uitblijven van het effectueren van afspraken was naar 

het oordeel van de Algemene Rekenkamer (2001) het gevolg van steeds wijzigende ideeën 

over de uitplaatsing van de taakorganisaties. Ook de sectorspecifieke toezichthouder op de 

concurrentieverhoudingen en toegangsregulering was er in die periode nog niet.  

 
34

 NRC, 13 januari 2001 
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De Vervoerskamer van de NMa heeft pas met de inwerkingtreding van de nieuwe 

spoorwegwet op 1 januari 2005 bevoegdheden. 

 

In 1999 slaat de stemming rond privatisering om. De aankondiging van minister Netelenbos van 

Verkeer en Waterstaat in het voorjaar van 1999 dat beursgang binnen drie jaar zal plaatsvinden 

roept veel reacties op binnen het bedrijf en in de Tweede Kamer. Partijen worden het in de loop 

van dat jaar eens over een gedeeltelijke privatisering op termijn. De geest is echter uit de fles, 

er is toenemende druk vanuit de Tweede Kamer om de zeggenschap op het bedrijf te 

vergroten. In een kabinetsnotitie Verbetering relatie Overheid en NS (V&W, 2000a) wordt 

privatisering door middel van een beursgang nog altijd als doelstelling geformuleerd, maar voor 

het eerst ontbreekt er een duidelijk tijdpad. In de notitie wordt verder gesteld dat privatisering 

vooraf dient te gaan van wetgeving, waarin afspraken vastliggen over sturing van de NS met 

concessies en contracten. Privatisering wordt in de notitie als sluitstuk van de ordening gezien.  

 

De NS-leiding was in eerste aanleg afhoudend wat betreft de beursgang, omdat het van 

mening was dat het bedrijf daar nog niet aan toe was. Later heeft het bedrijf beursgang als 

doelstelling overgenomen. Met aanvaarding van de beoogde beursgang als doelstelling is het 

ingezette beleid van splitsing van het bedrijf verder aangescherpt. Met het oog op de 

beursgang werd een financiële sanering doorgevoerd. De verkoop van dochterbedrijven die als 

niet-kernactiviteiten waren aangeduid werd voortvarend ter hand genomen. Kapitaalintensieve 

dochterbedrijven die wel onder de kernactiviteiten vielen werden doorgelicht op hun 

kapitaalbeslag ten einde de balans van de NS te kunnen ‘verkorten’. Het verkleinen van 

voorraden en uitstel van onderhoud waren hier het gevolg van. Later is erkend dat dit mede 

heeft geleid tot een uitval van treinstellen en componenten in de infrastructuur. Een ander 

gevolg van de focus op de beursgang is dat de belangen van commerciële kernactiviteiten 

voorgingen, wat onder meer heeft geleid tot verwaarlozing van het management en de 

organisatie van de overige bedrijfsonderdelen. Voor Railinfrabeheer heeft dat in de tweede helft 

van de jaren negentig vergaande gevolgen gehad (zie ook hoofdstuk 6).  

 

De groeiende twijfel over privatisering gaat aan het bedrijf niet voorbij. Begin 2000 stapt Den 

Besten plotseling op als president-directeur. Volgens insiders omdat de beursgang er voorlopig 

niet inzit.
35
 Maar ook zijn opvolger Huisinga houdt vast aan beursgang als doelstelling. Pas in 

2002 wordt door zijn opvolger Noordzij, gekomen na de NS-crisis, de beursgang afgeblazen.  

 

5.1.3 Concurrentie op het spoor 

Het toelaten van Lovers op het spoor in 1996 was de tweede belangrijke toevoeging van het 

ministerie aan het beleid dat was ingezet met de veranderingen in de sector. Hiermee werd 

door minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheid van concurrentie op het 

spoor geopend.  

In de voorstellen van de Commissie Wijffels werd niet ingegaan op concurrentie in het 

personenvervoer, wel bij het goederenvervoer. De Commissie Brokx (1995) had de 

marktwerking in het openbaar vervoer wel onder de loep genomen. Deze Commissie maakte 

onderscheid tussen nationaal, regionaal en interregionaal vervoer. Het zwaartepunt van de 

voorstellen lag bij marktwerking in het regionale vervoer, omdat de commissie daar de grootste 

kansen zag liggen. Zij adviseerde bij het regionale vervoer te kiezen voor concessieverlening, 

ofwel concurrentie om het netwerk. De concessieverlening werd door de Commissie vergaand 

uitgewerkt. Het voorstel van de Commissie werd na aanvaarding van de nieuwe Wet 

Personenvervoer (V&W, 2000b) geïmplementeerd in het stads- en streekvervoer. Voor 

marktwerking op het nationale niveau adviseerde de Commissie Brokx voor concurrentie om 

het spoor en de weg aangevuld met contracten voor onrendabele verbindingen. Dit voorstel 

 
35

 Het Financieele Dagblad, 1 maart 2000 
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maakte maar een bescheiden onderdeel uit van het advies, maar werd niet nader uitgewerkt 

door de commissie. Het kabinet richtte zich in haar reactie, net als de commissie, op het 

regionale vervoer (V&W, 1995). Daarbij koos het kabinet voor marktwerking door middel van 

aanbesteding van concessies. In aanvulling daarop gaf het kabinet aan dat voor het nationale 

netwerk experimenten met marktwerking op de weg mogelijk zouden worden gemaakt. Het 

kabinet sprak daarbij nadrukkelijk over concurrentie op de weg en niet over het railvervoer.  

 

Lovers startte met de exploitatie van een strandlijn tussen Amsterdam en Velsen, het 

'Keukenhoflijntje' naar Lisse volgde. Twee marginale lijnen, maar met een grote symbolische 

betekenis. Met het toelaten van Lovers werd het beleid van concurrentie op het spoor 

geïntroduceerd, iets dat niet in het eerder geformuleerde beleid terug te vinden was. Hiermee 

werd het regelen van toegang tot het net en de positionering van de taakorganisaties urgent.  

Uiteindelijk heeft Lovers de handdoek in de ring gegooid. Het bedrijf heeft nog met het 

ministerie onderhandeld over het exploiteren van een dienst op het drukke traject Amsterdam-

Utrecht, maar heeft afgehaakt en in 1999 de exploitatie van treinvervoer gestaakt.  

Mede door tegenwerking vanuit de NS. De Rekenkamer bekritiseerde de NS op het doorgeven 

van bedrijfsgevoelige informatie aan NS-onderdelen die concurreerden met Lovers. De alliantie 

die Lovers in de nadagen aanging met de grote Franse 'nutsmulitinational' Compagnie Generale 

des Eaux mocht uiteindelijk niet baten. Voor het reizigersvervoer werd na de teloorgang van 

Lovers het concept van concurrentie op het spoor in de Nota De derde eeuw spoor losgelaten 

(V&W, 1999). Vervolgens werd ingezet op concurrentie om het spoor door toepassing van 

concessieverlening.  

 

5.1.4 Toepassing van concessieverlening 

In 1998 waren op basis van financiële berekeningen door de NS eenendertig lijnen als 

onrendabel aangemerkt. Voor het exploiteren van deze lijnen kreeg de NS een 

exploitatiebijdrage van het rijk van 70 miljoen Euro. Onderdeel van de afspraak was om deze 

lijnen fasegewijs als concessies te gaan aanbesteden. Noordnet en Syntus waren de eerste 

openbare vervoerbedrijven die in 1999 en 2001 concessies kregen voor de exploitatie van 

regionale spoorlijnen. Deze concessies werden niet aanbesteed maar onderhands gegund. De 

NS heeft een belangrijke deelneming in beide OV-bedrijven. Inmiddels zijn de eerste regionale 

lijnen wel aanbesteed. De concessies worden verworven door regionale streekvervoerders die 

de exploitatie van de spoorlijn combineren met busvervoer. Met succes zo lijkt het (Rietveld en 

Van Gent, 2005). Om de 'economies of scope' te kunnen realiseren op regionaal niveau is de 

bevoegdheid tot aanbesteding overgedragen aan de provincie. De provincie kan via de 

aanbesteding optimalisering tussen de vervoersmodaliteiten trein en bus bewerkstelligen 

(Muconsult, 2004). In het geval dat het onrendabele lijnen betreft wordt ook het budget aan de 

provincie overgedragen. In 2005 zijn de budgetten voor de exploitatie van onrendabele 

treindiensten opgenomen in de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer.  

De NS heeft tot dusverre niet veel interesse getoond voor de exploitatie van de regionale lijnen. 

In 2004 exploiteerde de NS nog dertien onrendabele treindiensten waarvoor zij een vergoeding 

van 34 miljoen Euro ontving. De desinteresse voor exploitatie van onrendabele lijnen bij de NS 

leidde intern tot spanningen, omdat de Ondernemingsraad van de NS graag het werk in eigen 

huis wilden houden. Onder druk van de werkvloer heeft de directie toegezegd mee te dingen 

naar regionale concessies. Voor het bedrijf kan het ook positief werken, omdat met de 

aanbesteding een - zij het bescheiden - concurrentieprikkel wordt geïntroduceerd (Van Delden 

en Veraart, 2001). Voor de NS-directie had echter het winnen van de HSL-concessie de hoogste 

prioriteit.  
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In de zomer van 2001 verwierf de NS samen met KLM de concessie voor de exploitatie van de 

HSL-Zuid. De alliantie High Speed Alliance (HSA) kreeg een vijftienjarige concessie voor het 

vervoer dat in 2005 zou starten. De verwerving van de concessie kende een turbulente 

voorgeschiedenis. Aanvankelijk werd de NS in staat gesteld om de concessie onderhands te 

verwerven. In de zomer van 1999 bracht het bedrijf voor het ministerie een onacceptabel bod 

uit, het ministerie verklaarde het bod 'niet-ontvankelijk'. In plaats van de opgelegde periode van 

15 jaar eiste de NS een monopolie van dertig jaar voor de HSL en het kernnet. Daarbij lag de 

financiële vergoeding beduidend onder de verwachte opbrengst. Door interventies vanuit de 

Tweede Kamer kreeg de NS een herkansing op de daarop volgende openbare aanbesteding. De 

Tweede Kamer bleek gevoelig voor de lobby vanuit de NS waarbij werd voorgespiegeld dat het 

bedrijf zonder de HSL geen bestaansrecht zou hebben. De NS zou een 'veredeld 

stoptreinbedrijf' worden. De nieuw geformuleerde voorwaarden bevoordeelden de alliantie in 

aanzienlijk mate, zodat er uiteindelijk maar drie biedingen overbleven. In deze politieke 

constellatie was het ondenkbaar om de concessie niet aan NS/KLM te gunnen. Daarmee was 

een mogelijke concurrentieprikkel op het spoor vergaand ontkracht.  

 

Met het verwerven van de HSL-concessie bleef de aansturing van de NS met betrekking tot het 

kernnet nog open. Lopende de politieke besluitvorming hierover maakte het ministerie 

afspraken met de NS door het sluiten van prestatiecontracten. Het prestatiecontract is een 

vorm een managementcontract waarin gedetailleerd de te behalen vervoersprestaties zijn 

vastgelegd. Het prestatiecontract werd als een tussenstap naar een nieuwe concessie gezien. 

Volgens de nota De derde eeuw spoor zou er geen sprake zijn van aanbesteding van de 

concessie voor het kernnet, het kabinet sprak zich uit voor onderhandse gunning. 

Met de invoering van de Spoorwegwet en de daaraan gekoppelde Concessiewet in 2005 is de 

concessie aan de NS onderhands gegund. De concessie voor het kernnet is verleend tot 2015. 

Met de verlening van de concessie voor het kernnet is het sturingsmodel voor het spoor voor 

het komende decennium vastgelegd. Er was echter wel een crisis voor nodig om tot afronding 

van de politieke besluitvorming te komen.  

 

5.1.5 Resultaten  

De vraag is welke resultaten het ingezette beleid heeft opgeleverd. In het referentiemodel zijn 

de volgende resultaten gedefinieerd: prijs, kwaliteit, innovatie en afromen 'rents'.  
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Het is goed om bij de beoordeling van de resultaten te kijken naar de geformuleerde 

beleidsdoelstellingen van de overheid bij de start van het proces van hervorming. De 

belangrijkste doelstellingen met het inzetten van de hervormingen waren het terugdringen van 

exploitatietekorten, een forse groei van het aantal reizigers en een verbetering van de kwaliteit 

van de dienstverlening. In het terugdringen van de negatieve exploitatieresultaten is de NS 

uiteindelijk geslaagd, de NS maakt al jaren geen verlies meer. Daarbij zijn in 2000 de generieke 

exploitatiesubsidies van de rijksoverheid voor de NS afgebouwd en vervangen door in omvang 

beperkte subsidies voor onrendabele lijnen. Voor de exploitatie van de onrendabele nevenlijnen 

geeft de rijksoverheid in 2005 circa 80 miljoen Euro uit.
36
 

Het beperken van de exploitatiesubsidies betekent nog niet dat daarmee het spoor meer 

kostendekkend is geworden. Sinds de verzelfstandiging van de NS in 1995 komen de kosten 

voor de infrastructuur bijna geheel voor rekening van het rijk. De kosten betreffen vooral 

investeringsuitgaven en kosten voor beheer en onderhoud van de infrastructuur. De 

treinoperators dragen slechts in beperkte mate bij aan de kosten voor de infrastructuur, in 2005 

voor circa 15% van de kosten voor beheer en onderhoud. In de periode 1995-2005 lopen de 

geraamde bijdragen van het rijk voor het bestaande net – investeringen, beheer en onderhoud, 

exploitatiesubsidies – op van 1,2 miljard Euro in 1995 tot 1,6 miljard Euro in 2005. De jaren 

1999 en 2000 laten een tijdelijke terugval van de rijksbijdrage zien tot het niveau van 1 miljard 

Euro. Beheer en onderhoud is de grootste uitgavenpost en neemt bovendien in aandeel toe. 

(zie figuur 15).  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 15151515: Rijksbijdragen aan : Rijksbijdragen aan : Rijksbijdragen aan : Rijksbijdragen aan treintreintreintreinvervoer vervoer vervoer vervoer bestaande net bestaande net bestaande net bestaande net 1995199519951995----2005 2005 2005 2005 ((((xxxx    €1 m1 m1 m1 miljoeniljoeniljoeniljoen))))    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ProRail, V&W 

 

De rijksbijdrage uitgedrukt in reizigerkilometers is gemiddeld 9 Eurocent per reizigerskilometer. 

Na een daling in 1999 en 2000 neemt de rijksbijdrage per reizigerskilometer in 2001 weer toe. 

De gemiddelde rijksbijdrage per reizigerskilometer komt overeen met de gemiddelde 

vervoersomzet van de NS per reizigerskilometer. Deze bedraagt in de periode 1995-2005 ook 9 

Eurocent per reizigerskilometer. Dit betekent dat in de periode 1995-2005 de rijksbijdrage en de 

vervoersomzet van de NS per reizigerskilometer in evenwicht zijn (zie figuur 16).   

 

 
36

 Vanaf 2004 kunnen regionale vervoersautoriteiten gebruik maken van de Brede 

Doeluitkering Verkeer en Vervoer voor het verstrekken van exploitatiesubsidies aan 

regionale nevenlijnen. Hoeveel gelden uit de Brede Doeluitkering hiervoor wordt gebruikt 

is niet bekend.  
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Figuur 16: Bijdragen per reizigeFiguur 16: Bijdragen per reizigeFiguur 16: Bijdragen per reizigeFiguur 16: Bijdragen per reizigerskilometer rskilometer rskilometer rskilometer bestaande net bestaande net bestaande net bestaande net 1995199519951995----2005 2005 2005 2005 ((((xxxx    €1)1)1)1)    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ProRail, V&W, NS 

 

De in het Structuurschema Verkeer en Vervoer opgenomen groeidoelstelling van 60% meer 

reizigers in de periode 1986-2010 is gerealiseerd. De groei zit in de eerste jaren van die periode. 

In de jaren 1986-1992 groeide het reizigersvervoer van 9 miljoen reizigerskilometer naar 15 

miljoen in 1992 (=+67%). Deze groeisprong in de beginjaren is vooral te danken aan de 

invoering van de OV-studentenkaart in 1990. Na 1992 neemt het aantal reizigers weer af tot 

1995, waarna herstel in treedt. Dit herstel wordt in 2001 weer gevolgd door een daling van 

enkele jaren. Na 2004 is er een voorzichtig herstel, gevolgd door sterke groei (+5%) in 2005 en 

2006. Pas in 2006 evenaart de NS het record aantal reizigerskilometers uit het jaar 1992. Ter 

vergelijking: in de periode 1992-2005 nam het personenautovervoer toe met circa 15%. Het 

spoor heeft in deze periode opnieuw marktaandeel verloren.  

 

De resultaten voor wat betreft kwaliteit van de dienstverlening zijn voor de periode na de 

verzelfstandiging teleurstellend. In de periode 1995-2005 is de punctualiteit niet toegenomen. 

In 1995 was de punctualiteit 85%, in 2005 onder de 85%. Geen verbetering in 10 jaar tijd. 

Daarmee blijft deze belangrijkste kwaliteitsindicator in 2005 onder de afgesproken jaarnorm van 

86%. De prestatie ligt niet alleen onder de jaarnorm, deze is nog ver verwijderd van de lange 

termijn ambitie. In het eerste prestatiecontract tussen de NS en het ministerie is deze op 95% 

punctualiteit gesteld. In het gezamenlijke beleidsdocument van de NS, ProRail en Railion (2003) 

is de ambitie van 95% punctualiteit nog eens herbevestigd. Het dieptepunt in de periode 1995-

2005 was in 2001 met een punctualiteit van 79,9%, daarna is deze weer gestegen. Vanaf 2001 

neemt het aantal zitplaatsen 23% toe tot 2005, terwijl de stijging in de periode 1995-2000 zeer 

beperkt was (+3%). De ontwikkeling van de klanttevredenheid loopt hieraan parallel. In 2001 is 

de klanttevredenheid sterk afgenomen: 40% van de reizigers geeft de NS een zeven of meer 

als rapportcijfer tegenover 66% in het jaar 2000. In 2003 neemt de tevredenheid weer zichtbaar 

toe en bevindt zich vanaf 2004 weer op het niveau van het aanvangsjaar van de metingen 

(2000).  
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In de periode 1995-2005 neemt bij de NS de prijs per reizigerskilometer met 39% toe. Ruim 

tweederde van die stijging komt in de jaren 2001-2005 tot stand. Vervoersdiensten worden dus 

zeker niet goedkoper, maar daarbij dient te worden bedacht dat de NS sterk wordt beperkt in 

de mogelijkheden voor het voeren van een eigen prijsbeleid. Met de verzelfstandiging zou het 

bedrijf meer vrijheid krijgen bij vaststellen van het prijsniveau. In de praktijk is dit niet 

waargemaakt en is de tariefstelling afhankelijk van goedkeuring van het ministerie. De 

prijsvorming is nog altijd politiek gedreven. Dit staat een optimalisering van de prijsvorming in 

de weg.  

 

De prestaties van de infrastructuur zijn in de periode 1995-2005 verslechterd. Een belangrijke 

indicator is het aantal storingen. In de jaren 1996-1999 namen de storingen toe met meer dan 

40%. Vanaf 1999 neemt het aantal storingen weer af, maar de kwaliteit van de infrastructuur 

wordt nog altijd als kwetsbaar gezien (NS, ProRail, Railion, 2003). TNO-INRO (2004) stelt in de 

evaluatie van de onderhoudskosten dat de argumentatie voor achterstallig onderhoud 

steekhoudend is, maar dat er geen eenduidigheid is over de omvang ervan. 

In figuur 17 worden enkele van de bovengenoemde prestatiecijfers grafisch weergegeven. 

 

Figuur 17Figuur 17Figuur 17Figuur 17 OntwikOntwikOntwikOntwikkeling prestaties op bestaande net 1995keling prestaties op bestaande net 1995keling prestaties op bestaande net 1995keling prestaties op bestaande net 1995----2005200520052005    
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Rietveld en van Gent (2005) concluderen dat met de hervormingen de verwachtingen voor 

verbeterd personenvervoer op het spoor voorlopig niet zijn waargemaakt. Bovenstaande cijfers 

bevestigen dit. De periode direct na de verzelfstandiging (1995-2001) laat een verslechtering 

van de prestaties zien, vanaf 2002 treedt een voorzichtig herstel op. De hervormingen hebben 

nog niet geleid tot herstel of behoud van het ‘marktaandeel’, een betere kostendekking en 

verbetering van kwaliteit.  

 

Met het afblazen van de beursgang in 2002 is ook een einde gekomen aan de gedachte dat 

met de privatisering van de NS veel geld naar de staatskas zou gaan. Begin jaren negentig werd 

nog met enkele miljarden rekening gehouden. Het gevolg is wel dat, mede door de verkoop van 

bedrijfsonderdelen, er veel vermogen binnen de NS is opgebouwd. De solvabiliteit van het 

bedrijf bedroeg 63% in 2005. Het blijkt in de praktijk moeilijk voor de staat om bij de NS 

vermogen af te romen. Belangengroepen binnen het bedrijf zijn sterk genoeg om dit tegen te 

houden om eigen speelruimte te behouden en privileges te beschermen. Voor de werkvloer 

gaat het daarbij om werkzekerheid, arbeidsvoorwaarden en de inrichting van het werk.  
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Vooral de bescherming van werkgelegenheid en de inrichting van het werk is altijd een hard 

punt voor vakbonden en ondernemingsraad geweest. Dit was mede de aanleiding van het grote 

arbeidsconflict in de jaren 2000-2001. Met de stakingen in die jaren werd de invoering van een 

nieuw productiemodel geblokkeerd. Een nadere analyse van het conflict is op zijn plaats omdat 

er sprake was van een ongekende vertrouwenscrisis. 

 

5.2 Crisis in 2001 

 

5.2.1 Reconstructie en beoordeling 

In 1999 bereikten directie, vakbonden en ondernemingsraad een akkoord over het plan 

Bestemming Klant. Het plan bestond uit een groot aantal projecten, waaronder het inzetten van 

machinisten en conducteurs op vaste lijnen. Dit onderdeel van het akkoord is bekend geworden 

als ‘rondje om de kerk’. Het verzet ging in het jaar 2000 gepaard met wilde stakingen 

georganiseerd door personeelscollectieven. Ook een aangepast akkoord tussen directie en 

vakbonden werd begin 2001 verworpen. Nieuwe stakingen, nu wel gesteund door de 

vakbonden, volgden in dat jaar. De onvrede van het personeel had betrekking op een baaierd 

aan klachten (AEF, 2001). Uiteraard speelde de vrees voor grotere monotonie in het werk als 

gevolg van het rijden op vaste trajecten. Minstens zo belangrijk waren de klachten over het 

ontbreken van een adequate informatievoorziening voor het rijdende personeel bij vertragingen, 

het toenemende gevoel aan onveiligheid op de treinen, het moeilijk verlof kunnen nemen door 

ziektes en vacatures. Concrete klachten gingen gepaard met een groot gevoel van onzekerheid 

van het personeel over de toekomst van het bedrijf en hun werk. Het toepassen van 

marktwerking in de sector en de voorstellen voor een beurgang van de NS hadden daarbij een 

negatieve uitwerking op het personeel.  

Toenemende problemen bij de uitvoering van het werk in combinatie met onzekerheid zorgden 

voor een klimaat van wantrouwen. In die context hadden de voorstellen voor verbetering van 

de dienstverlening weinig slaagkans. Het ontbrak aan draagvlak voor uitvoering van de 

voorstellen die erop gericht waren om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Over de 

doelstellingen van het project verschilden de meningen binnen het bedrijf niet, wel over de in te 

zetten middelen daartoe. Het rijdende personeel was van opvatting dat de voorstellen tot 

verslechtering in plaats van verbetering zouden leiden. Bovendien droeg de opzet van het 

verbeterprogramma niet bij tot verhoging van de slaagkans, het project was te omvattend om 

te kunnen slagen.
37
 Ten slotte was het project centralistisch van opzet waardoor betrokkenheid 

van het regionale management en het personeel minimaal was. Pogingen om deze omissie te 

herstellen slaagde niet, het wantrouwen tussen directie en werkvloer was te groot geworden. 

Om de crisis te beheersen grepen directie en vertegenwoordigers van de medewerkers (OR en 

vakbonden) terug op de oude overlegcultuur waarin alles tot in detail werd dichtgeregeld. Een 

nieuwe, meer open, aanpak was pas mogelijk na een wisseling aan de top, waarbij de nieuwe 

directeur Personeel en Organisatie Noten non-conformistisch te werk ging. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat in mei 2002 een nieuw dienstrooster op tafel kwam dat voor alle 

partijen aanvaardbaar was (Nordbeck, 2002). Het akkoord hierover in juni 2002 heeft uiteindelijk 

de basis gelegd voor de uitwerking van de nieuwe dienstregeling die najaar 2006 is ingevoerd. 

Met de invoering van de nieuwe dienstregeling is het productiemodel aanzienlijk 

vereenvoudigd. 

De arbeidsonrust in 2000-2001 was meer dan alleen een conflict over het ‘rondje om de kerk’. 

Het mislukken van de bemiddeling door de Wijze Mannen in maart 2001 is daarvoor illustratief. 

De ervaren 'polderaars' Blankert en Stekelenburg wilden het lont uit het kruitvat halen, maar 

zijn daar uiteindelijk niet in geslaagd. De door hen beoogde deëscalatie had weinig slaagkans 

doordat de context van het conflict onvoldoende in hun aanpak en analyse werd 

geïncorporeerd.  

 
37

 Er liepen in het kader van Bestemming Klant bijna 100 projecten  
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Op 2 januari 2002 zegde Minister Netelenbos het vertrouwen in de directie op. Dit was het 

sluitstuk van een crisisjaar. De directeuren Huisinga en Lantain namen ontslag, de Raad van 

Commissarissen onder leiding van oud-Philips topman Timmer volgden. De directe aanleiding 

voor het vertrek van de bestuurders van de NS was het niet halen van de punctualiteitnorm, 

een sleutelvariabele uit het prestatiecontract. Zelfs de neerwaarts bijgestelde jaarnorm van 

80% werd niet gehaald, de realisatie over 2001 lag daar enkele tienden van procenten onder.
38
 

Het cijfer was voor de toenmalige minister Netelenbos aanleiding het vertrouwen op te zeggen 

in de directie. Waar het ‘rondje om de kerk’ het symbool was van de verstoorde relatie tussen 

directie en personeel, zo was punctualiteit dit voor de relatie tussen directie en minister. 

Formeel gezien had de minister overigens geen ander middel. Immers door het 

structuurregime had de minister geen directe zeggenschap over benoeming en ontslag van de 

directie (Veraart, 2001). Het ging ook niet om het cijfer zelf. De richting was verkeerd, de 

prestaties waren slechter geworden in plaats van beter, en de voorwaarden voor herstel 

ontbraken. Het cijfer was daarmee symbool geworden voor het gebrek aan vertrouwen tussen 

de NS-directie en de minister. Het opstappen van de bestuurders was daarmee onvermijdelijk 

geworden.  

 

5.2.2 Herstel van vertrouwen 

Kort na het vertrek van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verscheen een 

analyse van Veraart en Etty in ESB (2002) over de oorzaken van het conflict. Deze analyse 

onderscheidde zich van andere beschouwingen over het conflict tot dan toe, die vaak 

ééndimensionaal van aard waren. In de ogen van Veraart en Etty was er niet één dominante 

oorzaak, maar maakte een combinatie van factoren het arbeidsconflict tot een heuse crisis. De 

effecten van splitsing, de verkeerde prioriteiten van het management met het doorzetten van 

de beursgang, verkeerde marktprikkels met het experiment van Lovers en halfslachtige 

aanbestedingen en het ontbreken van een veranderstrategie gericht op de werkvloer noemden 

zij als belangrijkste oorzaken. Met het benoemen van de oorzaken werd tegelijkertijd 

aangegeven dat het niet louter een intern NS-vraagstuk was, maar dat ook de relatie met de 

overheid een onderdeel van het probleem was. 

 

De afgetreden directie en commissarissen zijn begin 2002 vervangen door een interim-bestuur 

voor één jaar. Het interim-bestuur kreeg van de minister de opdracht om het bedrijf uit haar 

crisis te halen. Enigszins illusoir gezien de diepgang van de crisis en haar oorzaken. De opgave 

voor het nieuwe bestuur was vooral om intern de verhoudingen te pacificeren en de extern de 

relaties tussen het bedrijf en het ministerie weer te herstellen.
39
 De ernst van de crisis maakte 

dat rust noodzakelijk was en dat er geen tijd en ruimte bestond voor grote visies en 

experimenten. Voor de korte en middellange termijn was de hoofdopgave herstel van de 

operationele relaties tussen exploitatie en infrabeheer. Op 1 februari 2002 deelde interim-

bestuurder Noordzij op een persconferentie mee dat de beursgang werd afgeblazen. Net als bij 

de aankondiging van de beursgang is ook bij het afblazen onduidelijk hoe de besluitvorming bij 

de rijksoverheid tot stand is gekomen.  

 
38

 Geruchten gingen dat het rijdend personeel in het najaar van 2001 moedwillig voor 

vertragingen hebben gezorgd door treinen te laat te laten vertrekken van de stations 

39
 Formeel beperkte de opdracht van de tijdelijke overheidscommissarissen vanuit de 

ministeries van Financiën en Vereer en Waterstaat zich tot het herstel van de interne 

verhoudingen binnen NS. Met de nieuwe Nota Staatsdeelnemingen (2001) was immers 

de functie van de overheidscommissaris als schakel tussen bedrijf en overheid formeel 

beëindigd. In de praktijk hebben de tijdelijke commissarissen wel deze schakelfunctie 

vervuld en zo bijgedragen aan herstel van de verhoudingen. 
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Wel goed zichtbaar is dat de crisis heeft bijgedragen aan de afhandeling van nieuwe wetgeving 

in de Tweede Kamer heeft bespoedigd. Na jarenlang getouwtrek zijn in 2003 relatief snel de 

Spoorwegwet en de Concessiewet aangenomen. Op basis van deze wetten kon de minister 

per 1 januari 2005 de NS de concessie voor het kernnet en ProRail de managementconcessie 

voor het beheer van de Infrastructuur gunnen. Intern zijn met het herstelbeleid de 

verhoudingen gepacificeerd, maar het vertrouwen is nog altijd fragiel.  

 

5.3 Analyse ordening en transitie 

De resultaten van het beleid laten een teleurstellend beeld zien. Per saldo zijn na de 

hervormingen verbeteringen uitgebleven. Er is sprake van een voorzichtig herstel na jaren van 

teruggang. Daarbij is de NS door een diepe crisis gegaan. In die periode zijn de financiële 

bijdragen van de rijksoverheid voor het spoor toegenomen. Een vergelijking met de periode 

voor de verzelfstandiging is daarbij lastig, omdat een goed inzicht in de bijdragen van het rijk en 

de daarbij horende inspanningen voor die periode ontbreekt. Wel is bekend dat de Financiële 

bijdrage voor Openbare Dienstverplichtingen van de rijksoverheid aan de NS in 1990 circa 700 

miljoen Euro bedroeg, ofwel 7 Eurocent per reizigerskilometer (Veenendaal 2004). In de periode 

1995-2005 bedraagt de bijdrage van de rijksoverheid voor het bestaande net gemiddeld 1,3 

miljard Euro per jaar, ofwel 9 Eurocent per reizigerskilometer. In vergelijking met andere 

vervoersmodaliteiten – weg en water - is de rijksbijdrage voor onderhoudskosten in het spoor 

relatief hoog. Van het rijksbudget voor onderhoud in de infrastructuur gaat 40% naar de 

spoorsector, terwijl het marktaandeel in het personenvervoer 15% en in het goederenvervoer 

7% is (TNO-INRO, 2004). Dit betekent dat de stagnatie en op onderdelen vermindering van 

prestaties niet direct kan worden toegeschreven aan vermindering van de financiële bijdragen 

van het rijk. De oorzaak moet voornamelijk worden gezocht in de nieuwe ordening van de 

sector en de wijze waarop het transitieproces is vorm gegeven. In deze paragraaf zullen de 

eerdere bevindingen dan ook worden getoetst aan de beoordelingskaders voor ordening en 

transitie om een goed antwoord te kunnen geven op de in het begin van het hoofdstuk 

geformuleerde vragen. 

 

5.3.1 Keuzes in de ordening  

Met de splitsing en verzelfstandiging gevolgd door bevorderen van concurrentie en beursgang 

zijn alle vier de interventielijnen uit het beoordelingskader aan de orde. De vier interventielijnen 

en de bijhorende afwegingen staan schema 10 samengevat. Dit schema is eerder in hoofdstuk 

3 geïntroduceerd. 

    



p 102 

UA25/totaal-def.doc 

Schema 10 Schema 10 Schema 10 Schema 10     BeoordelingsBeoordelingsBeoordelingsBeoordelingskader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectoren: keuzes en dilemma’: keuzes en dilemma’: keuzes en dilemma’: keuzes en dilemma’ssss    

    

Interventielijnen Opties Centrale afweging 

Concurrentiemodel diensten 

 

Concurrentie op de markt 

Concurrentie om de markt 

Benchmarking 

 

Schaal 

versus 

concurrentieprikkels 

Toegangsmodel netwerken 

 

Toegangsregulering 

Scheiding van eigendom 

Vrijlaten 

 

Synergie  

versus 

transparantie 

Reguleringsmodel netwerken 

Kostenbasis 

Pricecap 

Maatstafconcurrentie 

 

Prestatieprikkels 

versus  

incomplete contracten 

 

Eigendomsmodel 

 

Overheidsbedrijven 

Privaat  

Concessies 

 

Kapitaalmarktprikkels 

versus 

flexibiliteit overheidsbeleid 

 

 

Concurrentiemodel 

Het denken over concurrentie in het spoor ging van ‘om de markt’ naar ‘op de markt’ en weer 

naar ‘om de markt’. De Commissie Brokx heeft hier in eerste instantie de toon gezet. De 

hoofdaandacht in het advies van de Commissie ging uit naar de praktische uitwerking van het 

instrument aanbesteding. Daarmee is de analyse van de mogelijkheden voor concurrentie in het 

licht van de economische kenmerken van de sector naar de achtergrond verdwenen. 

Schaalvoordelen en verzonken kosten zijn dominante structuurkenmerken in het spoor. De 

afweging tussen schaalvoordelen en concurrentieprikkels valt ook vandaag de dag uit in het 

voordeel van schaal. Daarmee valt het model concurrentie 'op de markt’ in feite af. Het model 

concurrentie 'om de markt’ kan wel onder voorwaarden voldoende tegemoet komen aan de 

wens om schaalvoordelen te behouden. De mogelijkheden voor concurrentie worden sterk 

beperkt door het fenomeen van verzonken kosten. Juist de verzonken kosten maken toetreding  

zo moeilijk op het spoor. In het rapport van de Commissie Brokx, maar ook in de 

achtergrondstudies komen de structuurkenmerken nauwelijks aan de orde.
40
 Het feit dat Lovers 

zich meldde als treinoperator heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat mogelijk 

optimistisch gemaakt over de mogelijkheden voor toepassen van concurrentie in de 

spoorsector. De NS heeft echter van meet af aan Lovers, hoe klein ook, tegengewerkt. 

Toepassen van concurrentievervalsing past geheel in de traditie van het spoor. Indien een echte 

zware concurrent zich had aangemeld, was het nog een lastige opgave geworden voor de 

mededingingsautoriteit. De kans hierop was echter zeer klein vanwege de hoge verzonken 

kosten.  

 

 
40

Voor de uitkomsten in het busvervoer – de focus van de Commissie Brox – waren de 

gevolgen niet zo groot, omdat verzonken kosten in het busvervoer veel minder spelen.  
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Met het definitief loslaten in 1999 van concurrentie op het net voor het personenvervoer werd 

de stap gezet naar concurrentie om het net door middel van aanbesteding van concessies. Het 

kernnet is buiten de aanbesteding gehouden, omdat ook deze lichtere vorm van concurrentie 

voor dit deel van het personenvervoer niet geschikt werd geacht. De aanbesteding van de 

overige delen van het spoor is niet consequent uitgevoerd. De concessieverlening voor 

regionale lijnen is begonnen met onderhandse gunning aan joint-ventures van de NS met 

streekvervoerders. Na het overhevelen van de bevoegdheid tot concessieverlening aan de 

provincies worden de regionale lijnen wel aanbesteed. Een grote kans lag er voor het ministerie 

bij de aanbesteding van HSL-Zuid. Uiteindelijk is deze lijn aan het consortium van de NS en de 

KLM, HSA, gegund. Eigenlijk had de NS buitengesloten moeten worden na de eerste ronde. Zij 

voldeed met haar aanbieding niet aan de concessievoorwaarden. Door politieke druk heeft de 

NS alsnog mee kunnen doen en heeft het bedrijf uiteindelijk de concessie verkregen. De 

ervaringen met de aanbesteding van HSL-Zuid hebben niet tot zichtbare leereffecten geleid bij 

de gunning van de exploitatie van de Betuwelijn. Aanbesteding van de concessie voor de 

Betuwelijn is vooralsnog uitgebleven en de gunning van de concessie is zeer ondoorzichtig tot 

stand gekomen. Eerst aan een consortium, vervolgens aan ProRail en uiteindelijk toch weer aan 

een consortium waarvan nog niet geheel duidelijk is wie daar aan deelnemen. Lobby van 

ProRail en politieke druk hebben opnieuw voor een zigzag beleid gezorgd. Het wisselende en 

weinig consistente overheidsbeleid betreffende concurrentie in de spoorsector heeft veel 

onzekerheid bij de betrokkenen opgeroepen en daarmee strategisch gedrag uitgelokt. 

 

Toegangsmodel 

Met de introductie van concurrentie in het personen- en goederenvervoer is het vraagstuk van 

toegang op de agenda gekomen. De splitsing van de NS was, vooruitlopend op besluiten over 

concurrentie, al in gang gezet met de uitvoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels. 

De door de Commissie Wijffels voorgestelde interne - boekhoudkundige - scheiding tussen 

exploitatie en infrabeheer was conform de richtlijnen van de EU. Het kabinet besloot echter tot 

een juridische scheiding, dit ging verder dan Europa voorschreef (Algemene Rekenkamer, 

2001). Als gevolg van het besluit tot privatisering van de NS werd de juridische scheiding 

uiteindelijk een besluit tot scheiding op eigendomsniveau. In de besluitvorming over scheiding 

heeft de afweging tussen synergievoordelen en de effecten van transparantie nauwelijks een 

rol gespeeld. De effecten van de scheiding zijn door betrokkenen niet goed beoordeeld. Dit 

geldt voor het ministerie, maar ook voor de bedrijfsleiding van de NS en haar adviseurs. Bij de 

uitvoering van de voorstellen werden op papier de verantwoordelijkheden van beheer en de 

exploitatie van de infrastructuur helder gescheiden, precies zoals het kabinet wilde. In de 

praktijk ging het anders. De decentralisatie van bevoegdheden had niet de gewenste effecten.  

 

In plaats van optimalisering van investeringsbeslissingen ontstonden allerlei 

coördinatieproblemen. Niet alleen tussen exploitatie en infrabeheer, maar ook tussen 

exploitatie en onderhoud van materieel en tussen infrabeheer en spooronderhoud.  

De nagestreefde verzakelijking kreeg zijn beslag in een systeem van onderlinge contracten en 

financiële verrekeningen. Dit ging gepaard met een nieuwe vorm van bureaucratie, waarbij het 

verlenen van onderlinge diensten afhankelijk werden van ‘parafen op inkoopbonnen’. Daarmee 

werd tegelijkertijd alle interne flexibiliteit op basis van informele relaties vernietigd. Bovendien 

kenden, door alle overplaatsingen, de mensen elkaar niet meer. Onderlinge ‘vriendendiensten’ 

werden ingeruild voor risicomijdend gedrag. Dit wreekt zich bij het oplossen van dagelijkse 

operationele problemen rond bijvoorbeeld storingen. In dergelijke situaties bewijst zich de 

waarde van een krachtige informele organisatie.  

Dit soort problemen is overigens niet uniek voor de NS, zij doen zich ook voor bij bedrijven die 

activiteiten uitbesteden. Bij de NS zijn echter de scheidingsproblemen heftiger door de 

combinatie van oude sterke informele relaties en het ontbreken van transparantie in de 

bedrijfseconomische relaties tussen de verschillende activiteiten en bedrijfsonderdelen. 
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Bovendien is er een structureel probleem in de onderlinge verhouding tussen exploitatie van 

het spoor en het infrabeheer. Door de sterke onderlinge afhankelijkheid van de systemen 

bestaat het risico van een ‘hold-up’ tussen beide bedrijven als het gaat om de optimalisering 

van de bedrijfsvoering en investeringen. Dit beperkt de effectiviteit van de coördinatie bij 

scheiding. Met de geforceerde splitsing in het spoor zijn alle voordelen van verticale integratie 

vernietigd, terwijl de voordelen van verzakelijking door scheiding tegen zijn gevallen. Het oude 

coördinatiemechanisme waarbij interne informele relaties een belangrijk smeermiddel vormden 

is niet vervangen door een nieuwe effectieve vorm van coördinatie. 

 

Reguleringsmodel 

De keuze voor verzelfstandiging van de NS heeft geen helderheid gegeven in de sturingsrelatie 

tussen overheid en de NS. Integendeel, de gegeven vrijheid aan het bedrijf werd voortdurend 

weer ingeperkt door het ministerie, al dan niet veroorzaakt door de Tweede Kamer.  

Dreigend verlies aan kwaliteit en tegenvallende groei hebben het ministerie aangezet om met 

hardere afspraken te komen door introductie van de zogenaamde prestatiecontracten. In de 

prestatiecontracten werd naast groeidoelstellingen en kwaliteitsmaatstaven ook de ruimte voor 

het zelfstandig vaststellen van tarieven ingeperkt. Het ministerie trachtte met de 

prestatiecontracten een uitweg te vinden voor het dilemma tussen het toepassen van 

prestatieprikkels en het dreigende kwaliteitsverlies. De minister miste echter het 

instrumentarium om de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk af te dwingen. Het beleid kreeg 

daarmee een sterk ad hoc karakter. Het ontbrak in de ogen van Algemene Rekenkamer in die 

jaren bij het ministerie aan toezichtbeleid en een helder sturingskader (Algemene Rekenkamer, 

1999).  

 

Met aanvaarding van de nieuwe Spoorwegwet en Concessiewet (V&W, 2003a) worden voor 

het personenvervoer maximum tarieven vastgesteld door de minister van Verkeer en 

Waterstaat. De tot stand koming van de tarieven heeft de kenmerken van pricecap regulering 

met inflatie en mogelijke efficiencyverbeteringen als belangrijke variabelen in de afweging. Het 

ontbreekt daarbij echter aan een robuuste methode voor vaststelling van de maximum tarieven. 

De uitkomst is nog altijd een resultaat van onderhandelingen tussen NS en de minister, waarbij 

de Tweede Kamer nog altijd frequent intervenieert. Dit laatste geldt ook voor vaststelling van 

kwaliteit. Er zijn parameters als punctualiteit en dergelijke vastgesteld, maar dit verhinderd niet 

dat het niveau van de dienstverlening via onderhandelingen tot stand komen. Deze interventies 

staan optimalisering van de prijsvorming in de weg.  

Al met al zijn de prestatieprikkels in het reguleringsmodel zwak vanwege het ontbreken van 

robuuste methodieken. De overheid als principaal wordt daarbij ernstig gehandicapt door een 

informatieachterstand.  

 

In de Spoorwegwet is tevens vastgelegd dat de aanleg en beheer van de infrastructuur een 

taak is van de rijksoverheid, waarbij ProRail op basis van de door de overheid ter beschikking 

gestelde budgetten verantwoordelijk is voor de uitvoering. De budgetten voor nieuwbouw en 

vernieuwing zijn geheel voor het rijk, terwijl de budgetten voor beheer en onderhoud 

grotendeels - in 2005 voor 80% - worden gedoteerd door het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. De vaststelling van de budgetten is onderdeel van een rijksbrede afweging van 

prioriteiten. De rijksoverheid tracht daarbij wel inzicht te krijgen in de kostenstructuur, maar is 

daarbij geheel afhankelijk van ProRail.  
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Eigendomsmodel 

Het voornemen tot privatisering van de NS door middel van een beursgang is vrij kort na het 

besluit tot uitvoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels op tafel gelegd. Het motief 

voor deze timing is onduidelijk. Een afweging van de beoogde effecten heeft, in ieder geval in 

het openbaar, niet plaatsgevonden. Het lijkt erop dat het kabinet zich vooral liet leiden door de 

mogelijke verkoopopbrengsten van de NS. De aankondiging van de beursgang was kort na de 

succesvolle verkoop van de eerste tranche KPN-aandelen. De stemming was euforisch.  

Naar het zich laat aanzien heeft de overweging om met privatisering de NS bloot te stellen aan 

de tucht van de kapitaalmarkt geen grote rol in de afweging gespeeld. Ook niet de 'prijs' die 

aan privatisering hangt namelijk het opgeven van flexibiliteit in de beleidsvorming. Daar was op 

het moment van besluitvorming wel alle aanleiding toe want een toezichtkader en een 

sturingsmodel ontbraken nog volledig.  

 

De gepercipieerde tucht van de kapitaalmarkt door het besluit tot privatisering heeft binnen het 

bedrijf overigens wel degelijk effecten gehad. Met het oog op privatisering heeft de NS 

versneld een omvangrijk desinvesteringsprogramma uitgevoerd. Doel van de desinvesteringen 

was om de balans van het bedrijf te schonen. Het afstoten van taakorganisaties paste in dat 

beeld. De taakorganisaties zorgden voor een aanzienlijk kapitaalbeslag zonder dat daar 

rendement tegenover stond. Het waren immers cost-centers.
41
 De lange overgangsperiode 

(1995-2001) had wel consequenties voor het functioneren van de taakorganisaties. Niet alleen 

werden deze eenheden 'managerial' verwaarloosd, er was ook een voortdurende druk vanuit 

NS Reizigers om vervoer voor te laten gaan boven het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden. Dit resulteerde in verslechtering van de onderhoudsstaat van de 

infrastructuur. Eenzelfde beeld geldt voor het onderhoud van het materieel. 

Tegenover de negatieve effecten staan ook positieve resultaten. In korte tijd heeft de NS ook 

veel dochterbedrijven verkocht zonder dat dit tot schade in de bedrijfsvoering heeft geleid en 

daarmee is de besturing van het bedrijf als geheel vereenvoudigd. Bovendien hebben de 

verkopen het nodige geld opgebracht. Al bij elkaar heeft de gepercipieerde tucht van de 

kapitaalmarkt als gevolg van privatisering bij de NS meer negatieve dan positieve effecten 

gehad.  

 

Met de keuze voor het concessiestelsel is een andere weg ingeslagen. Het juridische 

eigendom van de railinfrastructuur is ondergebracht bij de rijksoverheid en daarmee gescheiden 

van het beheer en de exploitatie van de railinfraststructuur. Het economisch eigendom van de 

railinfrastructuur is voor wat betreft het beheer van het nationale spoornet in handen van het 

overheidsbedrijf ProRail, voor wat betreft de exploitatie deels in publieke en deels in private 

handen. De NS, als dominante gebruiker van de railinfrastructuur, is en blijft voorlopig een 

overheidsbedrijf. Verkeer en Waterstaat stuurt ProRail als beheerder van de infrastructuur en de 

NS als dominante gebruiker van het netwerk aan op basis van de concessies. De 

prestatieprikkels zijn echter zwak door het ontbreken van de mogelijkheid van aanbesteding en 

de ‘soft constrains’ in het budgetmechanisme. Het continueren van het publieke 

aandeelhouderschap in de NS en ProRail biedt een extra instrument voor sturing, maar bergt 

ook het risico van dubbele sturing in zich. Teveel flexibiliteit van beleid kan ook zijn prijs hebben.  

 

 
41

 Dit is een belangrijk verschil met sectoren als telecommunicatie en elektriciteit. Daar 

gelden voor het beheer van de infrastructuur gereguleerde tarieven. Daarmee kunnen 

netwerken wel bijdragen aan de winst van het bedrijf.  
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Conclusies ordening 

De conclusies met betrekking tot ordening kunnen als volgt worden samengevat: 

- de keuze om concurrentie op het net toe te laten is een verkeerde geweest. Dit is in tweede 

aanleg hersteld door te kiezen concurrentie om het net voor een deel van het spoor. De 

aanbesteding van concessies is echter weinig consequent 

- de scheiding tussen exploitatie en infrabeheer is schadelijk geweest vanwege het vernietigen 

van de voordelen van verticale integratie die niet opwogen tegen de voordelen van splitsen. 

Met het oog op 'rust en herstel' in de sector is de discussie over het wel of niet ongedaan 

maken van de splitsing begrijpelijkerwijs nog niet op de politieke agenda geplaatst, maar blijft 

voor de toekomst uitermate relevant  

- verzelfstandiging was een onhelder sturingsmodel en is vervangen door concessieverlening. 

Concessieverlening is gezien de sectorkenmerken een passend sturingsmodel, maar werkt 

door het ontbreken van de mogelijkheid van aanbesteding voor het beheer en de exploitatie van 

het kernnet onvoldoende disciplinerend 

- het reguleringsmodel voor de concessies van het kernnet kent zonder de mogelijkheid van 

aanbesteding zwakke prestatieprikkels  

- met het afblazen van de beursgang van de NS is privatisering voorlopig van de baan. Een 

verstandig besluit gezien de situatie waarin de sector zich bevindt, maar ontslaat de overheid 

niet om te zijner tijd een gefundeerd oordeel te vormen over het gewenste eigendomsmodel.  

 

In de jaren negentig zijn enkele besluiten genomen die de beoogde welvaartswinst niet hebben 

gegenereerd. De dynamische efficiency is gestagneerd, de statische efficiency is tijdelijk 

teruggevallen. Er is geen goede analyse uitgevoerd van de economische kenmerken van de 

sector en de daarbij horende afwegingen zijn niet gemaakt. In de afgelopen jaren zijn een deel 

van de verkeerde ordeningskeuzes weer ongedaan gemaakt. Daarmee kan het ontstane 

welvaartsverlies worden hersteld. De mogelijkheden voor herstel worden overigens geremd 

door halfslachtige uitvoering van de gemaakte keuzes door de rijksoverheid.  

 

5.3.2 Transitieproces 

De crisis uit 2001 maakt duidelijk dat ook de transitie is mislukt. De opsomming van de 

voorafgaande gebeurtenissen maakt duidelijk dat de crisis geen toeval is geweest. Bij 

aanvaarding van de voorstellen van de Commissie Wijffels was een transitiepad van 6 jaar 

afgesproken, waarbij periodiek geëvalueerd zou worden. Aan deze afspraak heeft geen van de 

betrokken partijen zich gehouden en na het vaststellen van het kabinetsstandpunt is het 

voorgesteld tijdpad nooit meer aan de orde gekomen. Dit kwam mede doordat de uitvoering 

van de herstructureringsvoorstellen van Wijffels (1993) kort daarna werden belast met 

voornemens van het ministerie tot privatisering (1993) en experimenten met Lovers (1996). 

Daar bovenop voerde het ministerie zelf de besluiten rond de taakorganisaties (1995) niet uit. 

Tot slot raakte het ministerie in een hevig conflict met het bedrijf over de aanbesteding van de 

HSL. Veel meer is niet nodig om een transitieproces te laten mislukken. Aan de hand van in de 

hoofdstuk 3 geschetste procescriteria - haalbaarheid en geloofwaardigheid - zal het 

transitieproces nader worden beoordeeld.  

 

De noodzaak en wenselijkheid van een ingrijpende verandering stond begin jaren negentig niet  

ter discussie. Er was een breed draagvlak aanwezig voor een transitieproces. Aan de kant van 

het ministerie bleek dit uit de benoeming van drie commissies die zich over het openbaar 

vervoer bogen en de benoeming bij de NS van een nieuwe topman van buiten. Er was een 

breed gedragen gevoel dat bij de NS iets moest gebeuren, maar dat het bedrijf dit niet op eigen 

kracht kon bewerkstelligen. Het brede politieke draagvlak uit zich onder meer in het feit dat 

ministers van verschillende politieke kleur de ingeslagen weg in de jaren negentig hebben 

verdedigd.  
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De druk van buiten kreeg ook zijn uitwerking binnen het bedrijf. Dit viel samen met een al lang 

levende onvrede op de werkvloer. De wijze van leiding geven werd als ouderwets ervaren en 

smoorde alle initiatieven tot verbetering. Het verfrissende optreden van Den Besten gaf de 

medewerkers hoop. Vakorganisaties waren bovendien bereid tot modernisering van de 

arbeidsvoorwaarden. De vraag in die periode was of de onvrede zich uiteindelijk zou vertalen in 

verzet of dat het in te passen was in een veranderingsproces. De voortekenen waren niet 

slecht, mede door de sterke externe druk. Er waren wel duidelijke verschillen in het draagvlak 

voor verandering op de werkvloer. Medewerkers van bedrijfsonderdelen die concurrentie 

konden vrezen als gevolg van uitbesteding waren duidelijk gevoeliger voor verandering dan het 

rijdende personeel.  

 

Haalbaarheid 

Haalbaarheid vraagt om heldere doelstellingen, beheersing van de onderhandelingstafels en het 

kunnen compenseren van de 'verliezers'.  

Het ontstane gevoel van urgentie werd niet omgezet in een coherent programma met heldere 

veranderdoelen. Een strikte uitvoering van de voorstellen van Commissie Wijffels met inbegrip 

van het tijdpad en evaluatieafspraken had procesmatig tot verbeteringen kunnen leiden.  

Deze aanpak is echter nooit uitgevoerd en vervolgens gecompliceerd door stapeling van 

verschillende veranderingen zonder een goede samenhang. 

De externe onderhandelingstafel was in eerste aanleg overzichtelijk: de NS en het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat. Daarmee misschien ook kwetsbaar, want de partijen waren tot 

elkaar veroordeeld. Dit is later in negatieve zin manifest geworden, zeker toen de persoonlijke 

verhoudingen tussen de hoofdrolspelers slecht werden. Door de slechte verhoudingen was het 

niet meer mogelijk om over onderwerpen, waarover meningsverschillen bestonden, tot 

besluitvorming en uitvoering te komen. Problemen stapelden zich daarmee verder op.  

Het ministerie heeft geen enkele greep gekregen op de interne onderhandelingsarena binnen 

de NS. Er bestonden verschillende onderhandelingstafels die onderling afhankelijk waren. De 

directie stelde voor uitvoering van interne splitsing 'verandermanagers' aan die naast de 

zittende 'lijnmanagers' aan de slag gingen. Dit leidde tot heftige competentiestrijd. Daarbij 

moest de directie omgaan met een kloof tussen het hoofdkantoor en de uitvoerende diensten 

in de regio en het gegeven dat het middenmanagement als kleilaag in de organisatie fungeerde. 

Dat is niet gelukt. Uiteindelijk is voor de werkvloer de directie toch het boegbeeld van het 

hoofdkantoor gebleven. Ten slotte onderhandelde de directie met vakbonden en 

medezeggenschapsorganen over de consequenties voor het personeel. De rivaliteit tussen de 

vakbonden maakte deze onderhandelingstafel ingewikkeld. Toch bleef het lang mogelijk om 

vooruitgang in die onderhandelingen te boeken door ook voldoende compensaties te geven aan 

belangengroepen. Alleen in crisis en de aanloop daar naar toe werkte het 

compensatiemechanisme niet meer. Het was een machtsstrijd geworden, waarbij niemand 

meer de regie had.  

 

Geloofwaardigheid 

Bij geloofwaardigheid gaat het erom of de uitgesproken intenties en gemaakte afspraken waar 

gemaakt worden. De overheid heeft belangrijke steken laten vallen. Het niet tot stand brengen 

van de eigen kerntaken - wetgeving, positioneren taakorganisaties, inrichten toezicht - en 

tegelijkertijd nieuwe beleidsvoornemens introduceren deden ernstig afbreuk aan de reputatie 

van de overheid. De periodieke inbreuken vanuit de Tweede Kamer versterkten dit beeld. Het 

gevolg was dat er een sterk vijandbeeld ontstond binnen de NS, van hoog tot laag.  

Dit heeft uiteindelijk geleid tot verstoring van de persoonlijke verhoudingen tussen ministerie 

en directie. Hiermee was het niet meer goed mogelijk om gezamenlijk ongewenste en 

onbedoelde effecten van beleid op te lossen. Het versterkte eerder het eigen gelijk.  
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Alle betrokken partijen hadden eigen verwachtingspatronen gecreëerd die niet op elkaar waren 

aangesloten. Daarmee waren de teleurstellingen 'ingebakken' in het proces. Het meest 

kritische daarbij waren de verwachtingen bij de burger. In de publieke opinie werd het hele 

proces als negatief ervaren.  

 

Conclusies transitie  

De beoordeling van het transitieproces wordt in het onderstaande schema nog eens 

samengevat. Het is duidelijk dat het eindoordeel negatief is. De problemen in het 

transitieproces staan niet op zichzelf. De crisis is het gevolg van een stapeling van conceptuele 

en procesmatige fouten (Veraart en Etty, 2002). Ondanks de gunstige startcondities - urgentie, 

politiek draagvlak, ruimte voor compensatie - is de overheid er niet in geslaagd om een 

succesvol transitieproces tot stand te brengen. De overheid is het niet gelukt een effectieve 

onderhandelarena te creëren en heeft vervolgens de verwachtingen van verschillende 

betrokken beschaamd. De uitvoering van het beleid was bovendien slordig, zowel met 

betrekking tot de beursgang als met de verzelfstandiging van ProRail. Daarmee heeft het 

ministerie na de succesvolle procesinterventies in het begin van de jaren negentig weer het 

initiatief verloren en is weer gevangene van het staatsbedrijf NS geworden. Daarmee werd het 

succes van de interne transitie bij de NS mede bepalend voor het resultaat van de 

hervormingen.  

    

Figuur Figuur Figuur Figuur 18181818    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    transitieprocestransitieprocestransitieprocestransitieproces    spoorspoorspoorspoor    

 

Criteria en ijkpunten Beoordeling Toelichting 

 

Haalbaarheid 

  -  vastgestelde veranderdoelen 

  -  greep onderhandelingstafels 

  -  greep onderhandelingsagenda 

  -  omgaan met consensus/dissensus 

 -  compensatiemechanismen  

 

  

  

 onhelder 

 zwak 

 beperkt 

 zwak 

 aanwezig 

 

 

 stapeling van doelen, geen samenhang 

 geen greep op belangengroepen NS  

 ontbreken visie, eigen belangen management  

 slechte persoonlijke verhoudingen 

 complex door verdeeldheid vakbonden 

 

Geloofwaardigheid 

 -  uitvoeren afspraken overheid 

 -  omgaan met verrassingen 

 -  managent van verwachtingen  

  

  

 slecht 

 slecht 

 slecht 

  

 

  

 o.a. positionering taakorganisaties 

 geen zicht op problemen door vijanddenken  

 publieke opinie achilleshiel  

 

5.4 Beantwoording vragen 

 

Hebben de voorstellen van de Commissie Wijffels voor splitsing en verzelfstandiging tot betere 

prikkels en prestaties geleid? 

De uitvoering van voorstellen van de Commissie Wijffels hebben niet tot verbetering van de 

prestaties geleid. Met de splitsing werd meer interne en externe transparantie beoogd. Dit is 

tot op zekere hoogte gelukt, maar heeft niet het gewenste gedrag opgeleverd. In plaats van 

verzakelijking ontstond risicomijdend gedrag dat werd versterkt door de kosten van het 

ongedaan maken van de verticale integratie. De overheid beschikte niet over het 

instrumentarium om corrigerend op te treden. Verzelfstandiging leidde uiteindelijk tot onheldere 

sturingsrelaties.  
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Wat is het effect geweest van de aanvullende beleidsmaatregelen gericht op bevorderen van 

concurrentie op het spoor en privatisering van de NS? 

Het beleid gericht op bevorderen van concurrentie en privatisering heeft de ordening verder in 

het ongerede gebracht. Concurrentie op het spoor past niet bij de economische kenmerken van 

de sector, privatisering was op zijn minst prematuur door het ontbreken van goede 

reguleringskaders. De maatregelen zijn teruggedraaid en vervangen door concessieverlening als 

sturingsinstrument. Dit instrument is passend, maar wordt tot dusverre weinig consequent 

toegepast. Mede om die reden is het juist dat de privatisering voorlopig in de ijskast is gezet.  

Privatisering werd niet zozeer ingegeven door het willen introduceren van kapitaalmarktprikkels 

maar door ambities van het management en in combinatie met de wens van het rijk om te 

kunnen 'cashen'.  

 

Hoe moet de samenhang in de ordeningskeuzes beoordeeld worden? 

In de spoorsector zijn verkeerde ordeningskeuzes gemaakt door het ontbreken van een goede 

analyse van de economische kenmerken van de sector. Daarbij ontbrak het aan samenhang 

tussen de gemaakte ordeningskeuzes, de maatregelen leken op zichzelf te staan. Er was in 

ieder geval geen samenhangende visie op de ordening van de sector. Mede daardoor is ook de 

volgorde van de genomen maatregelen een verkeerde geweest. Splitsing en privatisering 

gingen als faciliterende interventielijnen vooraf aan de meer principiële keuzes ten aanzien van 

het concurrentiemodel voor diensten en de aansturing van monopolistische activiteiten.  

 

Wat zijn de kritische factoren geweest in de transitie van het spoor? 

Het transitieproces gericht op revitalisering van het spoorvervoer en prikkeling van de NS als 

bedrijf is een fiasco geworden. Door de combinatie van op zich zelf staande beleidsmaatregelen 

werden de veranderdoelen onhelder en overschaduwden het initieel aanwezige draagvlak voor 

verandering. In het klimaat van afnemend draagvlak heeft de werkvloer rond de eeuwwisseling 

de voorgenomen wijziging van het productiemodel geblokkeerd. Bij de uitvoering van het beleid 

bleek de overheid niet in staat de onderhandelarena te 'managen' en liet bovendien na 

essentiële besluiten uit te voeren.  

 

Was de ontstane crisis een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een onvermijdelijk 

gevolg van het uitgevoerde beleid?  

Er zijn altijd incidenten die ervoor zorgen dat een conflict tot uitbarsting komt. Er is echter geen 

sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De crisis is een gevolg van een 

stapeling van verkeerde ordeningskeuzes en een tekortschietende transitiestrategie. 

Uiteindelijk had niemand meer greep op de ontwikkelingen in de sector en was een crisis nodig 

om herstel van de verhoudingen in te zetten.  

 

5.5 Vooruitblik  

 

 Het in 2002 ingezet herstel is niet meer dan broos. Betrokken partijen gedragen zich nu 

'netjes' omdat de sector zich op dit moment een nieuw conflict niet kan veroorloven. Dit kan 

echter niet anders dan tijdelijk zijn, strategisch gedrag zal opnieuw de kop op steken. De 

problemen met het verlenen van de exploitatieconcessie van de Betuwelijn waren hiervan 

misschien het eerste voorteken. De toekomst zal het uitwijzen. De broosheid van het herstel 

dwingt daarom tot het nadenken over verdere hervormingen in de sector. Alle gemaakte fouten 

in het verleden kunnen niet verhelen dat de ordening van de spoorsector een kwestie van 

balanceren tussen markt- en overheidsfalen is en blijft. De structuur- en gedragskenmerken 

zorgen ervoor dat concurrentie niet alleen beperkte prikkels opleveren maar ook weinig 

informatie genereren voor effectieve overheidsinterventie. Daarmee ligt overheidsfalen op de 

loer. Vickers en Yarrow voorzagen in 1988 al dat dit in de spoorsector speelde.  
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In hun boek Privatization schetsen zij de problemen met de voorgenomen privatisering van het 

spoor in Engeland. In die periode een opmerkelijk geluid want er waren nog nauwelijks 

negatieve ervaringen opgedaan en privatisering nam sterk in populariteit toe.  

 

Vickers en Yarrow noemden de verbetering van de incentivestructuur onder 

overheidseigendom als mogelijk alternatief voor privatisering van het spoor. Dit eventueel in 

combinatie met selectieve experimenten waarin concurrentie wordt geïntroduceerd. De 

uitspraak van beide auteurs moet niet gezien worden als een pleidooi voor klassiek 

overheidseigendom. Het geeft vooral aan hoe lastig het is voor deze sector een geschikt 

ordeningsmodel met effectieve prikkels te vinden. In deze paragraaf zullen enkele richtingen 

voor mogelijke sturingsmodellen in de toekomst worden verkend.  

 

Bij de verkenning staat de aansturing van het kernnet centraal. Daarbij gaat het om de relaties 

tussen ministerie, de NS en ProRail. Bij de verkenning worden enkele uitgangspunten 

gehanteerd die van invloed zijn op het speelveld voor verdere hervormingen: 

1  

Geen concurrentie om het kernnet 

Concurrentie om het kernnet is voorlopig niet te verwachten. De NS blijft hiervan de operator 

met beperkte mogelijkheden voor benchmarking. De nationale spoorbedrijven verschillen teveel 

om met benchmarking het management van de NS te kunnen disciplineren. De mogelijkheden 

voor toepassen van concurrentieprikkels bij het kernnet zijn daarmee beperkt.  

2 

Aanbesteding van regionale en internationale lijnen zet door 

Voor de regionale lijnen en internationale hoge snelheidslijnen kunnen door aanbesteding wel 

concurrentieprikkels worden gegenereerd. De internationale lijnen worden op commerciële 

basis geëxploiteerd, bij regionale lijnen kunnen exploitatiesubsidies nodig blijven. De NS zal 

naar verwachting meedingen naar een aantal van de vervoersconcessies.  

3 

Personenvervoer blijft dominant 

Door de dominantie van het personenvervoer en het ontbreken van eigen belangen van de NS 

in het goederenvervoer wordt het regelen van de toegang van operators tot het kernnet niet 

belast door risico’s van concurrentievervalsing. In dat licht kan met een boekhoudkundige 

scheiding tussen exploitant en beheerder van het kernnet worden volstaan.  

4  

Overheidseigendom wordt voorlopig gecontinueerd 

Privatisering van de NS en ProRail is om politieke redenen op korte en middellange termijn niet 

haalbaar. Een mogelijke privatisering komt dan ook pas als sluitstuk van de hervorming aan de 

orde.  

 

Met deze uitgangspunten worden de mogelijkheden voor toepassen van concurrentie en de 

invulling van het eigendomsmodel beperkt. Daarmee is nog niet aangegeven welk 

sturingsmodel vanuit de overheid het meest effectief is. Bij het bepalen van de gewenste 

sturingsrelaties tussen de belangrijkste spelers in de sector zijn twee strategische keuzes van 

belang: 

- wordt de splitsing tussen exploitatie en infrabeheer weer ongedaan gemaakt, ofwel worden de 

NS en ProRail weer samengevoegd 

- welke ruimte krijgt de NS om activiteiten te ontplooien, dient het bedrijf zich vooral te richten 

op het personenvervoer per spoor of kan het bedrijf ook andere activiteiten ontwikkelen en 

exploiteren? 
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5.5.1 Ongedaan maken splitsing? 

De eerdere conclusie dat het aanbrengen van de splitsing bijgedragen heeft aan het ontstaan 

van de crisis bij de NS, doet de vraag rijzen of het herstel van de verticale integratie niet een 

noodzakelijke stap is. In delen van de sector is de verticale integratie weer hersteld. Zo zijn 

exploitatie en beheer van de Betuwelijn en Randstadrail integraal gegund. Voor het kernnet is 

samenvoeging nog niet aan de orde, de in 2004 ingegane concessies lopen pas af in 2015.  

Samenvoeging van de concessies is wel aan de orde bij de regionale nevenlijnen. Zo hebben 

NS Reizigers en Strukton Railinfra een voorstel ingediend voor een integrale concessie voor 

exploitatie, beheer en onderhoud van de lijn Zwolle-Emmen. De vereenvoudiging van de 

coördinatie kunnen de beheerkosten doen dalen en maken optimalisering van exploitatie- en 

onderhoudskosten mogelijk. 

 

Bij beantwoording van de vraag over samenvoeging van de NS en ProRail gaat het om de 

beoordeling van de vraag of het ministerie beter in staat is om twee monopolies aan te sturen 

dan één monopolist. In een markt levert verticale integratie van twee monopolies 

welvaartswinst op indien hiermee ‘dubbel marginaliseren’ wordt voorkomen. ‘Dubbel 

marginaliseren’ kan optreden als er sprake is van zeer specifieke investeringen en incomplete 

contracten tussen monopolisten in de bedrijfskolom. In het spoor is dit aan de orde, zoals de 

analyse van economische kenmerken heeft laten zien. Verticale integratie is in dat geval te 

prefereren boven neoklassieke of relationele contractering. Onder 'normale' marktverhoudingen 

zou verticale integratie, dus het ongedaan maken van de splitsing, wenselijk zijn voor het 

kernnet. De vraag is nu of bovenstaande conclusie ook opgaat voor twee monopolisten die niet 

door de markt worden gestuurd, maar afzonderlijk door de overheid. Ook bij sturing door de 

overheid zijn beide monopolisten voor het eigen functioneren sterk afhankelijk van elkaar, er 

sprake van een hold-up. Het risico van 'dubbel marginaliseren' lijkt echter niet aan de orde, 

omdat de infrabeheerder budgetgestuurd is. Een eventuele beperking in het volume is niet het 

gevolg van monopolistisch gedrag van de infrabeheerder, maar van beperkingen in de 

budgetruimte. In de onderlinge relatie tussen de beide monopolisten kan suboptimalisatie van 

investeringen optreden. Gezien het lange termijn karakter van investeringen in de 

railinfrastructuur enerzijds en materieel anderzijds heeft een mismatch van investeringen 

tussen beide bedrijven gevolgen voor de prestaties van het systeem als geheel. Pressman en 

Wildavsky (1984) wezen er in hun analyse op dat verschillen in opvattingen en belangen tussen 

overheidsagenten alleen door langdurige en kostbare onderhandelingen kunnen worden 

opgelost. Het ministerie kan als opdrachtgever het pleit tussen de exploitant (NS) en de 

infrabeheerder (ProRail) beslechten. Dit vindt echter plaats in een complex krachtenveld.  

 

Het ministerie stuurt via twee lijnen (zie ook figuur 19). De lijn van minister naar Raad van 

Commissarissen betreft benoeming van bestuur en de formele verantwoording. Afspraken over 

investeringen en het beoordelen van prestaties komen in het niveau daaronder aan de orde, 

tussen de directies van beide bedrijven en de ambtelijke leiding van het ministerie. De 

voorbereiding van investeringen vindt echter plaats op het niveau van staf en 

middenmanagement. Bij het ontbreken van strategische afstemming op dit niveau en door het 

prevaleren van eigen belangen van de organisatie wordt hier de kiem gelegd van 

suboptimalisatie. De operationele afstemming vindt plaats op het niveau van de werkvloer. Zo 

zijn bij het oplossen van een storing de treindienstleider van de NS, de verkeersleider en de 

tracémanager van ProRail en de uitvoerder van het onderhoudsbedrijf betrokken. Het ministerie 

krijgt nooit greep op de afstemming op het niveau van het middenmanagement en de 

uitvoering (zie vet vet vet vet gedrukte lijnen in figuur 19). Bij meningsverschillen tussen betrokken 

overheidsagenten worden de problemen naar boven getild, uiteindelijk tot op het niveau van 

het ministerie als opdrachtgever (vetvetvetvet gedrukte stippel lijnen).  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 19191919    Relaties in de spoorsector met nieuwe spoorwegRelaties in de spoorsector met nieuwe spoorwegRelaties in de spoorsector met nieuwe spoorwegRelaties in de spoorsector met nieuwe spoorwegwetwetwetwet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ministerie moet in dergelijke conflicten effectief kunnen opereren. Dit vraagt niet alleen om 

voldoende informatie, maar ook om greep op de afstemming op het niveau van 

beleidsvoorbereiding en uitvoering. De informatiescheefheid en de sterke principaal-agent 

relaties maken dit bijzonder moeilijk. Het gevolg is dat de agenten elkaar en de principaal de 

schuld van eventueel falen toeschuiven. In de afgelopen jaren zijn onderlinge conflicten beperkt 

gebleven, omdat beide overheidsbedrijven in het kader van 'rust en herstel' zich enige tijd geen 

openlijke conflicten konden veroorloven. Verwacht mag worden dat beide agenten na verloop 

van tijd meer en meer de eigen organisatiebelangen voorop zullen stellen. Deze belangen zijn 

deels parallel en deels ongelijk gericht. De opdeling van sturing over verschillende partijen, 

waarbij de infrabeheerder vooral op input en de vervoerder op output gestuurd wordt, leidt tot 

in de ogen van de IBO-werkgroep Benuttingsmaatregelen Spoor tot een complex 

sturingsmodel (Financiën, 2002). Met het ongedaan maken van de splitsing wordt de principaal-

agent relatie weer eenduidig. De optimalisering van de investeringsbeslissingen en de 

dagelijkse bedrijfsvoering van het systeem worden dan bij de top van de geïntegreerde 

organisatie gelegd. De optimalisatie is de verantwoordelijkheid van de agent waar de principaal 

hem op aan kan spreken. Het stelt wel eisen aan het sturingsmodel. De principaal moet in staat 

zijn de agent zodanig te prikkelen dat deze de belangen van de principaal nastreeft.  

 

Conclusie 

De scheiding van exploitatie en infrabeheer heeft in het verleden bijgedragen aan het ontstaan 

van de problemen in de sector. Cowan (2001) trekt vergelijkbare conclusies voor het Engelse 

spoor. Herstel van de integratie kan bijdragen aan een betere optimalisering van de 

investeringen en de bedrijfsvoering door vereenvoudiging van het sturingsmodel. Dit pleit 

ervoor om de splitsing van exploitatie en infrabeheer op het kernnet weer ongedaan te maken. 

Uiteraard niet op stel en sprong, want dit brengt een nieuwe grote reorganisatie met zich mee 

die kan afleiden van verbetering van de prestaties op de korte termijn. Herstel van de sector 

vraagt voor de korte en middellange termijn organisatorische rust. Dit mag echter een discussie 

over een eventuele samenvoeging van exploitatie en infrabeheer op de langere termijn niet in 

de weg staan.  
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5.5.2  Kerntaken NS 

De NS is op dit moment niet alleen vervoersbedrijf maar ook exploitant en ontwikkelaar van 

vastgoed en is tevens eigenaar van Strukton, een van de grote bouw- en installatiebedrijven in 

ons land. In 2005 komt 67% van de omzet van de NS en 45% van het bedrijfsresultaat uit 

vervoersactiviteiten. De vraag is welke samenhang er tussen de verschillende activiteiten 

bestaat en welke betekenis dit heeft voor de relatie tussen de overheid als principaal en het 

vervoersbedrijf NS als agent. De sturingsproblemen tussen de overheid als principaal en het 

vervoersbedrijf als agent worden kleiner als de bedrijfsvoering van de agent zich beperkt tot 

uitvoering van de taken die voortvloeien uit de concessie. Bij het ontbreken van kruisverbanden 

kunnen de informatieproblemen voor de overheid beperkt blijven. De vraag is gerechtvaardigd 

of het afstoten van vastgoedactiviteiten en deelnemingen als Strukton niet voor de hand ligt. 

Het afstoten van deze activiteiten is uit oogpunt van welvaart geen probleem indien 'economies 

of scope' tussen vervoer, vastgoed en het bouw- en installatiewerk ontbreken. Het argument 

dat de rendementen van de ‘nevenactiviteiten’ nodig zijn om een positief exploitatieresultaat 

voor de NS als geheel te realiseren is niet relevant. Eventuele kruissubsidiëring hoeft immers 

niet via de NS-kas te lopen, dat kan ook via de staatskas. Bij een beperking van het werkterrein 

van de NS tot het personenvervoer op het spoor wordt de met de verzelfstandiging verworven 

vrijheid voor het deelnemingbeleid weer teruggedraaid. De overheid kan via de 

aandeelhouderslijn de gewenste beperkingen in de strategie van het bedrijf aanbrengen en 

bewaken. 

 

Indien de ‘economies of scope’ groot zijn van de bestaande activiteitenportfolio dan ligt 

opsplitsing niet voor de hand. De ontwikkeling van nieuwe knooppunten in relatie tot het 

bevorderen van mobiliteit en bereikbaarheid in ons land zou een argument kunnen zijn om de 

bestaande activiteiten binnen het bedrijf te houden. De NS-directie heeft in 2006 vergezichten 

gepresenteerd, waarin nieuwe knooppunten van spoorvervoer, winkelcentra en kantoren buiten 

de bestaande stadscentra worden ontwikkeld. Dit vraagt om investeringen van tientallen 

miljarden Euro’s.
42
 Een dergelijke ontwikkeling pleit ervoor om activiteiten van vervoer, 

infrastructuur en vastgoed te bundelen. Bij het benutten van synergievoordelen zullen echter de 

financiële geldstromen van de verschillende activiteiten door elkaar gaan lopen. Een 

geïntegreerde exploitatie en ontwikkeling veronderstellen dan ook het toestaan van 

kruissubsidies. Indien deze kruisubsidies gepaard gaan met aanzienlijke ‘economies of scope’ 

dan is dit uit oogpunt van welvaart wenselijk. De prijs die de overheid daarvoor betaald is 

minder transparantie in de financiële geldstromen van de vervoersactiviteiten van het bedrijf. 

Dit stelt eisen aan de invulling van het sturingsmodel.  

 

5.5.3  Mogelijke sturingsmodellen 

De invulling van het sturingsmodel voor het kernnet hangt mede af van de vraag of de verticale 

integratie hersteld moet worden en in hoeverre diversificatie wordt toegestaan. Bij herstel van 

de verticale integratie gaat het om optimalisering van investeringen en bedrijfsvoering binnen 

de bedrijfskolom, bij benutten van diversificatie om het behalen van ‘economies of scope’ of 

synergievoordelen uit verwante activiteiten. Het gaat om de vrijheidsgraden in de verticale en 

horizontale relaties van het vervoersbedrijf NS. De vraag is hoe effectief in dat licht de 

verschillende sturingsmodellen zijn. Daarbij zijn drie sturingsmodellen aan de orde, namelijk 

sturing van de NS als staatsbedrijf, sturing door overheid als opdrachtgever met concessies of 

sturing door regulering van prijs- en kwaliteit door een toezichthouder namens de overheid.  

 

 
42

 De combinatie van vervoer en vastgoed heeft Japanse spoorbedrijven succesvol 

gemaakt (Sumita, 2000). 
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Terug naar het staatsbedrijf 

Ten tijde van de NS-crisis is van verschillende kanten geopperd om de NS weer onder de hoede 

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te brengen. Het is een misvatting te menen dat 

deze situatie ooit heeft bestaan. Er is tot dusverre sprake van een staatsbedrijf in de vorm van 

een vennootschap. Deze optie kan het beste uitgelegd worden als een pleidooi om als overheid 

het aandeelhouderschap te benutten voor directe sturing.  

Binnen het nieuwe structuurregime kan de overheid als aandeelhouder directe zeggenschap 

claimen over benoeming en ontslag van het management, het investeringsprogramma en het 

tarievenbeleid. Een stap verder is het introduceren van een one-tier-board. In dit bestuursmodel 

besluiten overheidsvertegenwoordigers als non-executieve bestuurders mee over strategische 

en operationele aangelegenheden. De vraag is in hoeverre effectieve prikkels van uitgaan van 

dit sturingsmodel. In hoofdstuk 3 zagen we dat sturen via overheidseigendom vooral een 

defensief model is. Positieve prikkels voor efficiency, innovatie en kwaliteit gaan niet uit van dit 

interventiemodel. Dat is ook lastig vanwege de complexiteit van de processen en het 

decentrale karakter van de uitvoering. Het risico is groot dat de aandeelhouder zich in lastige 

afwegingen op uitvoeringsniveau laat trekken en vanwege kennisgebrek - of 

informatiescheefheid - de verkeerde prikkels geeft (Kessides en Willig, 1998). Het model is 

bovendien gevoelig voor lobby. De ruimte voor optimalisering van het prijsbeleid in het vervoer 

zal in dit model dan ook beperkt zijn.  

 

Met de keuze voor een staatsbedrijf zal het lastig worden om gedifferentieerde 

prestatieprikkels toe te passen voor exploitatie van het kernnet, de regionale lijnen en de 

internationale lijnen. Het risico is namelijk groot dat het staatsbedrijf het regionale spoorvervoer 

opnieuw monopoliseert en daarmee de afweging tussen vervoersmodaliteiten op regionaal 

niveau blokkeert. In theorie is het mogelijk om voor het regionale vervoer het model van 

aanbesteding van concessies in stand te houden, maar dit kan door een belangenverstrengeling 

van aandeelhouder en bedrijfsleiding gemakkelijk om zeep worden geholpen. Hetzelfde risico 

ontstaat voor de HSL en de Betuwelijn. Een overheidsbedrijf zal er alles aan doen om de 

exploitatie en beheer van deze grote en aansprekende lijnen aan zich te binden. De politiek en 

de ambtenarij zijn in de regel gevoelig voor dit soort lobby’s.  

Het sturingsmodel van staatsbedrijf lijkt alleen geschikt voor een geïntegreerd spoorbedrijf met 

een beperkt aantal kerntaken, waarbij het toepassen van concurrentieprikkels niet wordt 

nagestreefd. 

 

Uitbouw concessiestelsel  

De keuze voor concessies zou handhaven van het stelsel zijn zoals dit in 2005 voor het kernnet  

is ingevoerd. In het huidige concessiestelsel wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: 

het internationale (HSL), het nationale (kernnet) en het regionale niveau. De aanbesteding van 

de HSL en de regionale lijnen bieden ruimte voor concurrentie door middel van aanbesteding. 

De verzonken kosten zijn dusdanig dat er ruimte is voor meerdere aanbieders. Het meedoen 

door de NS aan de aanbesteding van de regionale lijnen zorgt voor interne prikkels, mits dit 

versterkend werkt op de activiteiten bij de kerntaken van het bedrijf (Van Delden en Veraart, 

2000). De voorwaarde is dat het ministerie de NS niet bevoordeeld, omdat dan de prikkels juist 

verkeerd werken. Het winnen bij schijnconcurrentie versterkt de zelfgenoegzaamheid binnen 

een organisatie.  

Aanbesteding van concessies voor exploitatie en beheer van het kernnet zijn vooralsnog niet 

realistisch. De verzonken kosten zijn te hoog om concurrentie te verwachten bij aanbesteding. 

Een beperktere vorm van aanbesteding, bijvoorbeeld een concessie voor het voeren van het 

management, is wel in concurrentie mogelijk, maar de prikkel die hiervan uit gaat is 

aanmerkelijk kleiner. Het informatieprobleem is kritisch bij dit soort contracten (Worldbank, 

1995). Zonder een vorm van aanbesteding zullen de concessies voor het kernnet snel het 

karakter krijgen van een prestatiecontract met het management.  
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Een concessiestelsel is effectief in een sector die qua ontwikkeling goed voorspelbaar is. Dit 

gaat op voor de spoorsector. Prijs, kwaliteit en innovatie zijn parameters die kunnen worden 

vastgelegd in de concessies. Bij vaststelling van het prijsregime kan daarbij ruimte worden 

geboden voor optimalisering van de prijzen door de vervoerder. Een belangrijk voordeel van het 

concessiestelsel is de flexibiliteit. Het stelsel biedt de mogelijkheid om verschillende 

concessies te combineren. Niet alleen verschillende vervoersconcessies maar ook de 

combinatie van beheers- en exploitatieconcessies. Daarmee is het concessiestelsel geschikt 

om de verticale integratie weer te herstellen. Bij het ontwerp van de bestaande concessies 

voor het kernnet is hier rekening mee gehouden. De concessies kunnen na 2015 in juridische 

zin relatief eenvoudig worden gecombineerd. Deze combinatie is echter geen vereiste in het 

concessiemodel. Concessies zijn echter niet geschikt voor een dynamische en moeilijk 

voorspelbare omgeving. Dynamiek kan in de sector ontstaan als synergie van 

vastgoedontwikkeling en spoorvervoer leiden tot geheel nieuwe marktcombinaties.  

 

Regulering door toezichthouder  

Indien het benutten van de 'economies of scope' tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten 

leidt tot het ontstaan van nieuwe en van elkaar afhankelijke marktcombinaties dan kan een 

ander sturingsmodel nodig zijn. In dit verband is het ontwikkelen van geheel nieuwe 

knooppunten van vervoer en stedelijke ontwikkeling genoemd. In de spits heeft de NS meer 

dan 50% marktaandeel in het vervoer tussen de vier grote steden in de Randstad. In de spits 

heeft de NS meer dan 50% marktaandeel in het vervoer tussen de vier grote steden in de 

Randstad. Verdere  focus op de maatschappelijke betekenis van het spoor voor het oplossen 

van congestie in stedelijke gebieden past heel goed bij een integrale ontwikkeling van vastgoed 

en spoorvervoer. ‘Economies of scope’ kunnen in dit geval ontstaan door optimalisering van 

ontwikkeling, beheer en exploitatie van vastgoed en het kernnet als geheel. Vergaande 

scheidingsmodellen tussen commerciële en gereguleerde activiteiten zijn dan niet gewenst 

omdat daarmee de mogelijkheden voor het benutten van 'economies of scope' worden 

beperkt. Daarmee komt ook de huidige scheiding tussen de NS en ProRail onder druk staan. 

 

In een dynamische en onzekere omgeving is het effectiever als de overheid stuurt via een 

‘regulator’ die ex ante gericht kan ingrijpen op onderdelen van de bedrijfsvoering . De kracht 

van dit model is dat gemakkelijker ingespeeld kan worden op nieuwe en onverwachte 

ontwikkelingen in de sector. Toepassen van regulering is niet zonder problemen door de 

complexe verwevenheden binnen het bedrijf. Financiële doorrekeningen zijn lastig te 

controleren  en daardoor ontstaat een aanzienlijke informatiescheefheid tussen de ‘regulator’ 

en het bedrijf. Een boekhoudkundige scheiding of een lichte juridische scheiding kan helpen om 

de informatiescheefheid te verkleinen, maar meer ook niet.  

Als model voor prijsregulering ligt een combinatie van pricecap voor het vervoer en een 

kostprijs-plus benadering voor de infrastructuur het meest voor de hand. Het hanteren van de 

pricecap hoeft optimalisering van de prijzenstructuur niet in de weg te staan. 

 

Op het moment dat er een ‘regulator’ goed is uitgerust en naar tevredenheid functioneert, zal in 

dit model de discussie over privatisering van de NS weer de kop opsteken. Het voordeel van 

privatisering is dat het bedrijf zelfstandig toegang krijgt tot de kapitaalmarkt en de overheid 

verlost van eventuele commerciële risico's in de ‘nevenactiviteiten’. Bovendien draagt de 

kapitaalmarkt bij aan disciplinering van het management. Privatisering vraagt wel om sluitende 

afspraken tussen de overheid en de kapitaalverschaffers over de speelruimte met betrekking 

tot de activa. Daarbij zullen zekerheden moeten worden ingebouwd dat de koper na verloop van 

tijd niet de vervoersactiviteiten als onrendabel afstoot door splitsing van het bedrijf.  
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In dat geval kan beter het vastgoed op voorhand worden verkocht door de overheid. Een 

‘golden share’ bij privatisering zou een instrument kunnen zijn om dergelijke ongewenste 

splitsing van het bedrijf te verhinderen.
43
  

 

5.5.4  Beoordeling sturingsmodellen  

Van de sturingsmodellen lijkt het continueren van het concessiemodel het meest voor de hand 

te liggen in de toekomst. Het past bij het gegeven dat de mogelijkheden voor 

concurrentieprikkels beperkt zijn en er sprake is van een hoge mate van voorspelbaarheid. 

Bovendien draagt het continueren van het model van concessieverlening bij aan de 

institutionele rust in de sector. Ten slotte is concessieverlening het meest flexibel als het gaat 

om het wel of niet samenvoegen van exploitatie en beheer. Het is zowel mogelijk om de 

bestaande gescheiden concessies voor het kernnet te continueren als beide concessies te 

integreren. Op basis van de huidige kennis lijkt samenvoeging van beide concessies voor de 

hand te liggen.  

Ingrijpende wijzigingen in het ‘businessmodel’ voor het spoor lijken zich voorlopig niet aan te 

dienen, maar kan voor de lange termijn niet worden uitgesloten. Op voorhand kiezen voor een 

model met regulering door een toezichthouder ligt op dit moment niet voor de hand. Ten slotte 

is het model staatsbedrijf de minst aantrekkelijke optie voor sturing van het kernnet in de 

toekomst. Overheidseigendom kan hooguit als beschermingsconstructie fungeren.    

 

Tot slot 

Een belangrijk ijkpunt voor invulling van het sturingsmodel in de toekomst is 2015. In dat jaar 

lopen de exploitatie- en beheersconcessie van het kernnet af. Deze tijdshorizon biedt de ruimte 

om op basis van onderzoek de welvaartseffecten van samenvoeging van exploitatie en 

infrabeheer nader te beoordelen. Beoordeling van synergie effecten van een geïntegreerde 

bedrijfsvoering van vastgoed en spoorvervoer dient tevens onderdeel uit te maken van het 

onderzoek. Daarmee kan worden bepaald in hoeverre het concessiemodel tegen haar eigen 

grenzen aan kan lopen. Tijdig onderzoek kan tevens bijdragen aan draagvlak voor besluitvorming 

over het optimale sturingsmodel voor de lange termijn. Voldoende consensus over het besluit 

is uit oogpunt van transitie gewenst om een eventuele organisatorische samenvoeging van de 

NS en ProRail of een afscheiding van NS Vastgoed soepel te laten verlopen. 

  

 
43

 Een dergelijke splitsing zou er overigens op wijzen dat de ‘economies of scope’ 

uiteindelijk beperkt of kortstondig van betekenis blijken te zijn.  
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6 De kleine splitsing en privatisering NS Infraservices 

De uitvoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels heeft naast de splitsing tussen 

exploitatie en infrabeheer nog tot een tweede kritische splitsing geleid, namelijk die tussen 

infrabeheer en spooronderhoud. Aanleiding was de wens tot uitbesteding van het 

onderhoudswerk aan de railinfrastructuur.  

De in paragraaf 4.4.3 geformuleerde vragen zijn als volgt geoperationaliseerd:  

- is met de splitsing tussen infrabeheer en spooronderhoud een efficiënte vorm van uitbesteding 

ontstaan 

- wat is het effect van de privatisering van het NS-onderhoudsbedrijf 

- is de ordening als geheel consistent 

- wat zijn de kritische factoren geweest in de transitie als gevolg van ontbundeling en 

privatisering van het spooronderhoud 

- hoe en in welke mate heeft de transitie bijgedragen aan de crisis in de spoorsector als geheel? 

 

De bovenstaande vragen worden beantwoord in paragraaf 6.5. In paragraaf 6.1 zullen de 

specifieke economische kenmerken van het spooronderhoud aan de orde komen. De 

beleidsmaatregelen met betrekking tot het spooronderhoud worden in paragraaf 6.2 geschetst, 

de gevolgen daarvan voor de uitvoering van het werk in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 worden 

de bevindingen getoetst aan de beoordelingskaders voor ordening en transitie. Na 

beantwoording van de bovenstaande vragen in paragraaf 6.5 wordt in paragraaf 6.6 naar de 

toekomstperspectieven gekeken.  

 

6.1 Typering spooronderhoud 

Het spooronderhoud is strikt genomen geen netwerksector. De railinfraststructuur zelf is niet 

nodig voor de onderhoudsbedrijven om hun diensten te kunnen leveren aan de eindverbruiker. 

Bij het spooronderhoud is ProRail als infrabeheerder de eindverbruiker. Het gaat bij 

spooronderhoud om een toeleveringsfunctie ten behoeve van het netwerk. De privatisering van 

spooronderhoud is samen gegaan met uitbesteding van onderhoud. Daarbij diende de 

onderhoudsmarkt nog wel te worden gemaakt. Er is sprake van een mengvorm van 

privatisering categorie II en III, zoals die in hoofdstuk 1 nader zijn getypeerd. Het was een 

complexe vorm van privatisering doordat het onderhoudswerk volledig en in één klap werd 

uitbesteed. Dit was uniek in Europa (Swier, 2006). Verder is de ontwikkeling van het 

spooronderhoud van belang omdat de effecten hiervan van directe invloed zijn geweest op de 

prestaties van de spoorsector als geheel.   

 

6.1.1  Railbouwmarkt 

Het spooronderhoud maakt deel uit van de railbouwmarkt. De railbouwmarkt bestaat uit drie 

segmenten: 'nieuwbouw', 'vernieuwing', en 'storingsherstel en onderhoud'. Voor alle drie 

marktsegmenten is ProRail de opdrachtgever.  

De nieuwbouwmarkt is in omzet het grootste marktsegment, maar schommelt sterk in volume. 

In het afgelopen decennium is veel gebouwd. Naast grootschalige projecten als de Betuwelijn 

en de HSL worden ook de nodige spoorverdubbelingen in het bestaande net aangebracht. Bij 

nieuwbouw gaat het om zeer grote projecten die in de regel door consortia worden uitgevoerd. 

Buitenlandse bouwbedrijven maken vaak deel uit van deze consortia. Met het afronden van de 

Betuwelijn en de HSL is binnenkort de hausse in de nieuwbouw voorbij.  

Het segment vernieuwing betreft grootschalig onderhoud van het bestaande net.  
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De projecten zijn kleiner van omvang dan de nieuwbouwprojecten, het totale volume is echter 

redelijk constant. In het vernieuwingswerk zijn ook buitenlandse aanbieders actief. In eerste 

aanleg minder pregnant, maar hun aandeel neemt toe. In het bijzonder Duitse bedrijven zijn 

actief op dit marktsegment. Het vernieuwingswerk wordt in toenemende mate 

gemechaniseerd door het inzetten van gespecialiseerde machines. 

 

Storingsherstel en (klein) onderhoud zijn in omzet het kleinste marktsegment. Het is wel 

constant in volume en kent een relatief goede winstmarge. Het storingsherstel en klein 

onderhoud zijn arbeidsintensief en heeft daarmee wel een hoge toegevoegde waarde. Het 

werk bestaat uit kleinschalige onderhoudsprojecten gecombineerd met storingsherstel. Het 

wordt uitgevoerd door kleine ploegen waarin verschillende technische disciplines zijn 

opgenomen: mechanica, elektrotechniek en telematica. Dit zijn vaklieden op MBO- en HBO-

niveau. Het klein onderhoud werd voor de privatisering uitgevoerd door NS Infrabeheer, na de 

privatisering door drie onderhoudsbedrijven. De deelmarkten in de Railbouwmarkt zijn aan 

elkaar gerelateerd, maar het is niet zo dat aanbieders op de nieuwbouw- en vernieuwingsmarkt 

dit werk zomaar kunnen uitvoeren. De uitbesteding van onderhoudswerk vraagt dus om een 

vorm van 'markt maken'. Daarbij wordt het klein onderhoud en storingsherstel niet in projecten 

aanbesteed, maar voor een regio in zijn geheel door ProRail aan één onderhoudsbedrijf. In 

totaal zijn er 39 onderhoudsgebieden, die in de vorm van meerjarige concessies zijn gegund aan 

onderhoudsbedrijven. Op basis van een in 1998 door de NMa geaccordeerd convenant zou 

deze markt gesloten blijven tot 31-12-2003 (Algemene Rekenkamer, 2001). Daarna zouden de 

concessies worden aanbesteed. De uitbesteding van de eerste onderhoudsconcessie is in 

2006 opnieuw uitgesteld. Met de aanbesteding zou de concurrentie tussen aanbieders op deze 

deelmarkt worden verscherpt. Met het oog op de aanbesteding zijn het aantal contractgebieden 

inmiddels teruggebracht naar 19. 

 

6.1.2 Structuurkenmerken 
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Het onderhoudswerk is arbeidsintensief van karakter, zeker in vergelijking met andere 

segmenten in de railbouwmarkt. De vaste kosten zijn relatief laag, de 'economies of scale' zijn 

in dit opzicht beperkt. Deze nemen overigens wel toe als gevolg van mechanisatie van het 

werk. Waar vroeger inspectie ('schouw') nog geheel mensenwerk was, wordt dit nu uitgevoerd 

door geavanceerde treinen. Dit gaat niet alleen sneller en veiliger, de uitkomsten zijn vollediger 

en accurater. De capaciteit van meettreinen als Euroscout is echter dusdanig groot dat het 

inzetten van deze meetwagens in het buitenland nodig is om rendabel te kunnen opereren.  
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De belangrijkste schaalvariabele in het huidige onderhoudswerk is de storingsdienst. 

Medewerkers van verschillende technieken moeten 24 uur per dag op een niet te grote 

reisafstand beschikbaar zijn. Storingen die de treinenloop belemmeren dienen direct opgelost 

te worden. De normen met betrekking tot reactie- en hersteltijden bij storingen zijn hoog, mede 

door de imagoschade die de NS oploopt door vertragingen. De vuistregel nu is dat de uitvoering 

van storingsdiensten een minimumcapaciteit van 50 medewerkers per regio vraagt. Bij de 

uitwerking van de plannen voor privatisering gingen de makers uit van een minimum 

(economische) schaal van 20% van de onderhoudsmarkt. Dit was het 'quotum' wat de kleinste 

partner - toen NBM, nu Bam - toegewezen kreeg. Met het onderbrengen van de 

onderhoudsbedrijven binnen bouwondernemingen dacht men 'economies of scope' tussen 

nieuwbouw en onderhoud te kunnen bewerkstelligen. Dat valt in de praktijk sterk tegen. Het 

combineren van werken is logistiek lastig. Bovendien zijn onderhoudsmonteurs een ander slag 

mensen dan medewerkers in de nieuwbouw en het grootschalige onderhoud.  

 

Verzonken kosten 

Ondanks de beperkte schaalvoordelen is er sprake van verzonken kosten. Dit heeft te maken 

met het gekozen model van uitbesteding. De keuze voor integrale uitvoering van het storings- 

en onderhoudswerk maakt dat de 'endogene verzonken kosten' in dit marktsegment aanzienlijk 

zijn. Een onderhoudsbedrijf dient niet alleen alle vakdisciplines in huis te hebben om adequaat 

te kunnen reageren, maar moet bovendien de vakdisciplines objectgericht te kunnen 

combineren. Daarvoor is een zekere spoorse kennis - bekendheid met locatie en installatie - 

gewenst, zeker bij het oplossen van storingen. Daar komen de specifieke veiligheidseisen in 

het spoor nog eens bij. De veiligheidseisen zijn als gevolg van ernstige ongelukken bij het 

spooronderhoud sterk toegenomen. Dit maakt dat toetreding van een nieuwe aanbieder voor 

uitvoering van het integrale onderhoudspakket niet gemakkelijk is. Inmiddels heeft het 

installatiebedrijf Imtech zich in een consortium met Dura Vermeer en Arcadis in 2005 

aangemeld als vierde installatiebedrijf voor uitvoering van de onderhoudsconcessies onder de 

naam Asset Rail.
44
 Dit bedrijf wordt een serieuze kans toegedicht om als nieuwe toetreder de 

eerste aanbestede concessie te verwerven. 

 

Verticale integratie 

Tot midden jaren negentig was het onderhoud volledig geïntegreerd in de spoorwegbedrijven. 

Er zijn zeker voordelen als gevolg van specifieke investeringen. Dit zijn investeringen in 

apparatuur en in mensen. Het specifieke karakter van de investeringsgoederen valt mee. Grote 

dure apparaten als de meetwagens (Euroscout) en grootschalige spoorvernieuwing (Kettinghor) 

zijn wel spoorspecifiek maar niet meer relatiespecifiek. Deze apparaten worden in heel Europa 

ingezet en hebben meerdere spoorwegbedrijven als opdrachtgevers. De investeringen in 

mensen is meer specifiek. Het kost 2 jaar voordat een gespecialiseerde monteur echt 

productief is. Veel van de spoorse kennis is niet relevant in andere sectoren. De railbedrijven 

van Strukton en Volker Stevin werken echter in toenemende mate in het buitenland waarbij de 

kennis en methodieken worden geëxporteerd. Kennis is specifiek maar verwaterd met de groei 

van de buitenlandse activiteiten. Bescherming en benutting van specifieke kennis blijft echter 

een drijfveer van de onderhoudsbedrijven. Zo heeft Strukton de opgedane kennis met de bouw 

van de Betuwelijn benut om in een combinatie een aanbieding te doen voor exploitatie en 

beheer van de Betuwelijn. Hiermee zou de verticale integratie van beheer en onderhoud in de 

Betuwelijn hersteld worden.  

 

 
44
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Productdifferentiatie en kwaliteit 

In de railinfrastructuur is het niet mogelijk te differentiëren naar kwaliteit voor de gebruikers, er 

is een collectieve kwaliteitsnorm voor het netwerk. Wel is het mogelijk kwaliteitsverschillen 

tussen delen van het netwerk tot stand te brengen. Zo zijn er geëlektrificeerde en niet -

geëlektrificeerde baanvakken. Ook in het onderhoud is sprake van differentiatie: voor de drukke 

lijnen zijn de onderhoudsuitgaven groter als gevolg van de grotere belasting. In het verleden 

werden de onderhoudsbudgetten op basis van inputnormen vastgesteld en verdeeld. De 

inputnormen waren technische specificaties op basis van historisch gegroeide ervaringen en 

opvattingen. Op basis van de kennis van de lifecyclekosten kan klein onderhoud, groot 

onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw worden afgewogen en daarmee kan een efficiënte 

budgetverdeling tot stand worden gebracht. ProRail als infrabeheerder beschikt nog steeds niet 

over dit inzicht al is zij samen met de onderhoudsbedrijven wel bezig dit inzicht op te bouwen 

op basis van databases en analyses (ProRail, 2006; UIC, 2002). Dit betekent dat ProRail op dit 

moment als opdrachtgever nog niet effectief op kwaliteit en kosten kan sturen.  

 

6.1.3 Gedragskenmerken 

 

Schema 3Schema 3Schema 3Schema 3    Referentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerkenReferentiekader: gedragskenmerken    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsvorming 

De problemen met contractering maken duidelijk dat de prijsvorming een gevoelig onderdeel is 

van de relatie tussen ProRail en de onderhoudsbedrijven. Zonder een goede specificatie is het 

lastig te beoordelen of de opdrachtgever waar voor zijn geld heeft gekregen. Het 

reputatiemechanisme voor de niet-contracteerbare afspraken zou soelaas kunnen bieden. In de 

praktijk werkt dit niet, er bestaat bij ProRail de indruk dat er teveel betaald wordt aan de 

onderhoudsbedrijven. De onderhoudsbedrijven ontkennen niet dat zij een goede marge maken 

op de onderhoudscontracten, maar zijn van oordeel dat de prijs-kwaliteitsverhouding goed is.  

De onderhoudscontracten waren in de jaren direct na de privatisering gebaseerd op de 

historische budgetten. Een kostengeoriënteerde budgetbenadering was niet mogelijk door het 

ontbreken van inzicht in de relatie tussen input en output. Om de prijs voor uitvoering van de 

onderhoudsconcessie te bepalen wordt op dit moment gebruik gemaakt van een methodiek die 

de kenmerken heeft van pricecap regulering. De prijzen worden aangepast aan de prijs- en 

loonontwikkeling en er wordt een efficiencykorting vastgesteld. Dit komt stand in een 

onderhandelingsproces tussen ProRail en de drie onderhoudsbedrijven.  
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Investeringsgedrag 

De vervangingswaarde van de railinfrastructuur – exclusief HSL en Betuwelijn – wordt op 24 

miljard Euro geschat (TNO-INRO, 2004). In de periode 1995-2005 is door ProRail circa 8,5 

miljard Euro direct besteed aan onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw in de railinfrastructuur. 

Hiervan had eenderde betrekking op onderhoud, geniesde op vernieuwing en de helft was 

bestemd voor investeringen in nieuwbouw. In deze periode zijn deze uitgaven gestegen van 

ruim 0,6 miljard in 1995 naar ruim 1 miljard in 2005. De gezamenlijk nota Benutten en bouwen 

van de NS, ProRail en Railion (2003) heeft bijgedragen aan de verhoging van de 

onderhoudsbudgetten bij het rijk. De scenarioanalyses die ten grondslag liggen aan het rapport 

geven aan dat dit leidt tot herstel van de kwaliteit, niet tot een kwaliteitsverbetering van de 

infrastructuur. De geleidelijke stijging van de directe uitgaven aan de infrastructuur is 

onderbroken in de jaren 1999 en 2000. Deze tijdelijke teruggang had betrekking op alle drie de 

uitgavencategorieën (zie figuur 20). In deze jaren maakte Railinfrabeheer nog onderdeel uit van 

de NS. De teruggang in uitgaven wordt mede toegeschreven aan de financiële herstructurering 

van de NS als voorbereiding op de beursgang.  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 20202020: : : : InInInInvesteringen vesteringen vesteringen vesteringen en onderhoudsuitgaven in en onderhoudsuitgaven in en onderhoudsuitgaven in en onderhoudsuitgaven in bestaande railinfrastructuur bestaande railinfrastructuur bestaande railinfrastructuur bestaande railinfrastructuur ((((xxxx    €1 m1 m1 m1 miljoeniljoeniljoeniljoen))))
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Bron: ProRail en V&W 

 

Niet alleen de investeringen van ProRail zijn van belang, ook de investeringen die de 

onderhoudsbedrijven doen. In het investeringsgedrag van de onderhoudsbedrijven komen 

immers hun ambities naar voren. De onderhoudsbedrijven hebben in de afgelopen jaren vooral 

geïnvesteerd in nieuwe machines en ICTO. Door deze investeringen wordt in theorie de 

toetredingsbarrière verhoogd. De onderhoudsbedrijven hebben echter afspraken met ProRail 

over standaardisatie van systemen en uitwisseling van gegevens. De concurrentievoorsprong 

beperkt zich daarmee tot de initiële fase van de investering. Daarnaast hebben de 

onderhoudsbedrijven geïnvesteerd in acquisities in Europa. Strukton loopt daarin voorop. Het 

railbedrijf van Strukton is actief in zeven andere Europese landen. In haar visie kan Strukton 

Railinfra alleen in het buitenland groeien. Gezien het marktaandeel van 50% in Nederland wordt 

niet op groei, maar eerder op krimp op de thuismarkt gerekend. Met expansie in het buitenland 

wil het bedrijf langdurige krimp op deze markt voorkomen.  
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Toegangsvoorwaarden 

De infrabeheerder moet keuzes maken bij het beschikbaar stellen van de infrastructuur. Het 

begint met de keuze tussen vervoer en onderhoud. Bij die keuze zijn de veiligheidseisen voor 

onderhoud sterk toegenomen. In principe mag niet meer binnen het spoor gewerkt worden 

terwijl er ook nog treinen rijden. Vroeger kon dat wel met behulp van menselijke waarneming 

door veiligheidsfunctionarissen. Indien het baanvak beschikbaar is voor onderhoud dient ProRail 

als infrabeheerder vast te stellen wie aan de infrastructuur kan werken. Daarbij probeert ProRail 

zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren. Hierdoor kan het gebeuren dat op een baanvak 

meerdere onderhoudsbedrijven tegelijkertijd actief zijn. Doordat ProRail zelf geen 

onderhoudsactiviteiten verricht is concurrentievervalsing door toegangsbelemmeringen niet aan 

de orde. In de periode kort na de splitsing speelde dit overigens wel, omdat de geprivatiseerde 

onderhoudsbedrijven voor een deel zelf nog deze coördinatiefunctie vervulde. Nu is echter het 

ProRail die de schaarse capaciteit voor het werken aan het spoor verdeelt.  

 

Macht werkvloer 

In het onderhoudswerk is sprake van een aanzienlijke vakbondsmacht. De organisatiegraad bij 

NS Services was in de periode voorafgaand aan de uitbesteding en privatisering meer dan 70%. 

Nu is deze mede door het samengaan met de nieuwbouw en vernieuwing circa 40%. De 

positie van de medezeggenschapsorganen is nog altijd sterk. De positie van de werkvloer is 

minder sterk dan bij het reizigersbedrijf van NS, maar heeft minder last van de verdeeldheid 

tussen vakbonden.  

Wat de macht van de werkvloer bij het onderhoud onderscheidt van het reizigersbedrijf is de 

kennis van de infrastructuur. Naarmate de infrastructuur meer een ‘back box’ is neemt de 

afhankelijkheid van het management toe van de specifieke kennis van objecten en locaties bij 

de medewerkers. In deze sector is de ‘tacit knowledge’ op de werkvloer hoog door gebrekkige 

vastlegging van informatie over objecten en locaties en het decentrale karakter van de 

uitvoering van het werk. Met een betere vastlegging van de basisinformatie neemt de 

afhankelijkheid van de werkvloer wel af. Dat neemt niet weg dat vernieuwing van 

werkmethoden niet zonder voldoende draagvlak van de werkvloer tot stand kan komen. 

 

6.1.4 Conclusies economische kenmerken spooronderhoud 

Het introduceren van concurrentie in de onderhoudsmarkt is mogelijk. Schaal vormt geen 

belemmering voor het toelaten van meerdere aanbieders. Toetreding wordt bemoeilijkt door 

verzonken kosten, maar het is geen onoverkomelijke barrière. 

De effectiviteit van concurrentie door uitbesteding van het onderhoudswerk wordt bemoeilijkt 

door het ontbreken van inzicht in de lifecyclekosten. Dit kan ruimte geven aan opportunistisch 

gedrag van contractpartijen en aanbieders en leiden tot niet-contracteerbaar kwaliteitsverlies.  

Met verticale integratie - de oude situatie - kan deze vorm van marktfalen door middel van 

hiërarchie worden ondervangen. Daar staat het risico van overheidsfalen tegenover: de 

infrabeheerder als monopolist kent maar beperkte prestatieprikkels met als gevolg onvoldoende 

statische en dynamische efficiency. Met aanbesteding van het werk kan concurrentie wel 

zorgen voor efficiencyprikkels en zo bijdragen aan innovatie en een betere prijs-

kwaliteitsverhouding. Een stimulans daarbij is dat uitbesteding van onderhoudswerk ruimte 

biedt aan onderhoudsbedrijven om ook in andere Europese landen de kennis en ervaring te 

vermarkten. Als onderdeel van een nationale infrabeheerder komt een dergelijke ontwikkeling 

naar verwachting niet tot stand.  

De invloed van de werkvloer is groot. Niet alleen door ‘vakbondsmacht’ maar ook door de ‘tacit 

knowledge’ bij de uitvoerende medewerkers.  
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6.2 Beleid gericht op uitbesteding
46464646
 

6.2.1 Ontbundeling na Wijffels (1990-1996) 

Voorafgaande aan de privatisering in 1997 werd het onderhoudswerk in de jaren negentig al 

twee keer binnen de NS gereorganiseerd. De eerste stap was de vorming van de dienst 

Infrabeheer (IF) in 1990. Met de vorming van de dienst Infrabeheer werden alle 

onderhoudsactiviteiten aan de railinfrastructuur binnen de NS gebundeld. Vóór die tijd waren de 

disciplines mechanica en elektrotechniek/sturing binnen de NS in twee verschillende diensten 

ondergebracht. Het mechanische werk (wissels, rails, overwegen) was onderdeel van de 

Dienst Exploitatie (EP), waarin ook het goederen- en personenvervoer was ondergebracht. 

Elektrotechniek en sturing (gehele bovenbouw en telematica) was onderdeel van de Dienst 

Infrastructuur (IS), die ook het gehele investeringsbudget voor de infrastructuur beheerde. IS 

was nog opgebouwd langs de lijnen van de vakgebieden.  

Kort na de bundeling van de onderhoudsactiviteiten werden in 1994 het opdrachtgeverschap en 

opdrachtnemerschap gescheiden. Dit geschiedde op basis van het advies van de Commissie 

Wijffels (1992). Railinfrabeheer (RIB) kreeg de opdrachtgeverrol. Railinfrabeheer is in 2001 

samengevoegd met de andere taakorganisaties onder de naam ProRail. NS Infraservices werd, 

na de interne scheiding, het uitvoerende onderhoudsbedrijf. Binnen Infraservices werden drie 

zelfstandige regiobedrijven gevormd. NS Infraservices werd ingericht als ware het een private 

spooraannemer. Op basis van een uitgevoerde benchmark (AEF, 1993) werden de 

productiviteitsnormen en de normen voor overhead als uitgangspunt genomen. De 

'overgebleven' staf werd ondergebracht bij Railinfrabeheer die als gevolg daarvan startte met 

een zware bezetting.  

 

6.2.2 Stap naar privatisering (1996-1997) 

Naar het oordeel van de verantwoordelijke verandermanager voor dit proces was de 

privatisering van het onderhoudswerk een noodzakelijke vervolgstap (Van Empel, 1997). 

Noodzakelijk in zijn ogen, omdat het monopolie in het onderhoud op termijn niet houdbaar zou 

zijn. Daarbij werd verwezen naar EU-richtlijnen. Voor zover dat betrekking had op de splitsing, 

richtlijn 91/440 (EU, 1991), berustte dit op een misvatting. De EU schreef voor het spoorbedrijf 

een boekhoudkundige scheiding voor tussen exploitatie en railinfrabeheer, voor de 

positionering van het onderhoud waren geen nadere specificaties opgenomen in de richtlijnen.  

 

Het besluit tot ontbundeling was derhalve niet gevolg van EU-regelgeving, de ontbundeling was 

vrijwillig. Ook de aanbestedingsrichtlijn voor overheidsopdrachten van de EU, richtlijn 92/50 

(EU, 1992) was niet dusdanig specifiek dat dit een dwingende reden gaf voor het uitbesteden 

van het spooronderhoud of afstoot van het onderhoudsbedrijf van de NS. EU-richtlijnen 

dwongen daarom niet tot deze scheiding. De scheiding is op initiatief van de NS tot stand 

gekomen met ondersteuning vanuit het ministerie. De keuze voor een strikte en harde 

scheiding was vooral ingegeven door andere overwegingen. Het was wel een mooie kapstok 

voor het management om veranderingen in de organisatie mee af te dwingen. De 

verantwoordelijke verandermanager Schouten vond privatisering in aanvulling daarop dan ook 

vooral gewenst uit veranderkundig oogpunt. Door privatisering zou in zijn ogen een stabiele 

markt met concurrentie ontstaan, waardoor efficiency en innovatie in de sector zouden 

toenemen. 

 

 
4646

 Gebaseerd op Van Delden en Veraart (2001) en AEF (2004b) 
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De regiobedrijven waren nog maar goed en wel ingericht toen in 1996 het besluit tot 

privatisering werd genomen. De drie regiobedrijven werden opgedeeld in 10 even grote 

vestigingen en vervolgens in 1997 verkocht aan drie spooraannemers Strukton, NBM (nu Bam) 

en Volker Stevin. Behalve de medewerkers van Infraservices ging ook het dochterbedrijf 

ElektroRail over, in totaal zo'n 2800 medewerkers. De drie kopende bedrijven waren al actief op 

de marktsegmenten spoorvernieuwing en nieuwbouw. Met de toevoeging van klein onderhoud 

en storingsherstel zouden er drie Nederlandse full-servicebedrijven ontstaan. Deze constructie 

was in de ogen van de opstellers niet alleen EU-proof, maar creëerde ook stevige Nederlandse 

bedrijven die de buitenlandse concurrentie aan zouden kunnen. Strukton 'kreeg' uiteindelijk vijf 

vestigingen, Volker Stevin drie en NBM twee. Deze vestigingen waren verspreid over het land, 

er ontstond geen marktverdeling naar landsdeel. In zeven jaar tijd werden de 

onderhoudsorganisaties geconfronteerd met drie grote reorganisaties, waarvan de laatste het 

meest ingrijpend was. In  figuur 21 is de ontwikkeling van de organisatie van het onderhoud 

nog eens samengevat.  

 

Figuur 21: Reorganisaties onderhoudsdienst NS 19Figuur 21: Reorganisaties onderhoudsdienst NS 19Figuur 21: Reorganisaties onderhoudsdienst NS 19Figuur 21: Reorganisaties onderhoudsdienst NS 1999990000----1997 1997 1997 1997     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Van Delden en Veraart (2001) 

 

6.2.3 Ontwikkeling na de privatisering (1997-2004) 

Na de verkoop van de tien vestigingen van Infraservices moesten de interne afspraken met 

Railinfrabeheer worden omgezet in externe contracten met de drie onderhoudsbedrijven.  

Hierover waren in het proces van privatisering geen concrete afspraken gemaakt. De 

onderhandelingen gingen voornamelijk over de marktverdeling, de koopprijs, invulling van de 

directie en het sociaal plan voor de medewerkers. Op advies van Boer & Croon werd na de 

privatisering gesproken over het Engelse model van contractvorming. In dit model stelde 

Railtrack als opdrachtgever een beperkt aantal prestatiecriteria vast waar met financiële prikkels 

op werd gestuurd. Afspraken werden zonodig via juridische weg afgedwongen.  
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Het resultaat was dat juristen de dienst uitmaakten bij Railtrack.
47
 Railinfrabeheer, nu onderdeel 

van ProRail, koos uiteindelijk voor een meer gedetailleerde aansturing op basis van functionele 

specificaties.  

Daarvoor ontbraken echter de instrumenten. De bestaande technische specificaties waren 

inputgeoriënteerd en vaak verouderd. De onderhoudsbedrijven kregen een verplichting tot 

levering van diensten met verantwoording achteraf over de bestede uren. In de loop van 1998 

en 1999 heeft ProRail in samenspraak met de onderhoudsbedrijven 'outputprocescontracten' 

ontwikkeld (OPC's).  

In de praktijk was dit niet meer dan een eerste aanzet om output te gaan sturen. In 2000 

werden voor alle 37 concessiegebieden OPC's vastgesteld. In 2002 is een nieuwe impuls 

gegeven aan het middel outputprocescontracten met behulp van het project OPC+. Dit was 

een gezamenlijk project van ProRail en de drie onderhoudsbedrijven (Strukton, Bam, Volker 

Stevin). De uitkomst van het project was onder meer een brancheprocesmodel, waarin de 

rollen en verantwoordelijkheden op strategisch en operationeel niveau zijn vastgelegd (Swier en 

Luiten, 2003). Uitgangspunt is dat verbeteringen alleen tot stand komen door nauwe 

samenwerking. Partijen spreken over een 'alliantiemodel'. In 2004 is overeenstemming over 

OPC+ bereikt. Als gevolg van OPC+ is binnen ProRail een reorganisatie doorgevoerd. Bij het 

maken van de afspraken tussen de vier partijen werden doelstellingen geformuleerd over 

verhoging van efficiency (20%) en vermindering van TAO’s (24%)
48
.  

Bij de uitvoering van OPC+ is ProRail dubbel. Naast het streven naar contracten op basis van 

output worden ook nog steeds gedetailleerde onderhoudscontracten afgesloten op basis van 

kosten. Het brancheprocesmodel geeft blijkbaar (nog) niet de helderheid die beoogd werd 

tussen contractpartijen.  

 

6.3 Gevolgen voor uitvoering onderhoud 

Hierboven is beschreven hoe de ontbundeling en privatisering van het spooronderhoud tot 

stand is gekomen. In deze paragraaf komen de consequenties die dit heeft gehad voor het 

onderhoudswerk meer in detail aan de orde voordat een analyse van de ordening en het 

transitieproces wordt gemaakt. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

contractvorming, de interne afstemming en coördinatie binnen ProRail en de operationele 

afstemming op uitvoeringsniveau. Verschillende pricipaal-agent relaties spelen daarbij een rol. 

De contractvorming heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen ProRail en de 

drie onderhoudsbedrijven en de OPC-contracten die daarvan zijn afgeleid. Deze relaties zijn in 

figuur 20 met de bovenste twee horizontale lijnen aangegeven. Bij de interne afstemming en 

coördinatie gaat het om interne principaal-agentrelaties: van directie ProRail naar het 

regiomanagement en vervolgens de uitvoering.
49
 Hetzelfde geldt voor de onderhoudsbedrijven. 

Deze relaties zijn met verticale lijnen aangegeven in figuur 22. De operationele afstemming 

heeft betrekking op de planning en de uitvoering van de werkzaamheden tussen ProRail en de 

onderhoudsbedrijven (PCA’s) zoals die contractueel zijn overeengekomen. Deze relaties zijn 

met de onderste horizontale lijn aangegeven.   

 

 
47

 Het private Railtrack is failliet gegaan en inmiddels gerenationaliseerd 

48
 TAO’s staat voor Treindienst Aantastende Onregelmatigheden. Dit is een indicator voor 

storingen die zorgen voor vertragingen in het vervoer. 

49
 RIB staat voor Railinfrabeheer en is onderdeel van ProRail. PCA staat voor 

procescontract-aannemers , dit zijn de onderhoudsbedrijven.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 22222222    Sturingsrelaties bij spooronderhoudSturingsrelaties bij spooronderhoudSturingsrelaties bij spooronderhoudSturingsrelaties bij spooronderhoud    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knelpunten die hieruit voortvloeien worden hieronder nader uitgediept, achtereenvolgens: 

- dilemma's bij contractvorming (bovenste twee horizontale lijnen)  

- interne coördinatie en afstemming (verticale lijnen) 

- operationele afstemming (onderste horizontale lijn). 

 

6.3.1 Dilemma's bij contractvorming 

In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de outputprocescontracten geschetst. Dit is niet 

zonder problemen verlopen. In een in 2004 uitgevoerde audit op OPC+ zijn belangrijke 

problemen gesignaleerd bij de uitvoering ervan (AEF, 2004b). De lifecyclekosten van de 

infrastructuur zijn nog altijd niet in beeld. De inputspecificaties zijn op dit moment redelijk up-to-

date, maar de maatstaven voor de prestaties van het spoor - de functionaliteit - zijn nog in 

ontwikkeling. Er worden stappen vooruit gezet (ProRail, 2006), maar het is nog teveel een black 

box. Pas als de prestaties in beeld zijn kan de relatie tussen geld en functionaliteit van het spoor 

worden gelegd en wordt outputsturing effectief. De medewerking van de onderhoudsbedrijven 

als opdrachtnemer is daarbij essentieel, want alleen dan kan de relevante informatie worden 

gegenereerd. Naar verwachting zal het systeem van outputsturing nooit volledig dekkend 

kunnen zijn. De relatie tussen kwaliteit en onderhoudsinspanningen bij investeringsgoederen 

met langlopende afschrijvingstermijnen blijft altijd tot op zekere hoogte onzeker. Dit geldt in 

versterkte mate voor het spoor dat een storingsgevoelige infrastructuur heeft. Aan het 

oplossen van storingen worden hoge eisen gesteld vanwege de directe effecten op het 

personenvervoer.  

 

Een van de zichtbare gevolgen van niet sluitende contractering is de groei van het aantal 

storingen in de tweede helft van de jaren negentig. Het bleek dat de onderhoudsbedrijven 

verkeerde prioriteiten hadden gesteld zonder dat Railinfrabeheer daar greep op had. “Wij 

gingen de eerste jaren achter de verkeerde kwaliteit aan”, aldus een van de betrokken 

directeuren van de onderhoudsbedrijven. Hierdoor is het aantal storingen sterk toegenomen. 

Een nadere analyse van de storingen ondersteunt dit beeld. Het waren vooral de technische 

storingen die toenamen.  
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Technische storingen zijn toe te schrijven aan slijtage aan componenten in de infrastructuur en 

aan gebrekkig onderhoud. In figuur 23 staat het totaal van alle storingen en het aantal 

technische storingen. De oorzaak van de groei aan storingen in de periode 1996-1999 is 

duidelijk toe te schrijven aan de technische storingen. De daling in de daarop volgende jaren 

ook.  

 

Figuur 23Figuur 23Figuur 23Figuur 23    Aantal storingen bij het spoor 1995Aantal storingen bij het spoor 1995Aantal storingen bij het spoor 1995Aantal storingen bij het spoor 1995----2005200520052005    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ProRail 

 

De partijen krijgen door het ontbreken van voldoende outputspecificaties een lastige 

contractrelatie. Dit is niet van tijdelijke aard en heeft te maken met de conceptuele beperkingen 

van OPC+. Het in paragraaf 2.2.2 gepresenteerde schema van Williamson (1985) kan helpen 

het probleem inzichtelijk te maken. Het 'alliantiemodel' in het project OPC+ is een manier om 

tot relationele contractering te komen. Bij relationele contractering wordt de onderlinge 

afhankelijkheid erkend en ervoor gekozen om via onderling overleg de gaten in het contract te 

dichten. Relationele contractering is het alternatief voor de interne sturing zoals die voorheen 

bestond voor de privatisering.  

Als door onvoldoende vertrouwen tussen partijen relationele contractering niet werkt ontstaat 

het risico van de ontwikkeling van de contractrelatie naar een vorm van neoklassieke 

contractering. In neoklassieke contractering worden geschillen juridisch opgelost, hetzij bij de 

rechter hetzij bij een arbiter. Dit was het Engelse model dat uiteindelijk heeft gefaald. Arbitrage 

is een systeem dat in de bouw veelvuldig wordt toegepast bij oplossen van conflicten tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Het leidt daar tot risicomijdend en opportunistisch gedrag. 

Dit zou voor klein onderhoud en storingsherstel gezien de aard van het werk - weinig 

gespecificeerd en herhalend - kunnen leiden tot hoge kosten en lage kwaliteit. Het ongedaan 

maken daarvan gaat gepaard met hoge transactiekosten. Herstel van de verticale integratie, 

zoals in Engeland heeft plaatsgevonden met de renationalisatie, zou dan wel eens het 

uiteindelijke logische resultaat kunnen zijn. De pijl in figuur 24 illustreert een dergelijke 

ontwikkelingsgang. De conclusie is dat de keuzes die gemaakt zijn met OPC+ fragiele 

contractvormen zijn voor het spooronderhoud. De problemen die ProRail heeft met de 

contractering van de onderhoudsbedrijven gelden ook voor het vaststellen en naleven van de 

concessie tussen het ministerie als principaal en ProRail als agent.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 24242424    Mogelijke ontwikkeling contractrelatie railonderhoudmarktMogelijke ontwikkeling contractrelatie railonderhoudmarktMogelijke ontwikkeling contractrelatie railonderhoudmarktMogelijke ontwikkeling contractrelatie railonderhoudmarkt    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

6.3.2 Interne coördinatie en afstemming 

De incomplete - externe - contracten vertalen zich in problemen met de interne sturing. Deze 

problemen zijn aanzienlijk door de aard van het contract én het decentrale karakter van de 

uitvoering. Op het operationele niveau wordt niet zozeer op output maar vooral op input 

gestuurd. Hoe lager in de organisatie hoe meer inputsturing nodig is. Hierdoor kan een 

sturingsgat ontstaan tussen de top en uitvoering van de organisatie. De top stuurt op een 

beperkt aantal outputindicatoren, terwijl de uitvoering vooral op technische inputspecificaties 

functioneert. Als deze twee niveaus niet op elkaar aansluiten ontstaat er een 'sturingsgat' bij 

zowel ProRail als de onderhoudsbedrijven. De gevolgen van een sturingsgat kunnen groot zijn. 

Zowel ProRail als de onderhoudsbedrijven hebben een traditie van een vergaande autonomie 

op de werkvloer. Deels als gevolg van de NS-cultuur, deels door de aard van het werk. Het 

werk wordt immers decentraal op locatie uitgevoerd en vraagt bij storingen om een grote 

zelfstandigheid en improvisatievermogen van medewerkers. Als de werkvloer de outputsturing 

niet kan vertalen in eigen operationele termen dan zullen in de uitvoering, los van de top, eigen 

oplossingen worden gezocht. Dat kan goed uitpakken, maar ook slecht. Alleen topdown 

outputsturing is weinig effectief en zal er wel toe leiden dat de problemen van beneden naar 

boven worden getild zonder dat dit tot oplossingen leidt. Het is een blijvend risico vanwege de 

beperkingen van outputsturing in de sector. De problemen met de interne sturing bij ProRail 

treden overigens ook op aan de kant van de onderhoudsbedrijven. De druk van de markt zorgt 

er echter voor dat er sterkere disciplinerende mechanismen zijn om de problemen op te lossen. 

 

Zolang output en kosten niet transparant zijn zullen de interne sturingsproblemen niet tijdelijk 

maar structureel zijn. In de tweede helft van de jaren negentig hebben bruusk doorgevoerde 

splitsingen de problemen in hoge mate verergerd. De boedel was na de splitsing weliswaar 

verdeeld, maar het opdrachtgeverschap en de bijhorende voorwaarden waren niet ingevuld. 

Daarnaast speelde de onduidelijke positie van Railinfrabeheer binnen de NS de uitvoering van 

het onderhoud parten. De taakorganisaties waren niet alleen stiefkind in de 

managementaandacht. De Algemene Rekenkamer (2001) constateert dat de NS nagelaten 

heeft de noodzakelijke maatregelen te nemen betreffende het opdrachtgeverschap. Verder was 

aan de kant van Railinfrabeheer sprake van een zwakke leiding. Railinfrabeheer kende in die 

periode een bestuurscrisis. In de periode 1996-2001 versleet de organisatie 4 (algemeen) 

directeuren.  
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De zwakke positie van Railinfrabeheer had directe consequenties voor de operationele 

afstemming. Vanaf 2001 is met de vorming - en uitplaatsing - van ProRail er meer bestuurlijke 

stabiliteit ontstaan. Dit heeft de onevenwichtigheid uit de relaties tussen exploitatie, 

infrabeheer en onderhoud gehaald. De bestuurswisseling bij de NS in 2002 heeft daarbij zeker 

ook geholpen. Daarmee ontstond binnen de NS de bestuurlijke ruimte om meer aandacht te 

geven aan het onderhoud. Binnen de NS groeide het besef dat de terugval in kwaliteit van de 

infrastructuur het bereiken van de gewenste punctualiteitcijfers in de weg stond. De verbeterde 

relaties resulteerde onder meer in het gezamenlijke herstelplan Benutten en Bouwen van de 

NS, Railion en ProRail in 2003. 

 

Ook aan de kant van de onderhoudsbedrijven was er de nodige onrust. Het management werd 

in de beginjaren geheel in beslag genomen door de onderhandelingen over de voorwaarden van 

de privatisering en de uitvoering daarvan. De frustratie bij de werknemers over het afblazen van 

het vernieuwingsproces én het feit dat zij uit de NS 'gegooid werden' leidden tot een 

formalistische opstelling van de werkvloer. Dit maakte het oplossen van dagelijkse operationele 

problemen in de personele planning bij de onderhoudsbedrijven niet gemakkelijker. De loyaliteit 

van medewerkers was sterk op de proef gesteld, de onzekerheid nam toe. 

 

6.3.3 Operationele afstemming 

Een belangrijk aspect van de operationele afstemming heeft betrekking op het beschikbaar 

stellen van het spoor voor onderhoud. Er zijn afspraken nodig over wanneer en hoe lang aan het 

spoor gewerkt kan worden. Voor de uitvoering van het werk zijn de onderhoudsbedrijven sterk 

afhankelijk van de opdrachtgever ProRail. In toenemende mate dient het onderhoud in 

buitendienststellingen te worden uitgevoerd. Buitendienststellingen zijn tijdsblokken waar geen 

treinverkeer mogelijk is zodat onderhoudsploegen veilig en ongestoord kunnen werken. Het 

werk in buitendienststellingen nam in het verleden sterk toe door de verschuiving van dag- naar 

nachtwerk en de toenemende (wettelijke) veiligheidseisen. Eind jaren negentig was 

Railinfrabeheer
50
 niet in staat om tijdig voldoende buitendienststellingen te verzorgen. De 

toegewezen buitendienststellingen waren bovendien aanzienlijk korter dan voorheen (4,5 in 

plaats van 6,5 uur) of werden geheel niet toegekend. Het gevolg was dat het object van 

onderhoud provisorisch werd gemaakt en een nieuwe buitendienststelling nodig was om de 

klus af te maken. Het aantal afwijkingen in de planning liep echter dusdanig op dat veel klussen 

met provisorisch in dienst gestelde objecten niet meer werden afgemaakt en storingsgevoelig 

werden. Zo kwam het onderhoud in een vicieuze cirkel terecht.  

 

Bovengenoemde factoren maakten het voor onderhoudsbedrijven steeds moeilijker de 

medewerkers goed in te roosteren voor uitvoering van het werk. De slechte coördinatie van de 

toedeling van de capaciteit heeft vergaande gevolgen gehad voor de productiviteit van de 

medewerkers van de onderhoudsbedrijven. Een van de uitkomsten van het sociaal akkoord met 

de vakbonden bij privatisering was de invoering van een nieuwe CAO die voor alle segmenten 

van railbouwmarkt zou gaan gelden. Voorheen gold voor het onderhoudspersoneel de NS-CAO 

en voor de vernieuwing en nieuwbouw de bouw-CAO. De nieuwe RIS-CAO bood meer 

flexibiliteit voor de inzet van personeel dan beide andere CAO's. Dit was hard nodig vanwege 

het toenemende nachtwerk en de verkorting van de buitendienststellingen. Het effect van de 

kortere buitendienststellingen was een daling van de netto-productietijd met circa eenderde.  

 
50

 In 2003 opgegaan in ProRail 
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Met een strikte toepassing van de toen geldende RIS-CAO zou het aandeel productieve uren 

dalen van 75% tot 55%. Bij toepassing van de arbeids- en rustregels conform de voor de 

privatisering geldende NS-CAO zou het effect nog veel dramatischer geweest zijn, namelijk een 

terugval tot 43%. In de praktijk werden echter nog op veel plekken de NS-regels toegepast om 

protest onder het personeel te voorkomen (AEF, 1999a). Het gemiddelde aandeel van de 

productieve uren in de productiecapaciteit lag rond de 50%.    

 

Het resultaat van de verkorting van de buitendienststellingen was dat er structureel minder 

uitvoeringscapaciteit beschikbaar was voor het klein onderhoud. Gezien het arbeidsintensieve 

karakter van het werk heeft dit direct effect op de kwaliteit van de infrastructuur. Na 2001 is het 

regime van toewijzing van buitendienststellingen verbeterd, maar het heeft niet geleid tot een 

drastische verbetering van de mogelijkheden voor uitvoering van het werk. Door uitbreiding van 

de veiligheidsvoorschriften en toename van het treinverkeer wordt steeds meer werk in 

buitendienststellingen uitgevoerd. De bottleneck is daarmee alleen maar toegenomen, 

waardoor de productiviteit in het onderhoud structureel onder druk blijven staan.  

Dit leidde tot onbegrip en verwarring bij de medewerkers. Voorafgaande aan de privatisering 

was binnen Infraservices juist een proces gericht op productiviteitsverbetering door 

vernieuwing van werkmethodieken in gang gezet. Dit kwam mede op initiatief van de 

ondernemingsraad tot stand onder druk van het voornemen tot uitbesteding van werk. 

Experimenten lieten op korte termijn een verbeterpotentieel van 25% efficiency zien, vooral 

door herontwerp van de werkprocessen (AEF, 1993 en 1994). Door actieve inschakeling van de 

medewerkers op de werkvloer werd voor het eerst de black box van het onderhoudsproces 

langzaam geopend. De uitvoering van de verbetermaatregelen is door de directie abrupt 

stopgezet op het moment dat het besluit tot privatisering van Infraservices werd genomen. 

Vervolgens zagen de medewerkers geen verbetering van de productiviteit optreden maar een 

aanzienlijke verslechtering.  

 

6.3.4 Positie vakbonden en ondernemingsraad 

Bij NS Infraservices was de opstelling van de ondernemingsraad en de vakbonden een andere 

dan bij NS Reizigers. De medewerkers zagen de mogelijkheid van uitbesteding van het 

onderhoudswerk als een reële bedreiging. Onderzoek liet zien dat de 10% hogere 

arbeidskosten in vergelijking met de private spooraannemers niet het gevolg was van betere 

arbeidsvoorwaarden, maar vooral veroorzaakt werden door een hogere overhead en inefficiënte 

werkprocessen (AEF, 1993). Als antwoord op de uitkomsten van het onderzoek hebben 

vakbonden en ondernemingsraad gekozen voor een strategie om gezamenlijk met de directie 

marktconformiteit na te streven door stroomlijning van de organisatie en herontwerp van de 

productieprocessen. Experimenten lieten zien dat door herontwerp een verbeterpotentieel van 

25% efficiency haalbaar zou zijn (AEF,1994). Door de actieve inschakeling van de medewerkers 

in de experimenten werd de ‘tacit knowledge’ aangeboord en kon de black box van het 

spooronderhoud langzaam geopend worden. De uitvoering van het verbeterprogramma is door 

de directie van NS Infraservices abrupt stopgezet op het moment dat het besluit tot 

privatisering van het bedrijf werd genomen. Deze stap heeft niet alleen het draagvlak op de 

werkvloer voor latere efficiencyverbeteringen aangetast, het heeft bovendien de aandacht doen 

verschuiven naar de afspraken over werkgelegenheidsgaranties en arbeidsvoorwaarden bij de 

overgang van NS Infraservices naar de onderhoudsbedrijven. Tegen de privatisering en 

uitbesteding hebben vakbonden en ondernemingsraad zich niet verzet vanuit het idee dat dit 

uiteindelijk onvermijdelijk zou zijn gezien de Europese richtlijnen. In de periode dat er over 

uitbesteding en privatisering werd onderhandeld zagen de onderhoudsmedewerkers geen 

verbetering maar verslechtering van de productiviteit optreden als gevolg van de eerder 

beschreven problemen in de operationele afstemming. Door deze verslechtering werd de 

scepsis op de werkvloer verder vergroot.  
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De in de ogen van de medewerkers ongewenste veranderingen hebben een formalistische 

opstelling van medewerkers in de hand gewerkt, maar dit heeft niet geleid tot directe 

problemen in de uitvoering van het werk. De ervaring van betrokkenen is dat mede de loyaliteit 

van de medewerkers aan 'hun spoor’ erger heeft voorkomen. 

 

6.3.5 Resultaten 
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Er is sprake van een verslechtering van de prestaties van de railinfrastructuur in de periode 

direct volgend op de privatisering. Het aantal storingen neemt sterk toe. Een vaak geventileerde 

opvatting is dat de verslechteringen in het spoor in de tweede helft van de jaren negentig het 

gevolg waren van bezuinigingen op onderhoud. De ontwikkeling van de budgetten voor klein 

onderhoud en storingsherstel lijkt deze stelling niet te bevestigen. In figuur 25 staan de 

uitgaven voor klein onderhoud in de periode 1995-2005. De uitgaven zijn in deze periode bijna 

verdubbeld. Er is geen directe relatie tussen het niveau van onderhoudsuitgaven en het 

storingenpatroon.  
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De eerder vastgestelde vermindering van de productiviteit en de problemen in de 

contractvorming hebben waarschijnlijk een grotere invloed gehad op de kwaliteit van het 

onderhoud dan de beschikbare budgetten voor dit werk. Swier (2006) raamt de kostenstijging 

voor klein onderhoud voor in de periode 1994-2001 op 40%. Hiervan kan per saldo 17% 

worden toegeschreven aan de uitbesteding en privatisering.  

Vanaf 2000 neemt het aantal storingen weer af. Als gevolg van de beperkingen om te kunnen 

werken aan het spoor is de productiviteit sterk afgenomen. Deze beperkingen hebben 

spooraannemers wel geprikkeld om te investeren in arbeidsbesparende middelen, in het 

bijzonder gericht op mechanisatie van het inspectiewerk. Verder is er geïnvesteerd in 

informatiesystemen ten behoeve van het sneller kunnen oplossen van storingen en voor het 

maken van keuzes in preventief onderhoud. Vóór 1997 ontbraken de relevante data over de 

infrastructuur. Met de outputprocescontracten is een start gemaakt met de opbouw daarvan. 

Het is de vraag of deze vormen van innovatie binnen NS-verband hadden plaatsgevonden. 

Vernieuwing van werkmethodieken hebben in de eerste jaren na de privatisering stilgelegen, 

maar worden, nu er meer rust is, weer ter hand genomen. Voor de onderhoudsbedrijven zijn, 

ondanks alle problemen, onderhoudsconcessies aantrekkelijke contracten. Het kan een 

bovengemiddelde marge opleveren en is bovendien een stabiele bijdrage aan de omzet en 

winst. De onderhoudsmarkt kent een minder grote prijsdruk dan andere segmenten van de 

bouw- en installatiemarkt. Er is dus sprake van een zekere afroming van 'rents' door de 

onderhoudsbedrijven. Met de goede marges is er ruimte om medewerkers goed te belonen. 

De beloning is hoger dan van andere installatiebedrijven (AEF, 2004a).  

 

Of de verbetering van de resultaten na de eerste dramatische jaren houdbaar zijn is de vraag.  

Dit hangt natuurlijk af van het investeringsniveau in de railinfrastructuur. Het huidige 

investeringsniveau ligt op het niveau dat ProRail aanduidt met het scenario Niet Verder 

Wegglijden. Een kwalitatieve sprong vooruit wordt niet gemaakt waardoor het systeem 

kwetsbaar blijft. Naast voldoende investeren is de vormgeving van de contracten voor klein 

onderhoud essentieel. Naar het oordeel van Swier (2006) staat de sector voor een tweesprong: 

het wel of niet succesvol uitbesteden. In zijn ogen is het elimineren van de zwakten in de 

huidige sturing een voorwaarde voor succes.    

 

6.4 Analyse ordening en transitie 

Ook het proces van ontbundelen en privatiseren bij het spooronderhoud lijkt geen onverdeeld 

succes. Het is de vraag waaraan dit aan toe te schrijven is. De analyse wordt gemaakt met 

behulp van de beoordelingskaders voor ordening en transitie. 

 

6.4.1 Gekozen ordeningsmodel 

Bij beoordeling van de ordening gaat de relatie tussen het ministerie en ProRail enerzijds en de 

relaties tussen ProRail en de onderhoudsbedrijven anderzijds.  

Met de ontbundeling en privatisering zijn de contractrelaties tussen partijen fundamenteel 

veranderd. Tussen het ministerie en ProRail is een directe contractrelatie ontstaan die er 

voorheen niet was. Deze relatie verliep voor de splitsing via de NS. Voor wat betreft de relatie 

tussen beheer en uitvoering zijn de interne NS-relaties vervangen door externe contractrelaties 

tussen ProRail en de onderhoudsbedrijven. Tussen het ministerie en de onderhoudsbedrijven 

bestaan formeel geen contractuele relaties. 
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Scheiding van eigendom 
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Reguleringsmodel netwerken 

Kostenbasis 

Pricecap 

Maatstafconcurrentie 

 

Prestatieprikkels 
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Eigendomsmodel 

 

Overheidsbedrijven 

Privaat  

Concessies 

 

Kapitaalmarktprikkels 

versus 

flexibiliteit overheidsbeleid 

 

Concurrentiemodel 

Bij beoordeling van het concurrentiemodel gaat het om de relaties tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer in het onderhoud. De mogelijkheden voor concurrentie in het spooronderhoud 

zijn aanmerkelijk groter dan bij exploitatie van het spoor. De afweging tussen schaal en 

concurrentie valt in het voordeel van concurrentie uit. Daarbij is gekozen voor het model 

concurrentie om de markt door aanbesteding van onderhoudsconcessies. Er zijn wel verzonken 

kosten die toetreding tot de onderhoudsmarkt bemoeilijken. Deze verzonken kosten zijn voor 

een deel het gevolg van het gekozen uitbestedingsmodel door het werk op regionaal niveau 

integraal uit te besteden. Tot op heden zijn de regionale onderhoudscontracten nog niet 

aanbesteed. Daarmee zijn de mogelijkheden van concurrentie in de onderhoudsmarkt nog niet 

volledig benut. Het feit dat de onderhoudsmarkt nog 'gesloten' is, betekent niet dat 

concurrentie ontbreekt. De mogelijkheid dat er toetreding gaat plaats vinden speelt zeker een 

rol bij het gedrag van de 'incumbents'. Zij verwachten dat ProRail de eerste concessie aan een 

nieuw onderhoudsbedrijf zal gunnen. Het effect van 'contestable markets' is er wel degelijk.  

Tegelijkertijd zijn ProRail en de drie onderhoudsbedrijven elkaars gevangenen met het gekozen 

alliantiemodel bij OPC+. Vanuit dat perspectief zal ProRail voorzichtig zijn met het bevorderen 

van toelating. De infrabeheerder zit in een spagaat. Dit is een van mogelijke verklaringen voor 

uitstel van de aanbesteding van de concessies.  

 

Toegangsmodel en verticale integratie 

Bezien vanuit de positie van de infrabeheerder heeft er een dubbele knip plaatsgevonden. Aan 

de ene kant een knip tussen exploitatie en infrabeheer en aan de andere kant een knip tussen 

infrabeheer en onderhoud. De nadelen van de knip met exploitatie is in het vorige hoofdstuk 

aan de orde geweest. Ook de splitsing tussen infrabeheer en onderhoud brengt aanzienlijke 

nadelen met zich mee. De beschreven problemen met contractvorming, het beschikbaar stellen 

van het spoor om onderhoud uit te voeren, en de afstemming in de allocatie van middelen zijn 

de uitingsvormen van de gevolgen van de splitsing. De afweging tussen de voordelen van 

synergie en transparantie is nog diffuus. Dit is de andere mogelijke reden waarom de 
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aanbesteding van de concessies is uitgebleven. De transparantie is nog te beperkt, de risico's 

nog te groot. De mogelijkheden voor contractvorming zijn nog niet uitgekristalliseerd.  

Omdat het om uitbesteding van activiteiten gaat volstaat een privaatrechtelijke relatie tussen 

contractpartijen die geen aparte interventie vanuit de overheid vraagt. De keuze voor het model 

vrijlaten is op zijn plaats, het is aan de bedrijven zelf om keuzes te maken betreffende de 

verticale integratie. Hiervoor lijkt nu ruimte te ontstaan nadat aanvankelijk een strikte en 

vergaande scheiding is toegepast. Dit maakt het ook mogelijk om onderhoudsbedrijven 

beheersactiviteiten te laten uitvoeren, zoals dat tot uitdrukking is gekomen in het voorstel van 

een consortium met Strukton voor beheer en exploitatie van de Betuwelijn. Naar verwachting 

volgen mogelijkheden voor geïntegreerde contracten voor beheer en onderhoud van de 

regionale lijnen die door provincies worden aanbesteed.  

 

Reguleringsmodel 

De activiteiten van ProRail worden grotendeels gefinancierd op basis van 

subsidiebeschikkingen vanuit het ministerie. De budgetruimte wordt afgewogen tegen andere 

uitgaven, vooral binnen de publieke uitgaven gericht op mobiliteit. Uitgaven voor de 

railinfrastructuur concurreren met name met investeringen in het wegennet. Hierbij gelden ‘soft 

budget constrains’. Inzicht in lifecyclekosten van het spoor ontbreken bij ProRail als 

infrabeheerder en de rijksoverheid als belangrijkste financier van beheer en onderhoud.   

 

De prijsafspraken tussen ProRail en de onderhoudsbedrijven hebben kenmerken van pricecap 

regulering doordat inflatie en efficiencydoelstellingen worden geïncorporeerd.  

Voor de beoordeling van kwaliteit zijn het aantal TAO’s een belangrijke prestatiemaatstaf.  

In de sturing als opdrachtgever is ProRail dubbel. Sturen op output in het alliantiemodel laat zich 

goed verenigen met een vorm van pricecapregulering. Dit verhindert niet dat ProRail 

tegelijkertijd stuurt met gedetailleerde opdrachten op basis van kosten. De toepassing van 

aanbesteding van onderhoudsconcessies om concurrentieprikkels te genereren wordt in dit 

verband steeds weer uitgesteld.  

  

Eigendomsmodel 

Met het apart positioneren van ProRail is de vraag hoe de overheid haar agent wil aansturen. 

Vooralsnog heeft het ministerie gekozen voor de sturing op basis van een concessie voor het 

beheer van het spoor tot 2015. Toepassing van het concessiestelsel veronderstelt 

voorspelbaarheid en contracteerbaarheid. De contracteerbaarheid is echter zwak in het geval 

van ProRail, de vraag is of de concessie het geschikte sturingsmodel is. Het kan wel een 

functie hebben met het oog op een mogelijke integratie van ProRail en de NS.  

Aan het einde van de concessieperiode kunnen de concessies van de NS voor het kernnet en 

van ProRail in elkaar worden geschoven. Gezien alle onzekerheden rond de contractering van 

ProRail en de zwakke prestatieprikkels die van de concessie uitgaat, staat het 

overheidseigendom in ProRail niet ter discussie. De overheid wil voldoende flexibiliteit in de 

interventiemogelijkheden behouden om de gevolgen van onvolledige contractering te 

behouden. Kwaliteit en het afromen van ‘rents’ zijn een te groot risico in de huidige 

contractering. Met het continueren van overheidseigendom en het toepassen van de concessie 

als sturingsmodel is het risico van een 'dubbele sturing' zeker aanwezig. Op dit moment leidt 

de dubbele sturingslijn tot onduidelijkheid. De prestatieafspraken tussen rijksoverheid en 

ProRail hebben de kenmerken van een intern prestatiecontract. Voor een dergelijke sturing 

volstaat het eigendomsmodel van overheidsbedrijf, een concessie is in feite overbodig.  
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Bij de privatisering van het onderhoud heeft er geen afweging plaatsgevonden tussen 

kapitaalmarktprikkels en flexibiliteit. Privatisering is als middel gebruikt om de uitbesteding van 

het onderhoudswerk in één slag te realiseren en een goed werkende onderhoudsmarkt te 

creëren. Dit laatste heeft niet gewerkt door het ontbreken van een goed kader voor 

contractering tussen de infrabeheerder en de onderhoudsbedrijven. Daarmee is privatisering 

een risicovolle operatie geworden. Dit neemt niet weg dat kapitaalmarktprikkels zeker kunnen 

werken in de onderhoudsmarkt. Bijzonder is in dit verband dat het grootste onderhoudsbedrijf 

Strukton zelf nog voor 100% dochter is van de NS en daarmee indirect een overheidsbedrijf. Dit 

relativeert de betekenis van de kapitaalmarktprikkels in de onderhoudsmarkt.  

 

Conclusies ordening 

De conclusies met betrekking tot ordening kunnen als volgt worden samengevat: 

- de keuze om concurrentie te bevorderen door uitbesteding van het onderhoudswerk is uit het 

oogpunt van ordening verdedigbaar op grond van het grotere efficiencypotentieel. De gekozen 

vorm van regionale onderhoudsconcessies lijkt echter uit nood geboren 

- de strikt doorgevoerde scheiding tussen infrabeheer en spooronderhoud is onnodig rigoureus 

en heeft tot hoge afstemmingsverliezen geleid. Het vasthouden aan een strikte scheiding is bij 

uitbesteden niet altijd nodig. Met een minder strikte scheiding waren de synergieverliezen 

kleiner geweest. De strikte scheiding lijkt nu te worden verlaten, waarbij men terugvalt op 

privaatrechtelijke overeenkomsten die vanuit ordeningsperspectief meer flexibel zijn 

- voor ProRail als infrabeheerder is formeel de concessie als sturingsmodel van kracht. De 

invulling van het model met sturingsvariabelen is echter nog fluïde, waardoor een onheldere 

sturingsrelatie met het ministerie dreigt. In de praktijk lijkt de sturing meer op het model 

overheidsbedrijf dan een concessiemodel. Tussen overheid en de onderhoudsbedrijven bestaat 

met de uitbesteding van het spooronderhoud en privatisering geen directe sturingsrelatie meer 

- privatisering van het NS-onderhoudsbedrijf is vanuit het ordeningsperspectief een logische stap 

geweest, de timing en de wijze van uitvoering schoten echter tekort. Handhaving van het 

overheidseigendom voor ProRail is verstandig zolang de black box van de railinfrastructuur nog 

teveel gesloten is. 

 

Ook de besluiten met betrekking tot spooronderhoud hebben aanvankelijk tot welvaartsverlies 

geleid, mede door onderschatting van de complexiteit van de contractrelatie en de geforceerde 

uitvoering. De statische efficiency is achteruit gegaan. Daarentegen lijkt de uitbesteding wel tot 

innovatie bij de onderhoudsbedrijven te leiden en zorgt voor een toename van de dynamische 

efficiency. Meer welvaartswinst was mogelijk geweest bij een verstandige transitie. Het 

huidige stelsel aan afspraken is nog te fragiel. 

 

6.4.2 Transitieproces 

Het proces van ontbundelen en privatiseren van het spooronderhoud is niet mislukt, maar wel 

uiterst kwetsbaar gebleken. Met de plotselinge keuze voor privatisering is het draagvlak voor 

veranderingen in de sector in de daarop volgende jaren zwaar op de proef gesteld.  

De outsourcing is niet op basis van leveringscontracten tot stand gekomen, maar als gevolg van 

de privatisering. De contractvoorwaarden zijn pas achteraf ontwikkeld en vastgesteld. Ook de 

‘turn around’ binnen het onderhoudsbedrijf is over de privatisering heen getild. Privatisering 

was derhalve geen sluitstuk maar werd als ontsteker gezien. Het is van belang om te zien wat 

voor effecten dit verandermodel heeft gehad. In tegenstelling tot de veranderingen bij het 

spoorvervoer bij NS heeft deze transitie zich redelijk in de luwte voltrokken. Politiek was de 

privatisering nooit echt een issue. Het werd als een interne NS zaak gezien die logisch 

voortvloeide uit de invoering van de voorstellen van de Commissie Wijffels. Daarbij bestond er 

binnen NS een behoorlijke consensus over de noodzaak om in het spooronderhoud 

marktconformiteit te realiseren. Aan de hand van de procescriteria haalbaarheid en 

geloofwaardigheid zal de transitie in het spooronderhoud nader worden beoordeeld.  
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Haalbaarheid 

Outsourcing van de activiteiten was een heldere doelstelling, maar was niet op alle onderdelen 

even realistisch. In het bijzonder kende het maken van een onderhoudsmarkt de nodige 

voetangels en klemmen. Omdat de privatisering van het onderhoudsbedrijf als een interne NS-

zaak werd gezien was de onderhandelingsarena een stuk overzichtelijker dan voor de NS als 

geheel. Onderhandelingen over privatisering werden op drie plaatsen gevoerd. De meeste 

aandacht ging uit naar de onderhandelingen met de bedrijven enerzijds en met vakbonden en 

ondernemingsraden anderzijds. Binnen de NS had de directie Railinfrabeheer de belangrijkste 

gesprekspartner moeten zijn. De bemoeienis van Railinfrabeheer met de privatisering is echter 

beperkt geweest, de organisatie had de handen vol met eigen problemen. Mede daardoor is 

het vraagstuk van contractvorming niet goed op de onderhandelingsagenda gekomen en moest 

dat na de feitelijke privatisering nog worden opgelost.  

De regie voor alle drie de onderhandelingstafels werd gevoerd door de verantwoordelijke 

verandermanager die goed in staat was verschillen in opvattingen en belangen te overbruggen 

en voor de medewerkers tot aanvaardbare sociale oplossingen te komen. Het onderhoud was 

echter geen eiland. De haalbaarheid van de herordening is daarmee sterk op de proef gesteld. 

De risico's bleven uiteindelijk niet beperkt tot de onderhoudssector zelf. De toename van het 

aantal storingen droeg bij aan de problemen bij de NS, de NS-crisis had op haar beurt weer 

negatieve gevolgen voor het onderhoud. 'We zijn wel langs het randje gelopen' zoals een van 

de betrokkenen het uitdrukte. Binnen de onderhoudssector is er geen crisis ontstaan zoals bij 

de NS, wel was er sprake van wederzijdse besmetting. 

 

Geloofwaardigheid 

Begin jaren negentig ontstond binnen het bedrijf consensus over de noodzaak voor een 

fundamentele verbetering van de bedrijfsvoering. Het intern scheiden van opdrachtgever- en 

opdrachtnemerschap was een organisatorische voorwaarde voor herontwerp van de 

bedrijfsprocessen. Er werd eerst gekozen voor een intern veranderingsproces met als inzet de 

verhoging van de productiviteit en de vergroting van de flexibiliteit. Met de keuze van de NS 

voor privatisering van Infraservices is dit interne veranderproces hardhandig doorkruist. 

De geloofwaardigheid van de privatisering heeft daardoor van begin af aan onder druk gestaan. 

Eerst intern door scepsis en wantrouwen op de werkvloer. Het afblazen van het interne 

veranderproces met het oog op de privatisering heeft veel kwaad bloed gezet en het oude 

beeld bevestigd dat het NS-management vooral met zichzelf bezig is. Na de privatisering is de 

geloofwaardigheid in de relatie tussen Railinfrabeheer en de onderhoudsbedrijven onder grote 

spanning komen te staan. Het toenemende aantal storingen heeft dit alleen maar versterkt. Na 

2000 is de situatie verbeterd maar de relaties zijn nog broos, zo leert de evaluatie van OPC+.  

Terugval kan niet worden uitgesloten.  

 

Conclusies transitie 

Het oordeel over het transitieproces bij het spooronderhoud is minder negatief dan bij de NS. 

Toch is het oordeel over de transitie zeker niet positief. Zie het samenvattende oordeel in figuur 

24. De kritiek richt zich op de vorm waarin en de condities waaronder privatisering en 

uitbesteding heeft plaatsgevonden. Er zijn risico's genomen die niet waren ingecalculeerd. Een 

meer stapsgewijze aanpak was verstandiger geweest. De keuze was niet verkeerd, wel de 

uitgestippelde weg. Privatisering is in 1997 als breekijzer gebruikt voor het forceren van 

volledige uitbesteding van het onderhoudswerk. Niet alleen ontbraken de essentiële 

contractafspraken, de contractpartijen waren intern als organisaties nog niet klaar voor de 

nieuwe verhoudingen. Dit heeft geleid tot verstoring van de werkrelaties op verschillende 

niveaus die tot op de dag van vandaag doorwerken. Dit beïnvloedt de prestaties negatief. Bij 

een meer gefaseerde aanpak waren waarschijnlijk betere resultaten mogelijk geweest. De 

schade is nog beperkt gebleven mede door de grote loyaliteit van de uitvoering aan het spoor. 
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Zonder dat commitment waren de problemen groter geweest en waren de problemen voor de 

NS alleen maar groter geweest.  

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 26262626    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    transitieprocestransitieprocestransitieprocestransitieproces    spooronderhoudspooronderhoudspooronderhoudspooronderhoud    

 

Criteria en ijkpunten  Beoordeling Toelichting 

 

 Haalbaarheid 

 - vastgestelde veranderdoelen  

 - greep onderhandelingstafels 

 - greep onderhandelingsagenda 

 - omgaan met consensus/dissensus 

 -  compensatiemechanismen  

 

 

 

helder 

redelijk  

slecht  

redelijk  

aanwezig 

 

 

maar niet realistisch 

was overzichtelijk  

contractvoorwaarden onderschat 

krachtige verandermanager 

goede sociale afspraken 

 

 Geloofwaardigheid 

 -  uitvoeren afspraken overheid 

 - omgaan met verrassingen 

 - management van verwachtingen  

 

 

slecht 

redelijk  

zwak 

 

 

 

last van slechte positionering RIB 

sterk commitment uitvoering 

relatie contractpartijen kwetsbaar  

 

6.5 Beantwoording vragen 

Op basis van bovenstaande analyse kunnen in het begin van het hoofdstuk gestelde vragen 

worden beantwoord.  

 

Is met de splitsing tussen infrabeheer en spooronderhoud een efficiënte vorm van uitbesteding 

ontstaan? 

Met de doorgevoerde splitsing is nog geen efficiënte vorm van uitbesteding ontstaan. Met de 

splitsing zijn grotere synergieverliezen opgetreden dan gedacht en vallen de opbrengsten van 

de uitbestedingscontracten nog tegen. Toch zijn er verbeteringen opgetreden. De uitbesteding 

zal naar mate de black box van de railinfrastructuur opent bijdragen aan verbetering van de 

statische en dynamische efficiency. De ontstane contractvorming - regionale concessies met 

incomplete contracten - is echter niet optimaal en draagt het risico van juridificering van de 

contractrelatie in zich. Bij spooronderhoud is uitbesteding complexer dan het zich in eerste 

aanleg liet aanzien.  

 

Wat is het effect van de privatisering van het NS-onderhoudsbedrijf?  

De geforceerde privatisering van het NS-onderhoudsbedrijf heeft vooral complicerend gewerkt 

en de mogelijkheid van een meer gefaseerde uitbesteding in de weg gestaan. Kritiek op de 

wijze waarop de privatisering tot stand is gekomen neemt niet weg dat privatisering uit 

oogpunt van ordening mogelijk en wenselijk is. Het geeft de onderhoudsbedrijven extra prikkels 

en biedt aan de bedrijven zelf meer ruimte voor expansie en ontwikkeling, waaronder in het 

buitenland.  

 

Is de ordening als geheel consistent? 

De gemaakte ordeningskeuzes zijn niet principieel verkeerd, maar ontbreekt het aan 

samenhang. Mede daardoor is de volgorde in de uitvoering verkeerd geweest. De scheiding en 

privatisering zijn vooraf gegaan aan de inrichting van de markt en het zorgen voor een goed 

sturingsmodel voor het netbeheer. Dit heeft de contractvorming uiteindelijk aanzienlijk 

moeilijker gemaakt. De beoogde vorm van relationele contractering is 10 jaar na dato nog 

steeds kwetsbaar.  
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Wat zijn de kritische factoren geweest in de transitie als gevolg van ontbundeling en 

privatisering van het spooronderhoud? 

De complexiteit van de 'outsourcing' is onderschat, het was geen simpele uitbesteding. Ten 

onrechte maakte de contractvorming geen onderdeel uit van de onderhandelagenda en diende 

na overdracht alsnog geregeld te worden. Dit zorgt tot op vandaag voor veel problemen en tast 

het onderlinge vertrouwen, nodig bij relationele contratering, aan. De zwakke positie van 

Railinfrabeheer als opdrachtgever heeft vervolgens ook geen goed gedaan. De opstelling van 

de werkvloer heeft geen negatieve invloed uitgeoefend op het transitieproces. Integendeel, de 

veranderingsbereidheid had beter benut kunnen worden.  

 

Hoe en in welke mate heeft de transitie bijgedragen aan de crisis in de sector? 

Er is sprake van een wederzijdse negatieve beïnvloeding van de transitieprocessen. De 

ondergeschoven positie van Railinfrabeheer binnen de NS heeft mede geleid tot een sterke 

daling van de productiviteit in het onderhoudswerk. Als gevolg daarvan - en van verkeerde 

prikkels in contracten - zijn de storingen sterk opgelopen in aanloop naar de NS-crisis. De 

toename van storingen is van negatieve invloed geweest op de vervoersprestaties van de NS.  

 

6.6 Mogelijke verdere ontwikkeling sector 

De fragiele ordening vraagt om een oplossing. De oplossing omvat twee componenten: de 

relatie ministerie-ProRail en de contractrelatie ProRail-onderhoudsbedrijven. 

De relatie tussen het ministerie en ProRail is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen bij 

de vraag of infrabeheer en exploitatie weer samengevoegd moeten worden. Met de 

samenvoeging wordt de aansturing van ProRail onderdeel van aansturing van de NS als geheel.  

Met de samenvoeging kunnen de investeringsbeslissingen worden geoptimaliseerd. Daarmee 

wordt het probleem met het niet-contracteerbare kwaliteitsverlies niet direct opgelost.  

De gevolgen van deze vorm van marktfalen zijn bij het spooronderhoud beperkter dan in de rest 

van de spoorsector. Bovendien kan met goed opdrachtgeverschap een verdere opening van de 

black box worden gerealiseerd en daarmee de contractrelatie met de onderhoudsbedrijven 

worden versterkt.
51
  

 

In deze slotparagraaf wordt tenslotte ingegaan op de mogelijkheden voor verbetering van de 

contractrelatie van ProRail met de onderhoudsbedrijven. Er zijn drie richtingen denkbaar:  

- verbeteren van het concessiemodel 

- verticale integratie door terughalen onderhoudswerk 

- gedifferentieerde uitbesteding. 

 

Verbeteren van het concessiemodel  

Het consequent uitvoeren van de voorstellen van OPC+ kan leiden tot een verbetering van het 

bestaande model. De onderhoudsbedrijven krijgen in dit model meer verantwoordelijkheid, 

waardoor ProRail zich niet meer met de operationele uitvoering bemoeit. In de huidige situatie 

is de verantwoordelijkheidsverdeling nog steeds diffuus. Met deze stap wordt de black box 

weer wat verder geopend, het alliantiemodel geeft ruimte om over niet-contracteerbare 

prestaties tot bevredigende resultaten te komen. Met het overgaan tot aanbesteding van de 

concessies worden de onderhoudsbedrijven meer geprikkeld door concurrentie. Dit kan er toe 

leiden dat een vierde aannemer actief wordt, maar verdere toetredingsmogelijkheden zullen 

beperkt blijven.  

 
51

 Een saillant detail van de samenvoeging is dat het leidt tot ‘inbesteding’ van een groot 

deel van het onderhoudswerk. Strukton als grootste onderhoudsbedrijf is op dit moment 

een 100% dochter van NS.  
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Hiermee wordt wel de onderlinge afhankelijkheid van ProRail en de onderhoudsbedrijven 

gecontinueerd. Het dilemma van samenwerken én concurrentie bevorderen blijft in dit model 

bestaan. De vraag is of deze optie op langere termijn voldoende stabiliteit brengt.  

 

Herstel verticale integratie  

Met het terughalen van het onderhoudswerk wordt echter een einde gemaakt aan de 

afhankelijkheid van ProRail van de spooraannemers. Dit is het nieuwe Engelse model. Het 

nadeel is dat het onderhoud weer onderdeel wordt van een monopolistisch overheidsbedrijf dat 

zelf weinig prikkels heeft voor efficiency en innovatie. Zo zullen met het creëren van een 

nationaal beheers- en onderhoudsbedrijf de internationale ervaringen van de huidige private 

onderhoudsbedrijven waarschijnlijk weer verloren gaan. Het terughalen van uitvoerend 

onderhoudswerk stelt bovendien eisen aan de competenties van ProRail. De coördinatie van 

uitvoerende werkzaamheden komt dan weer geheel bij ProRail te liggen. Dit vraagt veel 

technische kennis over de onderlinge samenhang van de systemen en componenten. De vraag 

is of ProRail deze kennis nog wel heeft of gemakkelijk op kan bouwen. Is er nog wel een weg 

terug? Mogelijk is het eenvoudiger om de verticale integratie vanuit de onderhoudsbedrijven tot 

stand te brengen. Voor de concessies van internationale lijnen en mogelijk straks de regionale 

lijnen is dit zeker een gangbare weg en past ook bij de ambities van de onderhoudsbedrijven. 

Voor het kernnet geldt dit niet.  

 

Gedifferentieerde uitbesteding  

Bij gedifferentieerde uitbesteding worden niet onderhoudsgebieden integraal aanbesteed, maar 

specifieke soorten werk en systemen. De Spaanse spoorwegen volgen deze strategie (AEF, 

2004b). Deze weg van uitbesteding zou de voorkeur hebben indien opnieuw de keuze zou 

kunnen worden gemaakt. Het maakt niet alleen een geleidelijker transitiepad van 'buy' naar 

'make' mogelijk, het vergroot ook de mogelijkheden voor concurrentie. Differentiatie maakt het 

bovendien mogelijk om rekening te houden met verschillen in verifieerbaarheid van de kwaliteit 

op componentenniveau. Met de toename van concurrentie worden de prikkels voor innovatie 

en efficiency vergroot. Voor onderhoud van het kernnet zou dit een mogelijk model van 

uitbesteding in de toekomst kunnen zijn. Dit vraagt wel om coördinatie van het werk door 

ProRail, vooral op de grensvlakken tussen de contracten. Dit stelt hoge eisen aan de 

competenties van ProRail.  

 

Conclusie  

Het streven naar verbetering van de huidige concessies is de meest veilige weg maar zal 

slechts beperkte resultaten opleveren. Een scherpere keuze in het opdrachtgeverschap van 

ProRail is nodig. Met gedifferentieerde uitbesteding zullen sterkere prikkels voor efficiency en 

innovatie ontstaan, maar dit vraagt om een sterkere coördinatie vanuit de infrabeheerder. De 

onderhoudsbedrijven worden dienstverlener op het niveau van componenten. Dit vraagt wel 

om een zorgvuldig transitiepad. Een vorm hiervoor zou kunnen zijn om de bestaande 

concessies in omvang te beperken door het onderhoud van componenten van nieuwe 

systemen afzonderlijk aan te besteden. Het is de vraag of ProRail voldoende toegerust is om 

deze vorm van opdrachtgeverschap voor het kernnet waar te maken.  

Het alternatief is om de concessies te verruimen door ook beheertaken onder te brengen in het 

onderhoudscontract. ProRail draagt dan in het kader van het opdrachtgeverschap meer taken 

over aan de onderhoudsbedrijven. Met overdracht van beheerstaken worden de voordelen van 

verticale integratie tussen beheer en onderhoud opnieuw benut, maar dit vraagt om wel om 

beter gedefinieerde contracten. Voor de internationale en regionale lijnen die redelijk stand-

alone zijn kan dit een aantrekkelijke optie zijn, voor het kernnet blijft een centrale 

coördinatiefunctie noodzakelijk.   
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Het weer terughalen van het onderhoudswerk binnen ProRail is de minst aantrekkelijke optie, 

omdat daarmee opnieuw een overheidsmonopolist met beperkte prestatieprikkels tot stand 

wordt gebracht. De nadelen daarvan zijn naar verwachting groter dan eventuele voordelen van 

herstelde verticale integratie. 
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7 Marktwerking in de elektriciteitssector 

In de vorige hoofdstukken zijn de negatieve gevolgen van de ontbundeling van het spoor en de 

voornemens tot privatisering van de NS uitgebreid geschetst. Deze gevolgen hebben tot een 

scherpe crisis in de spoorsector geleid die in 2001 tot uitbarsting is gekomen. Juist in die 

periode worstelde de rijksoverheid opnieuw met het vraagstuk van ontbundelen en 

privatiseren, maar nu in de elektriciteitsector. In 2006 is de zogenaamde splitsingswet aanvaard 

waarin vergaande ontbundeling is vastgelegd en gedeeltelijke privatisering van de 

elektriciteitsdistributiebedrijven mogelijk wordt. De vraag is in hoeverre er geleerd is van de 

opgedane ervaringen en inzichten bij het spoor. De afwegingen met betrekking tot ontbundelen 

en privatiseren van de elektriciteitsdistributiebedrijven komen in hoofdstuk 8 uitgebreid aan de 

orde. Voorafgaande hieraan wordt in dit hoofdstuk de context geschetst. Na een beknopte 

schets van de opbouw van de sector (paragraaf 7.1) wordt ingegaan op de historie van de 

ordening van de sector (paragraaf 7.2), de economische kenmerken van de sector (paragraaf 

7.3) en de belangrijkste ingrediënten in de herordening van de elektriciteitsector in het 

afgelopen decennium (paragraaf 7.4). In het afgelopen decennium stond het bevorderen van 

marktwerking door het liberaliseren van de verbruikersmarkten in de sector centraal. Uit het 

overzicht zal blijken dat dit een moeizame weg is geweest, waarbij nog niet duidelijk is welke 

resultaten dit tot dusverre heeft opgeleverd (paragraaf 7.5). Gegeven die context zal in 

hoofdstuk 8 het beleid gericht op ontbundeling en privatisering van de 

elektriciteitsdistributiebedrijven nader worden geanalyseerd.  

 

7.1 Overzicht van de bedrijfskolom 

7.1.1 Technische structuur netwerken 

De bedrijfskolom in de elektriciteitsector bestaat uit vier segmenten: de productie, het 

transport, de distributie en de levering. In de productie is de opwekking van elektriciteit aan de 

orde. Daarbij worden grootschalige en kleinschalige eenheden onderscheiden. Grootschalige 

eenheden zijn de klassieke elektriciteitcentrales, kleinschalige eenheden bestaan uit 

WarmteKrachtKoppelingen (WKK), windmolens en zonnepanelen. Levering is de verkoop van 

elektriciteit aan de afnemers. De netwerken in de elektriciteitsector vormen de schakel tussen 

de opwekking van elektriciteit (productie) en de verkoop aan de klanten (levering). De 

verbinding tussen de centrales en het stopcontact thuis verloopt in enkele stappen. Elektriciteit 

gaat met 380 kV de centrale uit en wordt in 3 tussenstappen (150 kV - 50 kV - 10 kV) 

teruggeschakeld naar de 220 V waarmee de elektriciteit ons huis binnen komt. De schakelingen 

worden in figuur 27 geïllustreerd.  
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Figuur 27Figuur 27Figuur 27Figuur 27    ElektriciteitssysteemElektriciteitssysteemElektriciteitssysteemElektriciteitssysteem        

    

    
Bron: Verbong (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit natuurkundig perspectief kunnen er 4 à 5 spanningsniveaus worden onderscheiden, 

vanuit organisatorisch perspectief zijn twee niveaus relevant: transport en distributie.  

De transportnetwerken zijn hoogspanningsnetten (380 kV - 150 kV - 50 kV) die zorgen voor de 

verbindingen tussen de centrales en de lokale distributienetten. De lokale distributienetten zijn 

laagspanningsnetten (10 kV en lager) die zorgen voor het vervoer van de elektriciteit naar de 

afnemers. Alle klanten met uitzondering van grootverbruikers
52
 zijn aangesloten op het 

distributienet. De transportnetten kunnen getypeerd worden als de ruggengraat van de 

netwerken, de distributienetten als de haarvaten. Het elektriciteitsnet is dus niet één net, maar 

een verzameling van netten die aan elkaar zijn gekoppeld. 

 

7.1.2 Productkenmerken van elektriciteit 

Elektriciteit heeft twee bijzondere productkenmerken. Het eerste bijzondere kenmerk is de 

homogeniteit van elektriciteit als goed. De afnemer van groene stroom krijgt dezelfde stroom 

uit het stopcontact als zijn 'grijze' buurman. Het homogene karakter van elektriciteit heeft 

betekenis voor het transport. Elektriciteit heeft een uitgesproken bulkkarakter. Er is geen 

sprake van specifieke klantkenmerken.
53
 Het voorbeeld van de groene stroom maakt dit 

duidelijk. Daarbij is niet de output onderscheidend, maar de input. De afnemer van groene 

stroom contracteert met zijn leverancier dat de calorische waarde van zijn verbruik als 'groene 

grondstof' de voorkant de bedrijfskolom ingaat. De optelsom van de individuele contracten voor 

groene stroom bepaalt de brandstofinzet bij de opwekking van de leverancier. De 

mogelijkheden voor productdifferentiatie in outputtermen zijn minimaal bij elektriciteit.  

 

 
52

 Grootverbruikers die direct aan het transportnet zijn aangesloten beschikken over eigen 

schakelstations. 

53
 Dit onderscheidt de energiesector van de telecomsector waar de 'content' van spraak 

en datacommunicatie wel klantspecifiek is. De combinatie van 1-en en 0-en is voor een 

specifieke klant bedoeld en moet ook op het betreffende adres aankomen. 
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Het tweede bijzondere kenmerk van elektriciteit is dat er geen voorraadvorming mogelijk is 

(Joskow, 2003). Daarmee heeft elektriciteit meer het kenmerk van een dienst dan van een 

product. Wat elektriciteit onderscheidt van veel diensten is dat vraag en aanbod ‘real time’ op 

elkaar afgestemd dienen te zijn, waarbij natuurkundige wetten niet toestaan dat er té grote 

spanningsverschillen op het netwerk optreden. Elektriciteit kent door het ontbreken van 

voorraadvorming een specifiek coördinatievraagstuk. De centrale coördinatie of de 

dispatchfunctie is in ons land bij TenneT ondergebracht. Ook landen met een meer decentrale 

dispatchfunctie als de VS neigen steeds meer naar centralisatie van deze functie (Joskow, 

2005). Het ontbreken van een goede balans tussen vraag en aanbod kan leiden tot uitval van de 

energievoorziening. Grootschalige uitval worden wel 'black-outs' genoemd. In de afgelopen 

jaren hebben we er verschillende gehad: in Canada/VS, in Italië, in Londen en in Scandinavië. 

Meer transport heeft effect op leveringszekerheid van het netwerk, doordat steeds meer 

distributienetten aan elkaar gekoppeld worden Met vergroting van transportafstand neemt de 

betekenis van de dispatchfunctie toe. Bij koppeling van netten is daarom in toenemende mate 

een centrale regie nodig voor het 'balanceren' van vraag en aanbod. De 'operator' moet los van 

de vraagschommelingen 'per direct' vermogen kunnen toevoegen of afkoppelen om het net op 

de juiste spanning te houden. Centrales moeten dan ook stand-by staan, er is structurele 

overcapaciteit nodig (Newbery, 1999).  

 

7.1.3 Markten en spelers anno 2005 

Van oudsher bestaat de elektriciteitsector uit verticaal geïntegreerde bedrijven.  

Met het liberaliseren van de energiemarkt wordt de basis gelegd voor segmentatie van de 

bedrijfskolom en ontstaat er een meer gedifferentieerde aanbodstructuur.  

 

Ontstaan verbruikersmarkten  

Er kunnen twee soorten verbruikersmarkten worden onderscheiden: de wholesalemarkt en de 

retailmarkt. De wholesalemarkt is de schakel tussen productie en distributie. Vóór de 

liberalisering van de elektriciteitsmarkt was de wholesalemarkt een monopolie in handen van 

de producenten. Op de prijsstelling zat een vorm van regulering, er was jaarlijks toestemming 

van de minister van Economische Zaken nodig.  

In Nederland leverden de producenten niet rechtstreeks aan klanten, dit was voorbehouden aan 

de distributiebedrijven die een regionaal monopolie hadden voor de retailmarkt. De 

grootverbruikers namen een aparte positie in. Zij konden wel rechtstreeks met producenten 

over prijzen onderhandelen, maar zij hadden daarbij geen reëel alternatief. Het zijn dan ook de 

grootverbruikers geweest die sterk hebben geijverd voor liberalisering van de elektriciteitsector.  

 

Transport en distributie blijven monopolies 

Terwijl op de verbruikersmarkten concurrentie mogelijk wordt gemaakt, blijft het vervoer van 

elektriciteit een monopolie. TenneT beheert de 220- en 380 kV koppelnetten. De 

elektriciteitscentrales zijn direct aangesloten op dit net, evenals de grensoverschrijdende 

verbindingen. Dit netwerk is een ringnet, zodat bij een calamiteit altijd stroom geleverd kan 

worden aan de 'lagere' netwerken, de distributienetten van 10 kV en lager. De distributienetten 

zijn regionale monopolies, die nu beheerd worden door de energiedistributiebedrijven. Waar 

transport eindigt en distributie begint is enigszins arbitrair (KEMA, 2003). De netten van 50-150 

kV zijn grotendeels in handen van de vier grootste energiedistributiebedrijven: Essent, Nuon, 

Eneco, Delta. Alle netten van 110 kV en meer worden in de toekomst bij TenneT 

ondergebracht.  
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Incumbents domineren 

Met marktwerking in de elektriciteitsector is er een gedifferentieerde aanbodstructuur 

ontstaan. Per schakel in de bedrijfskolom is de marktstructuur verschillend en zijn er andere 

spelers. Dit neemt niet weg dat de incumbents een dominante positie innemen. De vier 

grootste energiedistributiebedrijven hebben in (bijna) alle segmenten van de bedrijfskolom 

belangen: in productie, transport, distributie en verkoop (zie onderstaande figuur). Naast de vier 

'groten' combineren nog enkele kleinere lokale aanbieders distributie en levering. De meeste 

van lokale aanbieders zijn of worden overgenomen door grote Europese spelers. E.ON en 

Elketrabel willen zich niet beperken tot alleen productie in Nederland en zijn uit op overnames 

van leveringsbedrijven. E.ON heeft de lokale speler NRE overgenomen, Elektrabel Rendo en 

Cogas. Beide bedrijven hebben de ambitie om hun marktaandeel aanzienlijk te vergroten door 

overnames in de top vier. Ook Europese spelers zonder productiefaciliteiten zoals Centrica, 

Dong en RWE volgen deze strategie. Ondanks de toetreding van buitenlandse spelers is de 

marktstructuur nog weinig concurrerend. Bij productie en levering is er sprake van een 

oligopolistische marktstructuur, bij transport en distributie is er sprake van monopolies. Dit 

betekent dat de incumbents monopolistische activiteiten combineren met activiteiten waar 

sprake is van concurrentie. In figuur 28 staan de belangen van de belangrijkste aanbieders nog 

eens samengevat.  

 

Figuur 28Figuur 28Figuur 28Figuur 28    Spelers in de Nederlandse elektriciteitsector 2006Spelers in de Nederlandse elektriciteitsector 2006Spelers in de Nederlandse elektriciteitsector 2006Spelers in de Nederlandse elektriciteitsector 2006    

 

Segment bedrijfskolom Marktstructuur Belangrijkste spelers 

Productie 
Oligopolistische concurrentie 

(nationaal + europees) 

E.ON, Essent, Nuon, Elektrabel, 

+ import 

Transport Landelijk monopolie 
Tennet, Essent, Nuon, Eneco, 

Delta 
54

 

Distributie Regionale monopolies 
Essent, Nuon, Eneco, Delta + 

enkele lokale netten 

Levering 
Oligopolistische concurrentie 

(nationaal) 

Essent, Nuon, Eneco, Delta + 

lokale en landelijke aanbieders  

 

7.2 Geschiedenis van de sector en regelgeving
55555555
 

7.2.1 Gemeenten nemen initiatief over (voor 1910) 

Toepassing van elektriciteit in Nederland is begonnen in de industrie. Het gebruik van 

stoommachines maakte het mogelijk om met generatoren energie op te wekken. Bedrijven die 

dit doen worden zelfopwekkers genoemd. In 1895 telde ons land 430 zelfopwekkers die 80% 

van het productievermogen voor hun rekening namen. Op de verlichtingsmarkt legde 

elektriciteit het in die dagen nog af tegen de gasfabrieken. Gasfabrieken waren in eerste aanleg 

private bedrijven. Leiden was in 1848 de eerste gemeente met een eigen gasfabriek.  

 
54

 Het eigendom in het transport voor Essent, Nuon, Eneco en Delta heeft op dit moment 

meer een juridische dan een economische betekenis. De bedrijven zijn eigenaar van een 

deel van het transportnet doch dit wordt beheerd door Tennet. De invloed van deze 

bedrijven op het beheer (residuele eigendom) is zo goed als nul. Met de aanvaarding van 

de splitsingswet worden beheer en eigendom van alle transportnetten van 110 Kv en 

meer bij Tennet ondergebracht. 

55
 Paragrafen 7.2.1,7.2.2 en 7.2.3 zijn grotendeels gebaseerd op Verbong (2000). 
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Vanaf 1870 werden steeds meer particuliere gasfabrieken overgenomen door gemeenten: in 

1907 waren van de 131 gasfabrieken er 108 in bezit van de gemeenten. De gasfabrieken 

concurreerden in eerste aanleg fel met opkomende - private - elektriciteitsbedrijfjes. 

Gemeenten met een eigen gasfabriek zaten een dubbelrol, aangezien het de gemeenten waren 

die concessies voor elektriciteitsopwekking verleenden. Daarmee konden gemeenten 

toetreding van elektriciteitsbedrijven blokkeren en hun eigen gasbedrijf bevoordelen.  

Concessies waren voor particuliere bedrijven dan ook moeilijk te krijgen. In navolging van 

Rotterdam in 1895 begonnen grote gemeenten aan de opbouw van een eigen 

elektriciteitsvoorziening. Dit ging niet vanzelf, want de introductie van elektriciteit ging ten 

koste van de gasfabrieken. De aanwezigheid van een 'eigen' gasfabriek leidde veelal tot uitstel 

van investeringen in de elektriciteitsvoorziening. Uiteindelijk won het financiële belang binnen 

de gemeenten. Vanaf 1902 waren het vooral de gemeenten die elektriciteitsbedrijven 

oprichten. De winsten van nutsbedrijven waren een welkome aanvulling op het gemeentelijke 

budget. Ook de latere expansie was financieel gedreven. Een veelzeggend detail is dat een 

kabinetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeentewet om gemeenten te verbieden om zelf 

als ondernemer op te treden in 1903 door het parlement is afgewezen. Blijkbaar waren de 

financiële belangen van de gemeenten in de sector al te groot om het oprichten van eigen 

elektriciteitsbedrijven terug te draaien.  

De toepassing van nieuwe technieken maakte schaalvergroting mogelijk. Door de vervanging 

van de stoommachine door de stoomturbine ontstonden grotere productie-eenheden die tegen 

een lagere kostprijs produceerden. De grote centrales in 1913 hadden een kostprijs van 2,7 

cent per kWh, de kleinste centrales 11,9 cent per kWh. Grotere centrales hebben wel een 

groter afzetgebied nodig, waarmee de vraag naar transport over langere afstanden ontstond. 

Met de omschakeling van gelijkstroom naar wisselstroom werd het mogelijk om elektriciteit 

over grotere afstanden te bewerkstelligen. Zo werden de productie en distributie stap voor stap 

op een regionaal schaalniveau getild. Zelfopwekking was in 1912 nog altijd dominant: 60% van 

het totale productievermogen. In de loop van de tijd is het aandeel van de zelfopwekkers 

afgenomen. Toch heeft de combinatie van particuliere zelfopwekking en publieke 

nutsvoorziening lang stand gehouden De Staatsmijnen en later ook de Hoogovens hebben nog 

lang hun 'overcapaciteit' ingezet voor levering van elektriciteit aan de omliggende gemeenten. 

 

7.2.2 Provinciale expansie in het interbellum (1910-1945) 

Tot 1912 was de elektriciteitsvoorziening het domein van de gemeenten, de rijksoverheid 

bemoeide zich er nauwelijks mee. Door schaalvergroting en expansie werden de gemeentelijke 

grenzen steeds meer en meer overschreden. Dit riep de vraag op wie toezicht moest houden 

op de elektriciteitsvoorziening. In 1911 werd een staatscommissie in het leven geroepen om te 

bezien of de rijksoverheid daar geen rol in had te vervullen. Het rijk werd echter afgetroefd door 

de provincies. Het waren de provincies Noord-Brabant en Groningen die initiatief namen met 

provinciale regelgeving, waarbij zij de concessieverlening naar zich toe trokken. Daarbij ging het 

om het verlenen van nieuwe concessies. Bestaande concessies en gemeentelijke centrales 

werden gerespecteerd. Aan verlening van nieuwe concessies werden hoge eisen gesteld wat 

betreft tarieven, leveringsplicht en regelingen bij faillissement. Daarbij sloten de provincies 

eigen opwekking niet uit. De gemeenten werden door de provincies in productie en transport 

goeddeels buiten spel gezet. De gemeenten mochten nog wel voor de eigen burgers en 

bedrijven elektriciteit opwekken doch levering aan derden buiten de gemeentegrens werd niet 

toegestaan. Door de verdergaande schaalvergroting werd het alleen voor de grote gemeenten 

nog aantrekkelijk over eigen centrales te beschikken. De staatscommissie legde zich in 1914 

neer bij de ontstane situatie. Niet van harte, want zij vreesde dat provincies zich als ware 

monopolisten zouden gedragen en daarmee zelfopwekking onaantrekkelijk zouden maken. Het 

gevolg was dat er lang een duidelijk wettelijk kader heeft ontbroken. Pas in 1938 zou door het 

parlement de eerste elektriciteitswet worden aangenomen.  
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Het provinciale initiatief bleef niet lang beperkt tot regelgeving. In 1913 richtte Groningen een 

provinciaal energiebedrijf op, in 1914 gevolgd door Noord-Brabant. In de periode 1915-1922 

volgden 8 andere provincies met het oprichten van eigen elektriciteitsbedrijven. Alleen Zuid-

Holland bleef achter, zij volgde pas in 1941. De reden voor het achterblijven in Zuid-Holland was 

dat de zes grote gemeenten in deze provincie de elektriciteitsvoorziening in de regio verdeeld 

hadden, er was dus weinig ruimte voor een nieuw provinciaal productiebedrijf. Met de 

'machtsgreep' van de provincies was de rol van de gemeenten nog niet uitgespeeld. Behalve 

de mogelijkheid van productie voor 'eigen gebruik' bleven de gemeenten verantwoordelijk voor 

de distributie. Gemeenten zorgden voor de aanleg van het laagspanningsnet en de facturering 

aan de particuliere klanten. In de jaren twintig zetten de provinciale bedrijven een strategie in 

gericht op verticale integratie. De winsten die gemeenten maakten waren te aantrekkelijk voor 

de provinciale elektriciteitsbedrijven om te laten lopen. Voor de gemeenten werd aan de andere 

kant het onderhoud van de netwerken een groeiende last, zij waren daarvoor sterk afhankelijk 

van de expertise van de provinciale bedrijven. In Noord-Brabant nam de PNEM in drie jaar tijd 

bijna tachtig netwerken van gemeenten over. Verbong (2000) tekent daarbij aan dat pressie 

richting gemeenten niet geschuwd werd. Schaalvergroting had niet alleen een 

bedrijfseconomische ratio, ook politieke factoren speelden een rol. Bij de provinciale 

beleidsmakers won de gedachte veld dat productie en distributie van elektriciteit een algemene 

nutsvoorziening moest zijn. Met het doorbreken van de gemeentegrenzen kreeg de koppeling 

van netwerken betekenis. Het advies van de Commissie Hoogspanningsleidingen zorgde in 

1917 voor een technische standaardisatie: 50kV bovengrondse leidingen fungeerden als 

voedingsnet voor de lokale verdeelnetten met een spanning van 10kV dat met ondergrondse 

kabels werd aangelegd. De provincies zelf bleven overigens lang eilanden, onderlinge 

verbindingen bestonden er nauwelijks. Pas in 1939 werd een doorbraak bereikt en werden de 

eerste koppelnetten van 150 kV tot stand gebracht. De prikkel hiertoe was een economische. 

Door de economische crisis was er een grote overcapaciteit in productie ontstaan die alleen 

door koppeling van netwerken afgebouwd kon worden. Bovendien zou dit de betrouwbaarheid 

van de elektriciteitsvoorziening vergroten. Provincies konden dit echter niet realiseren vanwege 

hun eigen belangen. Dit gaf de rijksoverheid de gelegenheid een hernieuwde poging te wagen 

om greep te krijgen op de elektriciteitssector.  

 

7.2.3 Rijksoverheid trekt regie naar zich toe (1945-1995) 

Naast het aanleggen van koppelnetten was er na de Tweede Wereldoorlog nog een tweede 

motief voor interventie vanuit het rijk. De wederopbouw vroeg om een verdeling van de 

schaarste. Daartoe werd in 1945 de Rijksdienst voor de Elektriciteitsvoorziening opgericht die 

werd ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Teneinde de regie in eigen 

handen te houden werd door de provinciale elektriciteitsbedrijven in 1949 de SEP 

(Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven) opgericht. De SEP kreeg als taak de 

elektriciteitsproductie te coördineren waarbij deelnemers zelfstandig bleven. De deelnemers 

waren zelf verantwoordelijk voor de productie en het beheer van het koppelnet in hun gebied. 

De SEP coördineerde de aanleg van het koppelnet, de onderlinge leveringen en de 

grensoverschrijdende leveringen.  

 

In de eerste tien jaar na de oorlog ging de uitbreiding van productiecapaciteit en transportnetten 

hand in hand met de industrialisatiepolitiek van de overheid. Dit ging gepaard met 

schaalvergroting in de productie wat tot lagere prijzen leidde. Belangen van de sector en de 

rijksoverheid liepen in deze periode parallel.  
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De relatie van de elektriciteitsector met de grootindustrie was echter moeizaam. Weliswaar 

waren de prijzen gedaald en de leveringszekerheid vergroot, de industrie vreesde te moeten 

opdraaien voor de kosten van de kleinverbruikers. Zelfopwekking bleef een interessante optie, 

al was het alleen maar om niet afhankelijk te zijn van de provinciale monopolisten. Niet alleen 

de afhankelijkheid, ook de grote prijsverschillen tussen regio's waren een doorn in het oog van 

de grootverbruikers en de rijksoverheid. Bovendien was er in de distributie nog steeds sprake 

van grote versnippering, dit was immers nog voor een belangrijk deel het domein van 

gemeenten. Uiteindelijk leidde het tot een grotere greep van de rijksoverheid op de sector.  

Daarmee kwam in de jaren zestig een einde aan de harmonieuze relatie tussen de sector en de 

rijksoverheid. Het rijk wilde niet alleen greep op de prijsvorming in de sector, zij streefde ook 

naar centralisatie van productie: liefst één of hooguit enkele producenten. Economische Zaken 

wilde verdere concentratie in productie en distributie. Dit kwam in 1970 tot uiting in een 

ontwerp van een nieuwe Elektriciteitswet met een rijksvergunningenstelsel en ministeriële 

goedkeuring van prijzen en leveringsvoorwaarden en had als doel de greep van het rijk te 

vergroten. De wet is er niet gekomen, maar het was wel een keerpunt in de verhoudingen. De 

planning van productiecapaciteit werd meer en meer zaak op rijksniveau. EZ wilde daarbij een 

vergaande reductie van het aantal productie- en distributiebedrijven. De bedrijven probeerden 

greep te houden op de sector door zelf beslissingsbevoegdheden te centraliseren bij de SEP en 

concentratie tot stand te brengen. De SEP ging in toenemende mate een sturende rol vervullen 

in de productiesector en werd dan ook door de afnemers - distributiebedrijven en 

grootverbruikers - als een machtsbolwerk gezien (de Jong, 2005). 

 

In 1989 kwam er uiteindelijk een nieuwe elektriciteitswet waarin productie en distributie 

operationeel gescheiden werden. Doel van de scheiding was om meer marktprikkels toe te 

passen en de dominantie van productie - lees SEP - terug te dringen. Scheiding tussen 

productie en distributie op eigendomsniveau werd niet aangebracht, zodat enkele grote 

distributiebedrijven aandeelhouder werden van de productiebedrijven. De nieuwe wet gaf een 

extra impuls voor verdere concentratie. De zestien productiebedrijven werden samengevoegd 

tot vier regionale bedrijven (EZH, UNA, EPON, en EPZ), die gezamenlijk eigenaar waren van de 

SEP. Aan de productiezijde heeft er sindsdien geen - binnenlandse - consolidatie 

plaatsgevonden. In de distributiesector is de concentratiebeweging onverminderd doorgegaan. 

Van de ruim 150 distributiebedrijven begin jaren tachtig waren er kort na de invoering van de 

elektriciteitswet in 1989 nog 32 over. Met de concentratie werd in toenemende mate ook de 

elektriciteits- en gasdistributie geïntegreerd. Eind jaren negentig waren er nog maar vijftien 

zelfstandige distributiebedrijven. Daarbij zijn er voor Nederlandse verhoudingen drie grote 

leveranciers ontstaan: Essent, NUON en Eneco. Deze drie bedrijven hebben nu circa 85% van 

de retailmarkt in handen. De scheiding van productie en distributie zoals vastgelegd in de 

Elektriciteitswet 1989 is achteraf niet meer dan een tussenperiode gebleken. Toch is de 

tussenperiode niet zonder betekenis omdat de machtsverhoudingen waren verschoven. De 

regie en regelgeving kwamen geheel bij het rijk te liggen ten koste van de provincies. 

Provincies waren daarna niet meer dan aandeelhouder van de elektriciteitsbedrijven. Binnen de 

sector verschoof de machtsbalans van de productiesector naar de distributiesector.  

 

7.2.4 Markt weer terug (1995 - 2005) 

Binnen 10 jaar was al weer een nieuwe Elektriciteitswet van kracht. Liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt was het centrale motief voor nieuwe wetgeving. Hierbij kwamen twee lijnen 

samen: de opvatting van het eerste paarse kabinet over marktwerking én de Europese 

regelgeving. Het was de Europese industrie die met het oog op hun concurrentiepositie de EU 

aanzette tot het liberaliseren van de energiemarkten. In richtlijnen van de EU was vastgelegd 

dat de elektriciteitsmarkt in fasen zou moeten worden vrijgegeven. Nederland heeft 

voortvarend op deze ontwikkeling in willen spelen. De derde energienota van het ministerie van 

Economische Zaken, gepubliceerd in 1996, gaf een trendbreuk in het beleid weer (Boot, 1997). 
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Binnen het ministerie van EZ ging dit niet zonder slag of stoot. Het directoraat-generaal Energie 

voelde zich altijd sterk verbonden met de sector en was sceptisch over de nieuwe beleidslijn. 

De marktdenkers wonnen echter het pleit en de liberalisering van de Nederlandse 

energiemarkten werd in 1998 vastgelegd de nieuwe Elektriciteitswet en in 2000 in de Gaswet. 

De kern van het nieuwe beleid was de liberalisering van de verbruikersmarkten (zie 

onderstaande kader). De ordeningsvoorstellen waren erop gericht om die ontwikkeling te 

faciliteren. Dit gold niet voor voorstellen gericht op ontbundeling, maar ook voor privatisering. 

Minister Wijers hanteerde in dit verband het adagium 'eerst liberaliseren dan privatiseren'. De 

ervaringen in het Verenigd Koninkrijk leerden dat herregulering vooraf diende te gaan aan 

eventuele privatisering. Voor de productiebedrijven werd privatisering vanaf in 1999 mogelijk. 

De privatisering van de distributiebedrijven werd op termijn geplaatst en afhankelijk gemaakt 

van het tempo van het vrijgeven van de verbruikersmarkten.  

 

 

Regelgeving 

 

In de in 1996 door de EU vastgestelde richtlijn 96/92/EG zijn de gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit vastgelegd (Huygen, 1999). De interne markt zal tot 

stand worden gebracht door het bevorderen van de mededinging. Mededinging betekent meer 

efficiency in de elektriciteitsector wat zal bijdragen aan het concurrentievermogen van het 

Europese bedrijfsleven. In artikel 14 van de richtlijn wordt vastgelegd dat de markt geleidelijk 

wordt geopend, te beginnen in 1999 met circa 25% van de markt. In de richtlijn staan verder 

onder meer voorschriften met betrekking tot de netwerken. In artikel 14 wordt een 

boekhoudkundige scheiding voor geschreven. Verder worden in artikel 17 een drietal 

keuzemogelijkheden voor de lidstaten aangegeven voor het regelen van de toegang tot de 

netwerken, waaronder regulering en 'negotiated access'.  

 

In Elektriciteitswet 1998 zijn het doel van efficiency en het middel van mededinging onverkort 

overgenomen van de richtlijn. In de uitwerking gaat de Elektriciteitswet 1998 op onderdelen 

verder dan wat minimum wordt voorgeschreven. Voor wat betreft de vrijmaking wordt in artikel 

1 een sneller pad geschetst dan de richtlijn voorschrijft, waarbij 2007 als einddatum voor 

volledige vrijmaking wordt aangegeven. In plaats van een boekhoudkundige scheiding wordt in 

Elektriciteitswet 1998 voor wat betreft het transportnet een verdergaande juridische scheiding 

voor geschreven (artikel 10). Voor de distributienetten wordt uitgegaan van een 

boekhoudkundige scheiding (artikel 41). Om een non-discriminatoire toegang te realiseren 

wordt gekozen voor regulering door de DTe (artikel 36 en 41). De taken en bevoegdheden van 

de te richten toezichthouder DTe worden in artikelen 5-9 van de Elektriciteitswet vastgelegd.  

 

  

7.2.5 Veranderende rol van de overheid 

In de loop van ruim een eeuw elektriciteitsvoorziening verandert niet alleen de rol van de 

overheid, er is ook sprake van centralisatie van bevoegdheden.  

Het gehanteerde sturingsmodel vanuit de overheid ontwikkelt zich in de historie van 

concessieverlening naar overheidsbedrijven en vervolgens naar regulering. De 

concessieverlening aan private partijen in de beginperiode is van beperkte betekenis gebleven 

doordat gemeenten de elektriciteitsvoorziening relatief snel aan zich hebben getrokken. 

Financiële overwegingen gaven hierbij de doorslag. De weg terug naar de markt is van recente 

datum. In de lange periode met overheidsbedrijven als dominant sturingsmodel - meer dan een 

eeuw - is er sprake van een duidelijke verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden. 

Parallel aan de organisatorische schaalvergroting binnen de sector loopt een bestuurlijke 

ontwikkeling waarin bevoegdheden bij bovenliggende bestuurslagen worden gelegd.  
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De eigendomstructuur heeft zich echter niet mee ontwikkeld. Aan de hand van figuur 29 kan 

dat worden toegelicht. In het schema wordt de ontwikkeling in de vier hierboven beschreven 

fasen weergegeven. In fase 1 en 2 lopen het interventieniveau en de eigendomstructuur 

parallel. In fase 1 zijn het gemeenten die concessies verlenen en uiteindelijk zelf 

elektriciteitsbedrijven oprichten. De bedrijven worden hiërarchisch aangestuurd als een 

ambtelijke dienst. In fase 2 trekken de provincies productie en transport naar zich toe door 

oprichting van eigen provinciale bedrijven. Gemeenten blijven eigendom van de 

distributiebedrijven, zij het dat bij kleinere gemeenten deze uiteindelijk worden overgenomen 

door het provinciale bedrijf. De provinciale bedrijven zijn in de regel vennootschappen maar 

staan onder het gezag van het provinciebestuur. 

    

Figuur 29Figuur 29Figuur 29Figuur 29    Ontwikkeling overheidsinterventie elektriciteitssectOntwikkeling overheidsinterventie elektriciteitssectOntwikkeling overheidsinterventie elektriciteitssectOntwikkeling overheidsinterventie elektriciteitssectorororor    

 

Tijdsperiode Interventieniveau Sturingsmodel Eigenaren 

 

Fase 1: >1880 

 

Gemeentelijk 
Concessies � 

overheidsbedrijven 
Privaat � gemeenten 

 

Fase 2: >1910 

 

Provinciaal Overheidsbedrijven Gemeenten en provincies  

 

Fase 3: >1945  

 

Landelijk Overheidsbedrijven Gemeenten en provincies  

 

Fase 4: >1995  

 

Landelijk/Europees 
Overheidsbedrijven � 

Regulering 

Gemeenten en provincies � 

privaat 

 

 

Met het verleggen van het interventieniveau naar het rijk in fase 3 treedt er divergentie op 

tussen het interventieniveau (landelijk) en het eigendom (provincies en gemeenten).  

De 'opschaling' van de regie naar landelijk niveau wordt opnieuw gegeven door de 

schaalvergroting in de sector. Er ontstaat behoefte aan coördinatie van de investeringen in de 

productie die de provinciegrenzen overschrijden. Dit roept tegelijkertijd de behoefte op aan 

landelijke transportnetten. Met de keuze voor liberalisering van de verbruikersmarkten werd 

een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden noodzakelijk (fase 4). Daarbij werd gekozen 

om overheidsbedrijven als sturingsmodel los te laten en, met het oog op liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt, te vervangen door regulering (Huygen, 1999). Privatisering van de 

energiebedrijven werd daarbij als logisch vervolg gezien. Met privatisering komt een einde aan 

de rol van provincies en gemeenten in de elektriciteitsector.  

Zolang er nog niet is geprivatiseerd spelen de lagere overheden echter nog een rol als 

aandeelhouder. Zij willen hun financiële belangen veilig stellen. Opnieuw is voor veel lagere 

overheden bij privatisering het financiële motief doorslaggevend geworden. Voordat dieper in 

wordt gegaan op de beleidsontwikkeling in de sector en de problemen die dit met zich 

meebrengt eerst een nadere analyse van de economische kenmerken van de sector.  
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7.3 Economische kenmerken 

7.3.1 Structuurkenmerken 

    

Schema 2Schema 2Schema 2Schema 2    Referentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerkenReferentiekader: structuurkenmerken    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaal 

Economies of scale 

De geschiedenis van de elektriciteitsector is er een van schaalvergroting, zo leert het historisch 

overzicht. Bij de schaalvergroting dient onderscheid gemaakt te worden in schaalvergroting in 

productie en in transport. Decennia lang gingen schaalvergroting in productie en transport hand 

in hand. Minder maar grotere centrales betekenen immers meer transport. Betere geleiding 

zorgt voor minder energieverlies en maakt transport over grotere afstanden mogelijk.  

De schaalvergroting in transport heeft, voor wat Nederland betreft, vooral betrekking op 

grensoverschrijdende verbindingen. Het leggen van transportkabels naar Scandinavië en 

Engeland staan op het investeringslijstje van TenneT. Transport over lange afstanden heeft wel 

zijn grenzen, transport over meer dan 600 km is op dit moment kostentechnisch niet 

aantrekkelijk. Dit maakt dat er niet sprake is van één Europese markt, maar een aantal regionale 

markten. Nederland is net als andere nationale markten nog redelijk afgesloten, maar wordt 

steeds meer onderdeel van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt. Een voorwaarde voor 

het ontstaan van een Noordwest Europese markt is de beschikbaarheid over voldoende 

grensoverschrijdende transportcapaciteit (NMa, 2006b).  

 

Waar in het transport het schaalbereik groter wordt, is in de opwekking het proces van 

technische schaalvergroting tot stilstand gekomen (Verbong, 2000). Er is zelfs een tendens van 

schaalverkleining zichtbaar. Met de grotere aandacht voor benutting van restwarmte is de 

betekenis van decentrale opwekking weer toegenomen. Het aandeel van opwekking met 

behulp van Warmte Kracht Koppelingen is in Nederland zelfs opgelopen tot 40% van de 

elektriciteitsproductie. Recent loopt het aandeel weer terug door negatieve prijsprikkels. Naast 

decentrale opwekking worden er ook in toenemende mate kleinere gascentrales gebouwd, een 

gascentrale van 400 MW heeft kostentechnisch een optimale schaal. Het voordeel van deze 

centrales is dat deze flexibel zijn. In de opwekking of productie is daardoor een 

gedifferentieerder palet aan aanbod ontstaan. Naast meer grootschalige baseload-centrales zijn 

er kleinere centrales die afhankelijk van de vraag en de prijs kunnen worden aan- en 

Structuur:Structuur:Structuur:Structuur:
- schaal

- verticale integratie

- verzonken kosten

- productdifferentiatie

GedragGedragGedragGedrag ResultaatResultaatResultaatResultaat
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afgekoppeld.
56
 Het ontstaan van elektriciteitsmarkten heeft deze ontwikkeling bevorderd. Het 

exploiteren van één centrale is overigens te kwetsbaar met het oog op continue levering van 

elektriciteit. Een productiepark van 2000 MW wordt hiervoor als technisch-economisch 

minimum gezien. De grote Europese spelers beschikken echter over een productiecapaciteit 

van tienduizenden MW. Ondanks het feit dat de ontwikkeling van de techniek niet meer 

verdere schaalvergroting nodig maakt is er sprake van een sterke concentratie in de 

elektriciteitsmarkten. Economische factoren spelen hierbij een rol, zoals de wens tot 

risicobeheersing. Door risicobeheersing kunnen inkoop- en verkoopcontracten worden 

geoptimaliseerd. Dit vraagt in oligopolistische markten een zekere schaal, en vormt daarmee 

tevens een impuls tot verticale integratie van productie en levering.  

 

Economies of scope 

De mogelijkheden voor 'economies of scope' zijn beperkt. De belangrijkste voordelen worden 

gezocht in het benutten van klantcontacten en het beheer van de infrastructuur. Het 

samengaan van levering van gas en elektriciteit is een voorbeeld waarbij klantcontacten worden 

gecombineerd. Tot voor enkele decennia waren gas en elektriciteit twee volstrekt gescheiden 

sectoren. Met het combineren van levering van gas- en elektriciteit zijn voordelen behaald in de 

klantcontacten: één rekening, één keer meter opnemen, één administratie, en dergelijke. De 

operationele voordelen in gecombineerd beheer van de infrastructuur zijn beperkt. Voor wat 

betreft de infrastructuur ligt het combineren van gas en drinkwater meer voor de hand, omdat 

de techniek en hulpmiddelen in beide sectoren dezelfde zijn. Wel zijn in het asset management 

voordelen te behalen in het gezamenlijke beheer van de infrastructuur van gas en elektriciteit.  

 

Verticale integratie 

Nederlandse energiedistributiebedrijven willen verzekerd zijn van voldoende aanbod om aan 

hun leveringsverplichtingen te voldoen. De beslissing tot aankoop van de energiecentrales van 

Reliant door Nuon in 2004 is vanuit de optiek van risicospreiding genomen. Het is aannemelijk 

dat deze vorm van verticale integratie de transactiekosten kan verlagen (Joskow, 1993). Eerder 

had Nuon met de verkoop van haar aandeel in de EPON-centrales gegokt op een ruim aanbod 

van elektriciteit, deels via importen. De groei van de importcapaciteit en de oligopolievorming 

op de Nederlandse markt maakte haar echter sterk afhankelijk van de grote producenten. Zij is 

met de aankoop van de Reliant centrales verzekerd van 60% van de energiebehoefte en 

verkleint daarmee de onzekerheden aanzienlijk.
57
  

 

Eenzelfde beweging is al eerder in Engeland te zien geweest (Newbery, 1999). Zonder eigen 

productiecapaciteit kunnen groothandelaren aanzienlijke prijsrisico’s lopen (zie hiervoor de tekst 

over prijsvorming in de paragraaf 7.3.2). Het vermijden van dit risico is een belangrijke drijfveer 

om over eigen productiecapaciteit te beschikken. Met deze ontwikkeling wordt de ontbundeling 

van productie en levering van begin jaren negentig weer ongedaan gemaakt.  

 

De verticale integratie van levering en distributie is van een andere orde. De combinatie van 

deze functies is ontstaan ten tijde van de oprichting van de gemeentelijke 

elektriciteitsbedrijven. De logica van deze combinatie vloeide vooral voort uit de beperktheid 

van de leveringsfunctie. Elektriciteit is een homogeen goed met weinig ruimte voor 

productdifferentiatie, verzorgd door een regionale monopolist. De leveringsfunctie was zo niet 

 
56

 Baseload-centrales draaien permanent op volle capaciteit. Dit zijn kerncentrales en 

kolencentrales. De meer flexibele gascentrales leveren de piekbelasting. Onder het 

centrale planningsregime werd de belasting gelijkmatig uitgesmeerd over alle centrales.  

57
 De nieuwe president-directeur heeft hier een belangrijke hand in gehad. Van Halderen 

is immers afkomstig uit de productiesector (ex-EPON). Onder zijn voorganger Swelheim 

had NUON echter al geconstateerd dat de ‘fricties op de energiemarkten langer 

aanhouden dan verwacht’.  
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meer dan een 'aanhangsel' van de distributiefunctie. De bedrijven spraken in het verleden dan 

ook niet over klanten maar over 'aansluitingen'. Met de introductie van de concurrentie heeft de 

leveringsfunctie een zelfstandige positie gekregen binnen de bedrijfskolom, klantcontacten 

worden nu van wezenlijke betekenis. De gecombineerde uitvoering van deze functies levert 

weinig economische voordelen op. Het netwerkbedrijf is technisch georiënteerd met een 

sterke nadruk op investeringen en onderhoud. Het leveringsbedrijf vraagt om commerciële 

vaardigheden, risicomanagement van de leveringscontracten, en het beheer van de 

klantenadministratie. De mogelijke operationele synergievoordelen beperken zich tot het 

combineren van administraties van klanten (levering) en aansluitingen (netbeheer).  

 

Verzonken kosten 

Het verzorgen van transport en distributie van elektriciteit vraagt om grote investeringen. De 

'set-up costs' voor een nieuw netwerk - ofwel de exogene verzonken kosten - zijn zeer hoog. 

Toetreding van nieuwe netbeheerders is niet aan de orde. De exogene verzonken kosten 

nemen weliswaar door technologie af, maar daar tegenover staan toenemende kosten door 

eisen in verband met planologie, veiligheid en milieu. Daarmee blijven elektriciteitsnetwerken, 

met de huidige stand der techniek, regionale monopolies. Mogelijke uitzonderingen vormen 

stand-alone transportverbindingen. Zo heeft E.ON ooit overwogen een transportverbinding 

tussen de Maasvlakte en Duitsland aan te leggen, waardoor de productiecapaciteit in de 

Rijnmond direct gekoppeld kon worden aan het Duitse productiepark. Uiteindelijk bleek het 

geen rendabele investering te zijn. 

 

De exogene verzonken kosten in andere segmenten van de bedrijfskolom zijn afgenomen. Met 

de ontwikkeling van kleinschalige productie-eenheden zijn de toetredingsbarrières aanzienlijk 

afgenomen. Een boer met een windmolen naast zijn huis is al een producent op het moment 

dat hij stroom levert aan het net. Met het vrijgeven van de verbruikersmarkten is ook toetreding 

bij levering mogelijk. De opkomst van kleinschalige productie-eenheden stelde in de jaren 

negentig de distributiebedrijven in staat om eigen productiecapaciteit op te bouwen en 

daarmee hun afhankelijkheid van de productiebedrijven te verkleinen. Voor verkoop van 

elektriciteit zijn organisatorisch een call-center en een back-office voor de administratie 

voldoende. In de praktijk is het een stuk moeilijker. Dit heeft onder meer te maken met 

endogene verzonken kosten. Elektriciteitsbedrijven hebben veel geïnvesteerd in 'branding' van 

hun bedrijven. Dit in combinatie met een aarzelend switch-gedrag van de consument en de 

risico's in het afdekken van de leveringscontracten maken dat incumbents blijven domineren in 

de retailmarkt.  

 

Productdifferentiatie en kwaliteit 

Elektriciteit is een uitermate homogeen goed, waarbij differentiatie in de kwaliteit van de output 

niet mogelijk is. Wel is enige differentiatie in leveringsvoorwaarden mogelijk. Contracten 

gebaseerd op daluren zijn goedkoper dan contracten in de piekuren. Verder is het voor 

grootverbruikers sinds kort mogelijk om bij veel vraag tegen een financiële vergoeding 

afgekoppeld te worden van het net. Differentiatie in de input van elektriciteitsopwekking is wel 

mogelijk door het certificeren van groene stroom. Voor milieuvriendelijke en duurzame 

grondstoffen zijn groepen consumenten bereid meer te betalen. De beperkte mogelijkheden 

van productdifferentiatie maken het voor de burger minder aantrekkelijk om te switchen. De  

transactiekosten van switching ervaren veel burgers al snel als te hoog. Door beperkt 

switchgedrag nemen de concurrentieprikkels in de kleinverbruikersmarkt af.  
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Voor de netwerken wordt de kwaliteit collectief vastgesteld. Daarbij vindt een afweging plaats 

tussen kosten en disnut van mogelijke uitval. De kwaliteit van de netwerken is onderwerp van 

publiek debat geworden. In de afgelopen jaren zijn er op verschillende plaatsen in ons land, 

maar ook daarbuiten, langdurige storingen opgetreden. In internationaal perspectief is de uitval 

van de Nederlandse netten nog zeer laag (Deloitte & Touche, 2003). Lastig is dat het huidige 

storingsherstel weinig zegt over mogelijke storingen in de toekomst. Verwaarlozing in 

onderhoud bij complexe technische systemen met een lange levensduur heeft vaak pas op 

langere termijn effect en vraagt vervolgens om een langdurige herstelperiode.  

Een rapport opgesteld in opdracht van de Europese Unie (CESI et.al., 2005) geeft aan dat de 

komende twee decennia grote vervangingsinvesteringen nodig zijn vanwege de technische 

veroudering van veel systemen en componenten. De gemiddelde leeftijd van het 

transmissiesystemen in Nederland is 28 jaar bij een ontworpen levensduur van 30 à 50 jaar. 

Hoge vervangingsinvesteringen in de komende decennia zijn ook in veel andere Europese 

landen nodig.  

 

7.3.2 Gedragskenmerken 

Strategisch gedrag van aanbieders in netwerksectoren heeft betrekking op de prijsvorming, het 

investeringsgedrag en het vaststellen van toegangsvoorwaarden. 
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Prijsvorming 

In de elektriciteitsector bestaat het risico van monopolistische prijsvorming. 

Elektriciteitsbedrijven zijn lang regionale monopolies geweest. Met overheidseigendom en later 

een regime waarbij EZ toestemming moest verlenen voor de voorgestelde tarieven is getracht 

dit risico weg te nemen. Volgens Geelhoed - voormalig secretaris-generaal van EZ - was de SEP 

een publiek kartel (de Jong, 2005). Een effectief kartel zolang de opwekking en het 

internationale transport onder de regie van de SEP stonden. Het kartel is ondergraven door de 

groei in decentrale productiecapaciteit en liberalisering van de verbruikersmarkten. Met de 

getrapte liberalisering van de verbruikersmarkten zijn de prijzen in fasen vrijgegeven. De 

liberalisering van de verbruikersmarkten leidt niet automatisch tot een daling van de prijzen.  

Bedacht dient te worden dat in een elektriciteitsmarkt met een beperkte productiecapaciteit al 

veel marktmacht kan worden uitgeoefend.  
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De combinatie van het ontbreken van voorraadvorming en een lage prijselasticiteit
58
 lokt 

strategisch gedrag van aanbieders uit. In haar visiedocument over concentraties op de 

energiemarkten stelt de NMa (2006b) het als volgt: “Indien alle beschikbare capaciteit reeds 

wordt aangewend en één speler nog capaciteit beschikbaar heeft die benodigd is om aan de 

vraag te voldoen, is deze speler 'pivotal' en is hij op die momenten in staat de prijs van 

elektriciteit te bepalen." Deze speler kan zich met andere woorden op die momenten 

onafhankelijk gedragen van zijn concurrenten en afnemers en beschikt op die momenten over 

een economische machtspositie.” Een aanbieder, die het gat tussen de gemiddelde vraag en 

de piekvraag overbrugt, kan een strategisch spel spelen door niet te leveren. Dit hoeft niet 

openlijk te geschieden, maar kan verborgen worden gehouden door 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
59
 Het gevolg van een dergelijk strategisch spel is dat 

de prijzen op de spotmarkt omhoog vliegen. Aanbieders worden dan beschuldigd van 

strategisch gedrag. Zo leidde een gebrek aan koelwater in de zomer van 2004 tot prijspieken op 

de APX (de Jong, 2005). Bewezen is dit laatste niet, maar de kenmerken van de sector en 

ervaringen in het buitenland sluiten dit niet uit. Ook de elektriciteitssector in ons land is 

gevoelig voor strategisch gedrag, doch dit is lastig te bewijzen (ten Heuvelhof et.al., 2003).  

De NMa (2006b) constateert dat de groothandelsmarkt tijdens piekuren nog steeds een 

nationale markt is. De Nederlandse elektriciteitsprijzen lagen in 2005 in vergelijking met 

Duitsland voor 60% van de uren tijdens weekdagen meer dan 5% hoger, voor 37% van de tijd 

zelfs 10% of hoger. Ook ten opzichte van België lagen de prijzen tijdens piekuren hoger.  

 

Naast het strategische gedrag van aanbieders op de groothandelsmarkt is gegeven de 

oligopolistische marktstructuur ook collusie op de kleinverbruikersmarkt mogelijk.  

Niet lang na het vrijgeven van de kleinverbruikersmarkt in 2004 is de NMa een onderzoek 

begonnen naar samenspanning door de incumbents. De NMa (2006a) heeft hiervoor echter 

geen bewijzen heeft gevonden. Dit neemt niet weg dat de incumbents na het vrijgeven van de 

kleinverbruikersmarkt tot dusverre geen agressieve marketingacties hebben gevoerd binnen 

elkanders 'werkgebied'. Naar het oordeel van de NMa (2006b) is de retailmarkt nog steeds een 

nationale markt.  

 

Netwerken blijven monopolies, waardoor het risico van monopolistische prijsvorming bij de 

netwerktarieven blijft bestaan. Met de introductie van tariefregulering heeft het ministerie van 

Economische Zaken dit willen voorkomen. In Nederland is in de Elektriciteitswet vastgelegd dat 

prijsregulering geschiedt op basis van de in Engeland ontwikkelde pricecap methode. In de 

pricecap methode wordt de formule CPI-X gehanteerd, wat betekent dat de prijzen worden 

aangepast aan de inflatie (CPI) en de productiviteitsstijging (X). De pricecap methode is in de 

afgelopen jaren door de DTe verder ontwikkeld in de richting van maatstafconcurrentie. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde yardstick door de individuele bedrijven te 

vergelijken met best-practises in de sector (Haffner en Meulmeester, 2006). Deze methode 

wordt als superieur gezien, omdat het betere prestatieprikkels geeft en heeft bovendien als 

voordeel dat de toezichthouder niet over gedetailleerde kostprijsmodellen hoeft te beschikken. 

In theorie stuurt de toezichthouder het prijsniveau. De praktijk is weerbarstiger. Bij de 

toepassing van de methode wordt noodzakelijkerwijs teruggegrepen op kostprijsberekeningen. 

Volgens Newbery (1999) zijn daarom de verschillen tussen de methodieken kleiner dan het zich 

op het eerste gezicht laat aanzien. Het is in kapitaalintensieve gediversifieerde ondernemingen 

lastig om greep te krijgen op de kostentoedelingen.  

 
58

 Een lage prijselasticiteit betekent dat de vraag weinig gevoelig is voor de prijs. Een 

forse prisverlaging zal maar in beperkte mate tot minder gebruilk van elektriciteit leiden 

59
 Dit spel wordt overal gespeeld. In Californië leidde dit in combinatie met een foute 

regulering tot een dramatische elektriciteitscrisis (The Economist, 2003). 
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Hierdoor hebben de onder toezichtgestelde bedrijven de nodige vrijheidsgraden in toedeling 

van de winsten. Dit geeft ook ruimte aan ongewenste vormen van kruissubsidiëring. 

 

Investeringsbeleid 

Het investeringsbeleid in de elektriciteitsector kan in drie componenten worden onderscheiden, 

namelijk directe investeringen in netwerken, directe investeringen in productiecapaciteit, en 

investeringen in de vorm van acquisities van bedrijven.  

De directe investeringen in netwerken worden nauwkeurig door de toezichthouder in de gaten 

gehouden. Vanwege de lastige verifieerbaarheid van de kwaliteit van de netwerken is dit een 

moeilijke opgave. Naar het oordeel van Joskow (2005) is betere samenwerking tussen 

economen en netwerk-engeneers nodig om te komen tot een identificatie van 

investeringsbehoeften waarbij criteria voor betrouwbaarheid zijn verdisconteerd. Daarmee is 

het ook een nieuw werkterrein voor toezichthouders, langdurige ervaring met toezicht op 

kwaliteit ontbreekt nog. Om die reden adviseerde de Algemene Energieraad (2004) om 

voorzichtig te zijn met het privatiseren van de netwerkbedrijven van de distributiebedrijven. De 

veroudering van de netwerken maant tot voorzichtigheid. Strategisch gedrag kan tot 

minimalisering van investeringen leiden (Kuit, 2003). In de VS is sprake van een structurele 

daling van investeringen in netwerkcapaciteit. Voor Europa ontbreken de data voor een lange 

termijnanalyse, maar het lijkt erop dat de netwerkcapaciteit en kwaliteit nog altijd hoog is 

(Brunekreeft, 2005). Op Europees niveau nemen de investeringen in netwerken nog altijd toe. 

In de periode 1996-2004 zijn de investeringen met gemiddeld 2,7% per jaar toegenomen (CESI 

et.al., 2005). Het aandeel van de investeringen in grensoverschrijdende transmissie is echter 

zeer beperkt (4%). Met het oog op de ontwikkeling van de Noordwest Europese energiemarkt 

schiet de grensoverschrijdende transportcapaciteit echter tekort. TenneT is doende om met de 

aanleg van een transportleiding naar Noorwegen de importcapaciteit te vergroten, maar dit is bij 

lange na niet voldoende om te kunnen profiteren van lagere prijzen in het buitenland. Deze 

transportleiding heeft een capaciteit van 700 MW, terwijl volgens de berekeningen van 

Moselle, Newbery en Harris (2006) minimaal een groei van 3500 naar 6500 MW nodig is om 

met import de prijsverschillen op te heffen. 

Bij de uitbreiding van de grensoverschrijdende transportcapaciteit zal TenneT niet alleen naar de 

effecten op de mededinging kijken. Investeringen zullen ook op hun bedrijfseconomische 

merites worden beoordeeld (NMa, 2006b). Dit betekent dat investeringsvoorstellen met 

positieve effecten voor de mededinging om bedrijfseconomische redenen toch af kunnen 

vallen.  

 

De grote energiedistributiebedrijven in ons land leggen in toenemende mate productiecapaciteit 

vast. In eerste aanleg niet door directe investeringen in productiecapaciteit, maar door 

overname van productiecapaciteit (Nuon koopt Reliant) en het aangaan van lange 

termijncontracten (Eneco neemt het Intergen-contract over van Nuon). Investeren in 

productiecapaciteit is een gevoelig thema bij de liberalisering van de energiemarkten, omdat 

overcapaciteit nodig is vanwege het ontbreken van de mogelijkheid van voorraadvorming. De 

EU constateert dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in nieuwe centrales, terwijl oude 

centrales buiten dienst worden gesteld. Zo is de productiecapaciteit van de vier grote 

aanbieders in Duitsland in de periode 2000-2005 afgenomen met 2150 MW (EC, 2007). De 

prangende vraag is in hoeverre aanbieders reageren op prijsprikkels in de markt, ofwel leidt een 

structurele prijsverhoging ook in de praktijk tot meer investeringen in de elektriciteitsmarkt? 

Recent onderzoek in Engeland lijkt te bevestigen dat de markt reageert op prijsprikkels, te 

beginnen door stilgelegde centrales weer in bedrijf te nemen (Newbery, 2004b). Ondanks de 

stijgende energieprijzen en het vooruitzicht van capaciteitstekort zijn in Nederland investeringen 

in nieuwe centrales lang uitgebleven. In 2006 zijn door de productie- en distributiebedrijven 

nieuwe investeringsvoorstellen gelanceerd, maar met het oog op de noodzakelijke 

vergunningen zal realisatie nog enige tijd op zich laten wachten.  
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De investeringen in decentrale opwekking is in de afgelopen jaren gestagneerd. De Task Force 

Energietransitie (2006) schrijft dit mede toe aan onzekerheid rond het subsidie-instrumentarium 

voor duurzame opwekking. Verder spelen belemmeringen rond aansluiting op het netwerk een 

rol.  

 

Naast investeringen in productie en distributiecapaciteit in eigen land hebben de 

energiedistributiebedrijven in het afgelopen decennium de nodige acquisities gedaan. De 

overname van productiebedrijven zijn terug te voeren op het streven naar verticale integratie. 

Verder hebben distributiebedrijven in eigen land een proces van consolidatie ingezet.  

De grote drie energiedistributiebedrijven - Essent, Nuon en Eneco - zijn in de periode 1999-2004 

ontstaan door samensmelten van regionale en provinciale bedrijven (Vlijm, 2002). Soms is er 

sprake van een fusie van, in omvang, gelijke partners, meestal betreft het overnames. 

 

Behalve consolidatie binnen de sector is er ook sprake van diversificatie. Vooral Essent en Nuon 

hebben bedrijven overgenomen in en buiten de energiesector. De investeringen buiten de 

energiesector waren gebaseerd op het multi-utility concept. De oorsprong daarvan is niet 

zozeer een marktconcept als wel een erfenis uit het verleden, waarin energiebedrijven 

meerdere nutsfuncties vervulden.
60
 Essent zit in afvalverwerking en heeft tot 2006 een 

kabelbedrijf gehad. Nuon zit in drinkwater, het kleinere Delta in een reeks van 'oude' 

nutsvoorzieningen. Behalve in andere activiteiten hebben de grote twee - Nuon en Essent - ook 

in het buitenland geïnvesteerd met acquisities. Nuon is het meest ver gegaan in de 

diversificatie: van waterbedrijven in de VS tot aan windparken in Spanje en China. In de jaren 

1999-2002 werden maar liefst 15 bedrijven overgenomen in het buitenland of in sectoren 

buiten de energie (Boode, 2005). Met de focus op de Noordwest Europese energiemarkt zijn 

veel van de acquisities weer afgestoten door Nuon en is de diversificatie voor een belangrijk 

deel weer ongedaan gemaakt.  

 

Toegangsvoorwaarden 

Toegangsbelemmering is een van de mogelijke vormen van concurrentievervalsing die kan 

optreden bij verticale integratie. Belemmering van nieuwe toetreders kan door middel van 

ongunstige prijsstelling, beperkingen in aansluitvoorwaarden of het in stand houden van 

bottlenecks op het net. Toegangsbelemmering is voor de bedrijven een aantrekkelijke strategie 

indien het verlies aan inkomsten op het net door minder transport kleiner is dan extra 

inkomsten elders in de bedrijfskolom. De combinatie van het monopolistische netbeheer en 

andere activiteiten in de bedrijfskolom maken dit strategische gedrag mogelijk. Het tegengaan 

hiervan is mede de inzet geweest van de splitsingdiscussie. Zie hiervoor het volgende 

hoofdstuk.  

 

Macht werkvloer 

Net als in de spoorsector hebben ook de vakbonden en ondernemingsraden een sterke positie 

in de energiesector. De vakbonden hebben een hoge organisatiegraad van circa 50%. De 

onderlinge krachtsverhoudingen tussen de vakbonden weerspiegelen de krachtsverhoudingen 

op landelijk niveau. De FNV is de grootste vakbond gevolgd door het CNV. Categorale bonden 

spelen geen rol in deze sector. Ingewikkelde machtsverhoudingen zoals bij de NS zijn in deze 

sector niet aan de orde. De ondernemingsraden bij energiebedrijven hebben ruime faciliteiten 

en zijn goed ingevoerd in het bedrijf. Veel ondernemingsraadleden maken deel uit van het 

middenkader van de bedrijven en zijn daarmee goed op de hoogte van de strategie en 

bedrijfsvoering van hun eigen bedrijf. Het gevolg is dat de rol van de vakbonden meer beperkt 

 
60

 De samenvoeging van nutsfuncties in grote gemeenten was vaak bestuurlijk 

ingegeven, het paste goed in het gemeentelijke dienstenmodel. Bij nutsbedrijven met 

provincies of regionale verbanden van gemeenten als aandeelhouder waren het eerder 

managementambities die tot samenvoeging leidden. 
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is dan in de spoorsector. Vakbondsbestuurders onderhandelen alleen over arbeidsvoorwaarden 

en sociale plannen. De ontwikkeling van de sector en de rol van hun bedrijven daarin zien de 

ondernemingsraden primair als hun verantwoordelijkheid. 

 

7.3.3 Conclusies economische kenmerken 

Schaalvergroting heeft een dominante rol gespeeld in de ontwikkeling van de elektriciteitsector. 

Het heeft niet alleen tot grotere bedrijven geleid, het heeft ook de overheid aangezet tot 

bestuurlijke opschaling. Opvallend is dat in de productie een einde is gekomen aan de 

technische schaalvergroting en er ruimte is gekomen voor efficiënte kleinschalige vormen van 

opwekking. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden voor het toepassen van 

concurrentieprikkels in verschillende segmenten van de bedrijfskolom. De concurrentieprikkels 

in productie en levering worden wel beperkt door toetredingsbarrieres door hoge endogene 

verzonken kosten en de beperkte mogelijkheden van productdifferentiatie. Concurrentie tussen 

netwerken is niet aan de orde. Schaal en verzonken kosten zorgen voor een natuurlijk 

monopolie bij de netwerken.  

 

Strategisch gedrag is in de elektriciteitsector dominant aanwezig. De elektriciteitsmarkt biedt 

veel mogelijkheden voor ongewenste prijsvorming. Dit prikkelt aanbieders onder meer tot 

verticale integratie tussen productie en levering en het benutten van het monopolie op de 

netwerken voor eigen doeleinden. Die kunnen op gespannen voet komen te staan met de eis 

van vrije toegang tot het netwerk. Investeringen in de netwerken zijn gevoelig vanwege het 

risico op niet-verifieerbaar kwaliteitsverlies. Investeringen in productie hangen sterk af van de 

mate waarin prijsprikkels werken. Tenslotte is waarneembaar dat bedrijven in de 

elektriciteitsector investeren in het buitenland en in andere activiteiten. Voor een deel zijn deze 

investeringen ingegeven door ambities van het management en vloeien voort uit principaal-

agent problemen. De werkvloer heeft ene sterke positie in de elektriciteitsector. Niet alleen 

door een hoge organisatiegraad maar vooral ook door krachtige ondernemingsraden.  

 

7.4 Marktwerking in de elektriciteitsector: het beleid van Wijers 

Na het mislukken van het beleid van het introduceren van marktprikkels door het ontbundelen 

van productie en distributie in de jaren tachtig is door Economische Zaken halverwege jaren 

negentig vol ingezet op het introduceren van concurrentie in de elektriciteitsmarkt. De 

Europese richtlijnen konden daarbij worden gebruikt om het een en ander af te dwingen. Bij het 

herordenen van de sector kunnen de volgende beleidslijnen worden onderscheiden: 

- liberalisering van de verbruikersmarkten 

- herstructurering en privatisering van de productiesector 

- introduceren van regulering en toezicht 

- privatisering en ontbundelen van de distributiebedrijven.  

 

Van de vier beleidslijnen is liberalisering leidend. Beleid gericht op ontbundeling wordt als 

faciliterend gezien om een 'open' en 'fair access' te bewerkstellingen, privatisering geldt als 

aanvulling op de liberalisering van de verbruikersmarkten. 

 

7.4.1 Liberalisering verbruikersmarkten 

De liberalisering van de elektriciteitsmarkt is - conform de EU-richtlijn - in drie fasen verlopen: 

eerst de zakelijke grootverbruikers, daarna de middelgrote zakelijke verbruikers en ten slotte de 

kleinverbruikers. Deze deelmarkten zijn qua verbruik ongeveer even groot (zie onderstaand 

schema), maar in aantal klanten niet. De grootverbruikermarkt bestaat uit enkele honderden 

klanten, de middelgrote verbruikers omvatten enkele tienduizenden afnemers, terwijl de 

kleinverbruikersmarkt miljoenen klanten kent. De administratieve processen zijn derhalve per 

marktsegment zeer verschillend. In eerste instantie was de laatste tranche van liberalisering in 
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2007 gepland. Later is besloten om het tempo te versnellen en de laatste tranche naar voren te 

halen. In 2004 is in ons land de kleinverbruikersmarkt als laatste vrijgegeven. In Engeland, 

Duitsland en de Scandinavische landen waren de kleinverbruikermarkten al eerder vrijgegeven, 

zuidelijke landen als Frankrijk en Italië volgen uiterlijk in 2007. Met het vrijgeven van de 

kleinverbruikersmarkt is een einde gekomen aan het monopolie van de regionale 

distributiebedrijven. Voor de grootverbruikers (wholesalemarkt) was dit al in 1998 gerealiseerd, 

voor de middelgrote verbruikers in 2002 (zie figuur 30). 

    

Figuur 30Figuur 30Figuur 30Figuur 30    Elektriciteitsmarkt: versnelde liberaliseringElektriciteitsmarkt: versnelde liberaliseringElektriciteitsmarkt: versnelde liberaliseringElektriciteitsmarkt: versnelde liberalisering    

 

 
Aandeel verbruik Oorspronkelijk schema Gerealiseerd schema 

Grootverbruikers 33% 1-8-1998 1-8-1998 

Middelgrote verbruikers 29% 1-1-2002 1-1-2002 

Kleinverbruikers 38 % 1-1-2007 1-7-2004 

 
Bron: EZ 

 

Bij de start van de liberalisering waren van meet af aan meerdere grote aanbieders op de markt. 

De regionale monopolies kregen de ruimte om over de grenzen van hun werkgebied heen te 

gaan. Dit is een belangrijk verschil met de telecommarkt waar de liberalisering startte met één 

aanbieder, de KPN. Toch is de liberalisering van de retailmarkt niet zonder problemen verlopen.  

Keuzevrijheid betekent dat bij het overstappen naar een andere leverancier (switching) 

administratieve handelingen moeten worden verricht, zoals het afhandelen van de 

eindafrekening en de overdracht van gegevens aan de nieuwe leverancier. Bij het vrijgeven van 

de markt voor middelgrote gebruikers op 1 januari 2002 ontstonden veel administratieve 

problemen bij de energiedistributiebedrijven.  

Het ging nog om een relatief beperkt aantal klanten, zodat beleidsmakers beducht werden voor 

de problemen bij het vrijgeven van de kleinverbruikersmarkt met miljoenen klanten. Uiteindelijk 

is een externe adviescommissie onder leiding van oud-staatssecretaris van Rooy nodig 

geweest om het groene licht te geven voor vrijgeven van de kleinverbruikersmarkt per 1-7-

2004. Het is geen chaos geworden, maar ook niet zonder problemen verlopen. In 2005 heeft 

minister Brinkhorst van Economische Zaken de bedrijven verschillende malen hierover 

aangesproken. Het aantal klanten dat na het vrijgeven van de kleinverbruikersmarkt van 

leverancier wisselt is tot dusverre klein, 11% in 2005 (Moselle et.al, 2006). Dit is minder dan in 

het Verenigd Koninkrijk en in de Scandinavische landen, maar meer dan in Duitsland en België. 

Van Damme (2004b) stelt dat energie te weinig sexy is om als burger over de leverancier na te 

denken.  

 

7.4.2 Herstructurering en privatisering productie 

Met de invoering van de nieuwe Elektriciteitswet in 1998 werd tevens de scheiding tussen 

productie en distributie weer ongedaan gemaakt. Integratie van beide functies werd weer 

toegestaan. In eerste aanleg was voor een andere weg gekozen. Onderdeel van de 

voorbereiding van de nieuwe Elektriciteitswet was de oprichting van een Grootschalig 

Productiebedrijf (GPB), waarin alle Nederlandse productiebedrijven zouden worden 

opgenomen. De SEP was de aanjager van dit 'project'.  
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Het belangrijkste argument voor oprichting van het GPB was de positie van de Nederlandse 

productiebedrijven in Europees perspectief. Kijkend naar de kaart van Europa bleek dat de 

Nederlandse productiebedrijven afzonderlijk kleine spelers waren. Met de fusie zou men qua 

schaal in de middenmoot terechtkomen. De afstand tot de 'Europese grootmachten' zou 

overigens nog aanzienlijk blijven: EdF (Frankrijk) en RWE (Duitsland) waren op dat moment nog 

altijd tien maal zo groot in omzet als de GPB-partners samen. 

Het ministerie van Economische Zaken was intern sterk verdeeld over de noodzaak van de 

fusie. Secretaris-generaal Geelhoed was tegenstander van de fusie, omdat dit de mededinging 

op de Nederlandse markt niet ten goede zou komen. De verantwoordelijke directeur-generaal 

Dessens ondersteunde de argumentatie van de SEP en was voorstander van de fusie.  

 

Dit paste bij de ambivalentie over het nut van liberalisering binnen het directoraat-generaal 

Energie. Wijers liet zich door Dessens overhalen en werd voorzitter van een gezamenlijke 

stuurgroep van ministerie en sector. Vanuit die rol heeft Wijers en zijn ministerie zich tot het 

einde ingezet voor het welslagen van de fusie. 

 

De fusie van vijf organisaties was echter een brug te ver. Het management van de bedrijven 

hadden verschillende visies en waren niet bereid voor de problemen van de ander op te 

draaien. Het was een opgelegde fusie, niet één uit overtuiging. Uiteindelijk gaven de 

aandeelhouders - lagere overheden en distributiebedrijven - de nekslag en spraken hun veto uit. 

Breekpunt voor de lagere overheden als aandeelhouder was het voorstel om de solvabiliteit van 

het nieuwe bedrijf op te voeren tot 45%. Voor provincies en gemeenten, die als aandeelhouder 

steeds verder van het bedrijf af kwamen te staan, telde vooral het eigen financiële belang. Het 

GPB gaf de lagere overheden als aandeelhouder onvoldoende uitzicht op een goede opbrengst, 

welke in veel gevallen nodig was voor het sluitend maken van de eigen begrotingen. De 

distributiebedrijven hadden als aandeelhouder een dubbel belang, namelijk de toekomstige 

aandeelhouderswaarde en de inkoopprijzen voor elektriciteit. Het laatste gaf de doorslag: de 

distributiebedrijven waren liever vrij in hun inkoop, indien het GPB geen lage tarieven kon 

garanderen. In het buitenland was namelijk relatief goedkope overcapaciteit beschikbaar. Het 

breekpunt voor hen in de onderhandelingen waren de afspraken over de zogenaamde 

verstromingscontracten
61
. Uiteindelijk prevaleerden voor de aandeelhouders de eigen belangen 

boven het creëren van een sterke Nederlandse producent. Zelfs een zwaargewicht als oud 

Shell-topman Slegte slaagde er niet in om onderlinge geschillen bij de tot standkoming van het 

GPB op te lossen. 

 

In reactie op het mislukken van de fusie zijn drie van de vier productiebedrijven daarna in korte 

tijd verkocht aan buitenlandse bedrijven: Reliant (VS) kocht UNA, Preussen Elektra nu E.ON (D) 

nam EZH over en EPON ging naar Elektrabel (B/F).
62
 Essent heeft bij EPZ de overige 

aandeelhouders uitgekocht. Het overkoepelende bedrijf SEP is inmiddels opgeheven, een 

administratiekantoor handelt de erfenis af. Van de distributiebedrijven heeft alleen Essent van 

het begin af aan gekozen voor de strategie van een verticaal geïntegreerd elektriciteitsbedrijf. 

De andere distributiebedrijven hebben - samen met de provincies en gemeenten - hun 

aandelen in productiebedrijven verkocht, met de gedachte dat er voldoende aanbod van stroom 

beschikbaar zou zijn. Daar komt men nu op terug vanwege de aanhoudende oligopolistische 

marktstructuur in de productiesector dat de recente overname van de UNA-centrales van 

 
61

 Hiermee zouden de distributiebedrijven een grote invloed op de bedrijfsvoering van het 

GPB krijgen. In de verstromingscontracten diende het GPB tegen kostprijs 

productiefaciliteiten ter beschikking te stellen aan de distributiebedrijven. 

62
 De buitenlandse bedrijven hebben een hoge entreeprijs betaald. Shell zag om die reden 

af van de koop van EZH. De ‘terugkoop ‘ van UNA door NUON voor bijna de helft van het 

oorspronkelijk betaalde bedrag kan als indicatie voor de strategische premie worden 

gezien.  
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Reliant door NUON duidelijk maakt. Ook Eneco is doende eigen productiecapaciteit te 

verwerven. Het mislukken van het GPB heeft de afhandeling van de zogenaamde 'bakstenen' 

ingewikkelder gemaakt. De bakstenen zijn de verliezen die voortvloeien uit dure 

inkoopcontracten van SEP en onrendabele investeringen in stadsverwarming. Deze verliezen 

zijn het gevolg van het uitvoeren van wensen vanuit Den Haag. De rijksoverheid compenseert 

de verliezen die voortvloeien uit de bakstenen.  

 

Het ander gevolg van het mislukken van het GPB was dat de transportnetten in eigendom en 

beheer van het SEP zijn ondergebracht in TenneT en niet bij de afzonderlijke productiebedrijven. 

Het belang om een nationale monopolist voor het transportnet te creëren heeft politiek nooit 

ter discussie gestaan. Met de groei van transport over grotere afstanden en de import is de 

betekenis van een gecentraliseerde dispatchfunctie toegenomen. TenneT vervult die functie. 

Wel is het eigendom van TenneT in discussie geweest. Uiteindelijk is gekozen voor 100% 

overheidseigendom. De DTe reguleert echter de prijzen van TenneT en ziet toe op de 

investeringen.  

 

7.4.3 Regulering en toezicht 

Om liberalisering van de elektriciteitsmarkten tot een succes te maken was in de wet de 

oprichting van een onafhankelijke toezichthouder opgenomen, de Dienst toezicht en uitvoering 

energie (DTe). De DTe is later als kamer opgenomen in de NMa. De opdracht van de DTe is het 

reguleren van prijzen, kwaliteit en toegang tot de netwerken en het beschermen van de 

consumentenbelangen. Voorafgaande aan de liberalisering van de retailmarkt heeft de DTe de 

prijzen gereguleerd. De bevoegdheden en capaciteit van de DTe zijn in een aantal stappen 

uitgebreid. De toerusting van de toezichthouder is in de aanloopfase achtergebleven bij de 

gestelde opgaven (Veraart en Steeman, 1999). Toen werd nog gestreefd naar ‘light handed’ 

toezicht door een kleine organisatie.   

 

De tarieven voor netwerken worden vastgesteld door de toezichthouder DTe. De DTe gebruikt 

hiervoor maatstafconcurrentie (DTe, 2002; Haffner en Meulmeester, 2006). Dit betekent dat de 

toezichthouder periodiek efficiencykortingen toepast voor de tarieven. Voor de periode 2004-

2006 zijn deze efficiencykortingen vastgesteld. Hierover is met de sector overeenstemming 

bereikt. Deze overeenstemming was er niet in de daaraan voorafgaande jaren. De 

distributiebedrijven als netbeheerders hebben de opgelegde efficiencykortingen heftig 

bestreden met als argument dat de bijgestelde tarieven onvoldoende ruimte geven voor  

onderhoud en investeringen. De Centrale Raad voor Beroep voor het Bedrijfsleven heeft de 

wijze waarop de DTe de bedrijfsspecifieke efficiencykortingen vaststelt uiteindelijk verworpen, 

waardoor een impasse ontstond.
63
 Met nieuwe afspraken voor de periode 2004-2006 is een 

einde aan het conflict gekomen.  

 

Naast het sectorspecifieke toezicht van de DTe heeft de NMa ook de verantwoordelijkheid voor 

het mededingingstoezicht in de sector. Een onderdeel daarvan is de beoordeling van de fusies 

en overnames. De hoge concentratiegraad in de sector en de risico’s op misbruik van 

marktmacht was de aanleiding voor de NMa om in 2006 een visiedocument te publiceren 

 
63

De rechter heeft niet de efficiencykorting zelf, maar de bedrijfsspecifieke invulling van 

kortingen verworpen. In artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 is de betreffende formule 

opgenomen. De nieuwe prijs is de oude prijs vermeerderd met inflatie (CPI) en 

verminderd met de efficiencykorting (X). In artikel 40 wordt aangegeven hoe de 

toezichthouder met de afzonderlijke netbeheerders afspraken maakt over de tarieven. In 

artikel 41 wordt weliswaar niet gesproken over een generieke efficiencykorting (X), maar 

ook niet expliciet over de mogelijkheid van specifieke kortingen (X-jes). In de ogen van de 

wetgever (Tweede Kamer), de beleidsmakers (ministerie EZ) en beleidsuitvoerders (DTe) 

was het hanteren van gedifferentieerde X-jes uitdrukkelijk de bedoeling, doch de rechter 

heeft het zo niet willen lezen in de wet.  



p 161 

UA25/totaal-def.doc 

(NMa, 2006b). Dit visiedocument zal als leidraad dienen bij de beoordeling van de te 

verwachten consolidatie in de sector. In het visiedocument wordt een drietal fusiescenario’s 

onderzocht: de vorming van een nationale kampioen (voorbeeld Essent-Nuon), de fusie van een 

productiebedrijf met leveringsbedrijf (voorbeeld Elektrabel-Eneco) en de overname van een 

geïntegreerd leveringsbedrijf door een buitenlandse partij met een bescheiden positie op de 

Nederlandse markt (voorbeeld RWE-Essent). De gevolgen van de fusiescenario’s zijn 

verschillend (zie figuur 31). Het scenario van een overname door een buitenlandse partij met 

geen of bescheiden posities op de Nederlandse markt levert relatief weinig 

mededingingsproblemen op. De nationale fusie de meeste problemen. Naar het oordeel van de 

NMa zijn stevige ‘remedies’ nodig om een dergelijke fusie toe te staan. De indicatie van de 

omvang van de ‘remedies’ is het afstoten van 1900 MW productiecapaciteit en 10 tot 20% van 

het klantenbestand. De  mededingingsproblemen bij een verticale integratie (voorbeeld 

Elektrabel-Eneco) zijn ongewis. Doorslaggevend bij de beoordeling is de mate waarin de 

verticale integratie de concentratie op de retailmarkt of de groothandelsmarkt in piekuren 

beïnvloedt. In die beoordeling is zijn de belangen in de netwerken niet meegewogen.
64
  

 

Figuur 31Figuur 31Figuur 31Figuur 31        Verkenning mededingingsproblemen in fusiVerkenning mededingingsproblemen in fusiVerkenning mededingingsproblemen in fusiVerkenning mededingingsproblemen in fusiescenario’sescenario’sescenario’sescenario’s    

    

 

 
Essent-Nuon RWE-Essent Elektrabel-Eneco 

Groothandelmarkt in piekuren Ja Nee Mogelijk 

Idem in niet-piekuren Nee Nee Nee 

Retailmarkt Ja Nee Mogelijk 

    
Bron: NMa (2006b) 

 

7.4.4 Ontbundelen en privatisering distributiebedrijven 

Het adagium van minister Wijers van Economische Zaken was 'eerst liberaliseren, dan 

privatiseren'. In de Elektriciteitswet 1998 was dan ook vastgelegd dat voor privatisering van de 

distributiebedrijven toestemming nodig was van de minister. In het najaar van 2000 kwam het 

verzoek tot toestemming van verkoop van REMU aan het Spaanse Endessa. Dit zou betekenen 

dat privatisering voorafgaande aan de liberalisering van de retailmarkt mogelijk zou worden. Dit 

was niet alleen een inbreuk op het adagium, ook de toegang tot de netwerken was nog niet 

afdoende geregeld. Dit was nog een onopgelost vraagstuk in de wetgeving. Aanvankelijk was 

de gedachte om een administratieve scheiding aan te brengen voor de distributienetten. Voor 

de landelijke netwerken was met de oprichting van TenneT een onafhankelijke netbeheerder 

ontstaan. Het besluit over de positionering van de distributienetten werd verschillende malen 

door het ministerie vooruit geschoven. Huygen wees in 1999 al op de tekortschietende 

regelgeving in de Elektriciteitswet 1998. De toenmalige minister Jorritsma was echter 

geporteerd voor snelle privatisering van de distributiebedrijven wat een beslissing over de 

toegang nodig maakte. Minister Jorritsma kwam met het voorstel van een juridische scheiding 

van de netbedrijven (EZ, 2001a). De Tweede Kamer was het uiteindelijk niet met haar eens wat 

uitmondde in aanvaarding van de motie Crone in april 2001. Kern van de motie Crone was om 

het juridische eigendom van de netwerken bij de publieke eigenaren te houden als middel om 

de beheerder (economisch eigenaar) bij slecht beheer te vervangen.  

 

 
64

 De redenering daarachter is dat de transport en distributienetwerken wettelijke 

monopolies zijn die door de DTe worden gereguleerd en daarmee geen invloed uitoefenen 

op de concentratie in de elektriciteitsmarkten..  
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In de daarop volgende jaren probeerde het ministerie van Economische Zaken tegemoet te 

komen aan de wensen van de Tweede Kamer én van de distributiebedrijven. Centraal stond 

daarbij de gedachte om het netbedrijf onderdeel uit te laten maken van een holding en daarmee 

financiële consolidatie mogelijk te maken (EZ, 2001b). Juist dit onderdeel riep veel vragen op 

over de wenselijkheid en houdbaarheid van het idee. Voor juristen is bepalend bij consolidatie 

of er sprake is van economische eenheid met organisatorische verbondenheid. Kernpunten bij 

consolidatie zijn dat de moedermaatschappij het centrale groepsbeleid bepaalt en dat de 

afhankelijke maatschappijen zich op dit beleid richten en de moedermaatschappij 

koerswijzigingen kan afdwingen. Daarmee werd het mogelijk maken van consolidatie enerzijds 

en onafhankelijkheid van de netbeheerder anderzijds binnen een holdingconstructie meer en 

meer een spagaat voor het ministerie. De wetgeving (EZ, 2002c) die uiteindelijk op tafel kwam 

was dan ook voor niemand bevredigend. In voorjaar 2004 werd de patstelling in Den Haag 

doorbroken met de brief van minister Brinkhorst (EZ, 2004a). Daarin kondigde hij aan tot 

splitsing op eigendomsniveau te willen overgaan. Het splitsingsvoorstel werd neergelegd in 

een wetsvoorstel dat in het najaar van 2005 bij de Tweede Kamer is ingediend (EZ, 2005).  

Met het voorstel kwam de minister tegemoet aan de opvatting van de meerderheid in de 

Tweede Kamer, maar ging daarmee in tegen de wens van de bedrijven. De bedrijven hebben 

zich van meet af aan fel verzet. Daarmee was er opnieuw een heftig conflict ontstaan, dit keer 

tussen de minister en de sector.  

 

7.4.5 Positie van de vakbonden en ondernemingsraden 

In het afgelopen decennium hebben de gevolgen van fusies en overnames centraal gestaan in 

het overleg tussen de vertegenwoordiging van de werknemers en directies. In de 

distributiesector heeft zich een sterke consolidatie voltrokken. De drie grote bedrijven – Nuon,  

Essent en Eneco – zijn ontstaan uit een reeks opeenvolgende fusies van provinciale 

energiebedrijven en overnames van kleinere regionale spelers. In ruil voor goede sociale 

plannen hebben de werknemersvertegenwoordigers mee gewerkt aan het tot stand brengen 

van deze fusies. Naast werkgelegenheidsgaranties waren afspraken over reiskosten, 

vergoedingen voor verhuizing, afvloeiing van oudere werknemers en salarisgaranties belangrijke 

onderdelen van de sociale plannen. Daarbij lag het accent vooral op de integratie van de 

bedrijven en de daarbij horende reorganisaties van bedrijfsonderdelen. De grote efficiencyslag 

moet echter nog plaats vinden bij de distributiebedrijven.  

 

Ook bij de productiebedrijven spitsten de onderhandelingen zich toe op de sociale plannen, zij 

het binnen een andere context. Bij de productiebedrijven was immers de binnenlandse 

consolidatieslag al achter de rug. Bij de productiebedrijven gingen de onderhandelingen over de 

personele consequenties van privatisering, waarbij drie van de vier productiebedrijven aan grote 

buitenlandse energiebedrijven zijn verkocht. Ook bij de productiebedrijven zijn ruimhartige 

sociale plannen afgesloten. In de productiesector zijn inmiddels wel de eerste efficiency 

operaties in gang gezet, mede onder druk van interne bedrijfsvergelijkingen bij de dochters van 

de internationale energieconcerns.  

De vakbonden en ondernemingsraden hebben in zowel de productiebedrijven als de 

distributiebedrijven hun sterke positie effectief benut. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van 

het feit dat in de complexe onderhandelingsprocessen over fusies en overnames de directies 

alle belang hebben bij het bewaren van de interne arbeidsrust. Dit heeft zich onder meer 

vertaald in goede arbeidsvoorwaarden. 
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Ondernemingsraden hebben op beslissende momenten in de hervorming van de sector naar 

onderlinge samenwerking gezocht. Ten tijde van de vorming van het Grootschalig 

Productiebedrijf (GPB) hebben de ondernemingsraden van de productiebedrijven hun krachten 

gebundeld om de plannen voor de fusie in de productie te beoordelen. De ambivalentie over de 

fusie bij het management en de aandeelhouders speelde ook bij de medezeggenschap. Naast 

verschillen in visie op de toekomst was ook de verdeling van de fusiepijn een belangrijk 

struikelblok in de samenwerking. De vraag in welke bedrijfsonderdelen banen verloren zouden 

gaan verdeelden de vertegenwoordigers van de verschillende ondernemingsraden. Men was 

opgelucht toen de fusie werd afgeblazen.  

Meer recent hebben de ondernemingsraden van de vier grote distributiebedrijven een 

opvallende rol gespeeld in de discussie over de splitsingswet. De ondernemingsraden verenigd 

in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven (LME) hebben een intensieve 

lobby gevoerd tegen de voorstellen tot splitsing. Splitsing werd door de ondernemingsraden als 

bedreiging gezien voor de continuïteit van de bedrijven en de werkgelegenheid. De LME heeft 

met haar lobby de vakcentrales van standpunt doen veranderen. Ook de aandeelhouders van de 

energiebedrijven zijn door de vertegenwoordigers van de LME met succes bewerkt. Vlak voor 

de behandeling van het wetsvoorstel hebben de ondernemingsraden zelfs reclamespotjes 

tegen splitsing op de televisie laten uitzenden. De oppositie tegen splitsing werd als een 

gezamenlijk belang van werknemers en management gezien. Een gezamenlijk belang wordt 

niet herkend als het om privatisering gaat. De LME, als spreekbuis van de distributiebedrijven, 

is tegen de privatisering van de distributiebedrijven. De LME is bovendien sterk geporteerd 

voor het creëren van een publieke nationale kampioen. Tot dusverre hebben de 

ondernemingsraden met betrekking tot de strategie samen opgetrokken met het management. 

De vraag is of hoe houdbaar dit is in de toekomst. Niet alleen privatisering maar ook 

internationale fusies en vrijwillige splitsing zijn mogelijke ontwikkelingen die voor de nodige 

onderlinge conflictstof kunnen zorgen. 

  

7.5 Resultaten 

Dit hoofdstuk, waarin de context van het proces van ontbundelen en privatiseren is geschetst,  

wordt afgesloten met een korte beschouwing over de eerste resultaten van het beleid. Harde 

conclusies kunnen nog niet worden getrokken want een evaluatie van het beleid en de 

resultaten ontbreken tot dusverre. Van Damme (2005) vindt het langzamerhand wel tijd 

hiervoor. De beoordeling in dit boek kan niet verder reiken dan het verkennen van indicaties aan 

de hand van vier eerder genoemde indicatoren voor resultaat: prijs, kwaliteit, innovatie en 

'rents' (zie schema 4). 

 

Schema 4Schema 4Schema 4Schema 4    Referentiekader: resultatenReferentiekader: resultatenReferentiekader: resultatenReferentiekader: resultaten    
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Gezien de keuze voor liberalisering van de verbruikersmarkten als speerpunt van het beleid zal 

de ontwikkeling van de prijzen zwaar wegen in de beoordeling. Een analyse van de 

prijsontwikkeling op de verbruikersmarkten als gevolg van liberalisering ontbreekt voor ons 

land. Het International Energy Agency (IEA, 2005) verwacht dat als gevolg van de liberalisering 

de prijzen zullen dalen. De mate waarin afnemers profiteren zal naar het oordeel van de IEA 

verschillend zijn. Newbery (1999) komt tot de conclusie dat er als gevolg van liberalisering en 

privatisering in Engeland sprake is van een indrukwekkende efficiencyverbetering. De 

elektriciteitsprijzen zijn in de jaren negentig dan ook gedaald in Engeland, maar minder dan de 

brandstofkosten. De margeverbetering is volgens Newbery ten goede gekomen aan de 

aandeelhouders in de vorm van sterk opgelopen beurskoersen van de elektriciteitsbedrijven. De 

consumenten en de overheid hebben er nauwelijks van geprofiteerd. 

 

Een recente analyse van de EU (EC, 2007) laat zien dat in de eerste jaren van dit decennium de 

groothandelsprijzen in de ons omringende landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië) 

stabiel zijn gebleven en elkaar in 2003 niet veel ontliepen in prijsniveau (circa 25 Euro per 

MWh). Alleen het prijsniveau in Nederland was in dat jaar duidelijk hoger met meer dan 30 Euro 

per MWh. Vanaf de zomer 2003 lopen de prijzen in de genoemde landen niet alleen op, de 

prijzen gaan ook divergeren. In de zomer van 2006 ligt het prijsniveau tussen de 50 en de 70 

Euro per MWh. De prijsontwikkeling in Engeland loopt in deze jaren parallel aan de gestegen 

gasprijzen, de belangrijkste brandstof voor de Engelse centrales. In Duitsland kan de 

prijsstijging niet worden verklaard uit de stijging van de brandstofprijzen. De prijs van kolen, de 

belangrijkste input voor de Duitse centrales, is in die periode nauwelijks gestegen. De EU 

schrijft de prijsontwikkeling toe aan onvoldoende concurrentie en transparantie in de Europese 

elektriciteitsmarkten. De marktstructuur wordt in de ogen van de EU gekenmerkt door een 

systematische belangenverstrengeling, waardoor de incumbents hun dominante positie hebben 

kunnen handhaven. Een van de gevolgen daarvan is dat er te weinig wordt geïnvesteerd in 

productiecapaciteit en transmissie. Door in standhouding van schaarste kunnen de incumbents 

de prijzen hoog houden.  

 

In Nederland klagen de grootverbruikers al jaren over de hoge elektriciteitsprijzen. De analyse 

van de EU (2007) laat zien dat in de afgelopen jaren de groothandelsprijzen in ons land hoger 

liggen dan in andere Europese landen. De grootverbruikers wijten dit onder meer aan te weinig 

productiecapaciteit in ons land. Hun analyse wordt ondersteund door de analyse van de NMa. 

De NMa (2006b) komt in haar visiedocument tot de conclusie dat de elektriciteitsprijzen in de 

piekuren structureel hoger zijn dan in de buurlanden. Vooralsnog is de elektriciteitsmarkt in 

piekuren een nationale markt. Er is minstens in de ogen van de NMa een verdubbeling van de 

importcapaciteit nodig om van een Noordwest Europese markt te kunnen spreken. Gegeven de 

lange tijd die Ruimtelijke Ordening procedures vergen voor transportleidingen zal er voorlopig 

nog wel sprake zijn van een nationale markt. De genoemde grootverbruikers hebben zich in 

2006 verenigd om tot lagere prijzen te komen, desnoods door zelf te investeren in een nieuwe 

centrale. 

 

Hogere prijzen op de binnenlandse markt lijken in de afgelopen jaren niet te leiden tot hoge 

winstmarges bij de Nederlandse elektriciteitsbedrijven. De winstmarges zijn tot 2005 relatief 

bescheiden gebleven (Sequoia, 2005; Boode, 2005). Een mogelijke oorzaak is de 

achterblijvende efficiency door 'overstaffing' van de energiebedrijven. Illustratief in dit verband 

is het onderzoek verricht in opdracht van de AbvaKabo (Roland Berger, 2005). Zij voorspellen 

een aanzienlijk werkgelegenheidsverlies als gevolg van liberalisering: 10.000 van de 23.000 

banen in 5 jaar tijd. Een andere mogelijke oorzaak is de lage winstgevendheid van investeringen 

in nieuwe projecten als gevolg van opgepotte vermogens in de energiebedrijven.  



p 165 

UA25/totaal-def.doc 

Acquisities in andere activiteiten waren in ieder geval niet altijd even succesvol (Boode, 2005). 

De negatieve resultaten van diversificatie sporen met de in hoofdstuk 4 aangehaalde studie van 

Blanchard en Shleifer (1994) over aanwending van 'windfall profits'. Ondanks de lage marges 

slagen werknemers er wel in om gunstige arbeidsvoorwaarden en goede sociale plannen af te 

spreken. Zij trekken daarmee een deel van de ‘rents’ naar zich toe. Een recente 

arbeidsvoorwaardenvergelijking laat zien dat de beloning in de elektriciteitsector zich kan meten 

met de best betaalde CAO’s in de chemische industrie. Vooral de arbeidsvoorwaarden voor 

oudere werknemers, een grote groep binnen deze bedrijven, zijn relatief hoog bij de 

elektriciteitsbedrijven (AEF, 2004a). 

 

Voor beoordeling van de prijsontwikkeling van de netwerktarieven in ons land zijn er wel 

onderzoeksresultaten beschikbaar. Volgens de berekeningen van Haffner en Meulmeester 

(2005) zijn er met de tariefregulering van de DTe aanzienlijke efficiencyverbeteringen 

gerealiseerd. Ze zijn bovendien doorgegeven aan de afnemers door toepassing van 

prijsregulering. Voor de periode 2001-2005 zijn voor de consument de netwerktarieven met 

12% reëel gedaald (NMa, 2006a). De besparingen op de transporttarieven hadden nog een 

kwart groter kunnen zijn als de oorspronkelijke X-factoren in de formule voor de prijsregulering 

waren gehandhaafd (Nilissen en Pollitt, 2004). De gerealiseerde besparingen op 

transporttarieven blijven echter voor de consument verborgen in de gestegen 

energierekeningen. Afgezien van belastingen en heffingen op elektriciteit bestaat het 

elektriciteitsrekening voor circa 50% uit kosten voor transport en distributie. Dit zijn door de 

DTe gereguleerde tarieven. De andere helft van het elektriciteitsrekening zijn de prijzen voor 

productie en levering, waarvan het leeuwendeel opgaat aan brandstofkosten. De 

brandstofkosten zijn in ons land toegenomen door de sterk gestegen gasprijzen. 

 

De kwaliteit in de vorm van leverings- en voorzieningszekerheid staat voor de korte termijn niet 

onder druk (NMa, 2006a). Het aantal storingen is beperkt, de capaciteit is voldoende. Voor de 

langere termijn is het echter onzeker. Investeringen in productie zijn lang uitgebleven. De 

recent gelanceerde investeringsplannen in centrales leveren meer dan voldoende 

productiecapaciteit, maar het zijn voorlopig nog maar voornemens. Voor de netwerken zullen 

naar verwachting veel investeringen nodig zijn voor vervanging van componenten. De EU 

constateert dat in Europa de investeringen in centrales en in transport achterblijven als gevolg 

van verschillen in belangen (EC, 2007). De ontwikkeling van decentrale opwekcapaciteit was 

een belangrijke innovatie in ons land.  

Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van groene stroom. Deze ontwikkelingen zijn nu tot 

stilstand gekomen mede door onzekerheden op de grondstofmarkten en de effecten van 

wijzigingen in het milieubeleid. De terugkerende veranderingen in het subsidiebeleid staan 

volgens de Task Force Energietransitie (2006) op dit moment investeringen in duurzame 

energie in de weg. 
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Slot 

Het liberaliseren van de verbruikersmarkten vormt de kern van het ordeningsbeleid in de 

elektriciteitsector. Onduidelijk is echter wat de hoeksteen van het beleid in Nederland heeft 

opgeleverd. De resultaten lijken echter tegen te vallen. Niet alleen in Nederland maar ook in 

andere EU-landen. De EU schrijft dit toe aan te weinig integratie van de nationale 

energiemarkten en de beperkingen in de concurrentie door de dominantie van de incumbents.  

De verticale integratie, die nog stamt uit de periode voorafgaande aan liberalisering van de 

elektriciteitsmarkten, is in de ogen van de EU één van de grote belemmeringen voor betere 

marktwerking. Dit raakt het splitsingsdebat in ons land. De vraag is welke betekenis het 

ontbundelen en privatiseren van de distributiebedrijven heeft voor de ordening van de 

Nederlandse elektriciteitsector en het daarbij horende transitieproces. 
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De belangen bij privatisering en ontbundeling zijn groot. Zo wordt de verkoopwaarde van de 

distributiebedrijven bij de volledige privatisering van commerciële bedrijven en een gedeeltelijke 

privatisering van de netwerkbedrijven geschat op maar liefst 20 miljard Euro (Sequioa, 2005). 
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8 Ontbundelen en privatiseren in de elektriciteitsector 

 

Net als in het spoor heeft het vraagstuk van ontbundelen en privatiseren in de elektriciteitsector 

veel discussie doen opwaaien. De politieke discussie over ontbundelen en privatiseren is op 

gang gekomen na de aanvaarding van de motie Crone in april 2001. De discussie kwam politiek 

gezien in 2006 tot ontknoping met de behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging van de 

Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet van augustus 2005 (EZ, 2005). In de wandelgangen wordt 

dit de splitsingswet genoemd. Deze wet had betrekking op het verplicht ontbundelen van de 

netwerkbedrijven en de commerciële activiteiten gericht op productie en levering. In de 

discussie over splitsing is ook het eigendom van de netwerken aan de orde gekomen. In de 

politieke discussie zijn de vraagstukken van splitsing en eigendom in toenemende mate met 

elkaar verweven geraakt. In dit hoofdstuk zullen beide vragen afzonderlijke worden behandeld 

met uiteraard oog voor de samenhang. De te beantwoorden vragen daarbij zijn:  

- is volledige splitsing van netwerken en levering nodig en gewenst, hoe moeten de argumenten 

gewogen worden (paragraaf 8.1) 

- wat is de betekenis van overheidseigendom voor de netwerkbedrijven, mede in relatie tot de 

verschillende sturingsmodellen (paragraaf 8.2) 

- wat is de relatie tussen privatisering en ontbundeling van de energiedistributiebedrijven 

(paragraaf 8.2)? 

 

De gemaakte keuzes zullen vervolgens tegen het licht worden gehouden van de eerder 

gepresenteerde beoordelingskaders voor ordening en transitie met als vragen: 

- zijn de gemaakte keuzes voor ordening juist en consistent, mede in het licht van de doelstelling 

van liberaliseren (paragraaf 8.3) 

- is er sprake van een verantwoord en effectief transitieproces (paragraaf 8.4)? 

 

De beoordeling spitst zich toe op de keuzes die bij de distributiebedrijven zijn gemaakt, maar 

wel binnen de context van de sector als geheel zoals die in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet 

(paragraaf 8.5).  

 

8.1 Ontbundelen  

8.1.1 Ontbundeling door Elektriciteitswet 1989 en 1998 

Bundelen en ontbundelen kent in de elektriciteitsector al een lange voorgeschiedenis. Nadat de 

provincies eigen productiebedrijven hadden opgericht, startte een proces van verticale 

integratie door het overnemen van gemeentelijke distributiebedrijven. Vanaf die periode is er 

sprake van bundeling en concentratie in de elektriciteitsector. Dit was een 'vrijwillig' proces, dat 

wil zeggen niet afgedwongen met wet- en regelgeving. Met het vaststellen van de 

Elektriciteitswet van 1989 werd een eerste stap gezet tot verplichte ontbundeling. Op basis van 

de wet werden productiebedrijven en distributiebedrijven uit elkaar gehaald. De 

productiebedrijven zorgden voor opwekking en transport, de distributiebedrijven waren 

verantwoordelijk voor distributie en levering. Daarmee werd de infrastructuur verdeeld tussen 

productie en levering. De productiebedrijven beheerden het landelijke netwerk, de 

distributiebedrijven de regionale en lokale netwerken. De ontbundeling was niet gericht op 

veranderingen in het beheer van de netwerken, maar op het scheiden van belangen tussen de 

productie- en leveringsfunctie in de bedrijfskolom. Door het scheiden wilde overheid tussen 

beide segmenten in de bedrijfskolom marktwerking creëren. Uiteindelijk bleek dit niet te 

werken. De SEP fungeerde als een kartel van de productiebedrijven (De Jong et.al., 2005). 

Investeringen werden, onder de vlag van de planvorming van het ministerie van Economische 

Zaken, centraal door het SEP vastgesteld.  
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Ook de inzet van de centrales van de vier bedrijven werd centraal gepland en afwijkingen 

werden op basis van een centraal verrekensysteem achteraf verevend. De beoogde 

marktwerking bleef niet alleen uit vanwege het productiekartel, ook de distributiebedrijven 

ontbeerden concurrentieprikkels doordat het regionale monopolies bleven. Bovendien waren, 

via het eigendom, de bedrijven in de elektriciteitsector sterk met elkaar verbonden. Provincies 

en gemeenten waren in verschillende samenstelling aandeelhouders in de productie- en 

leveringsbedrijven, in sommige productiebedrijven waren na de ontbundeling 

distributiebedrijven mede-eigenaar geworden van de productiebedrijven. De veelheid aan 

principaal-agentrelaties - zie figuur 32 - en de monopoliepositie in de productie maakten de SEP 

de spin in het web in de elektriciteitsector.  

        

Figuur Figuur Figuur Figuur 32323232: : : : PrincipPrincipPrincipPrincipaaaaalalalal----agentagentagentagent    relaties relaties relaties relaties elektriciteitsector elektriciteitsector elektriciteitsector elektriciteitsector voor 1998 voor 1998 voor 1998 voor 1998     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de opkomst van de decentrale productiecapaciteit werd in de loop van de jaren negentig 

het productiekartel ondergraven. De Elektriciteitswet 1989 verbood distributiebedrijven niet om 

decentrale productiecapaciteit te exploiteren. Daarmee werd op bescheiden schaal verticale 

integratie weer hersteld. De distributiebedrijven versterkten hun onderhandelingspositie ten 

opzichte van de productiebedrijven zonder dat de afnemers daar echt van profiteerden.  

Uiteindelijk leidde het wel tot het ondergraven van de centrale investeringsplanning en daarmee 

tot een erosie van het publieke kartel van de SEP.  

 

In hoofdstuk 7 is beschreven hoe en waarom er zo snel weer een nieuwe elektriciteitswet is 

gekomen. Het was de druk van de Europese industrie die leidde tot de EU-richtlijnen en 

vervolgens tot nieuwe wetgeving in ons land. De Elektriciteitswet 1998 heeft weer nieuwe 

bundeling en ontbundeling tot gevolg gehad. Met de invoering van de nieuwe elektriciteitswet 

was het de elektriciteitsbedrijven weer toegestaan om productie en levering te combineren.  
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Dit was politiek geen vanzelfsprekendheid, want men vreesde wel degelijk de macht van 

verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven bij marktwerking.
65
 Uiteindelijk wogen de 

mogelijke voordelen van verticale integratie zwaarder dan de risico's van marktmacht. Bijna alle 

grote leveringsbedrijven hebben in de achterliggende jaren de verticale integratie tussen 

productie en levering weer tot stand gebracht. Daarmee is deze vorm van ontbundeling uit de 

jaren negentig weer ongedaan gemaakt. Wel is er een nieuwe vorm van ontbundeling 

gekomen. Bij deze ontbundeling gaat het om de relatie van de netwerken met enerzijds de 

productie en anderzijds de levering. Na het mislukken van het GPB ontstond er ruimte voor 

privatisering van de afzonderlijke productiebedrijven. Daarmee werd ook tot opheffing van de 

SEP besloten. Dit had consequenties voor de positie van het transportnet. Het transportnet 

was geheel in beheer en gedeeltelijk in eigendom van de SEP. Indien het GPB er was 

gekomen, was volgens de voorliggende plannen het transportnet in het nieuwe bedrijf 

ondergebracht. Na het mislukken van het GPB heeft de overheid er uiteindelijk voor gekozen 

om de transportnetten niet bij de productiebedrijven te laten maar om een nationaal 

netwerkbedrijf hiervoor op te richten, TenneT. Met de oprichting van TenneT werden twee 

vliegen in één klap geslagen: de centrale dispatchfunctie kon worden gecontinueerd en het 

vraagstuk van de toegang tot het transportnet voor de concurrerende elektriciteitsbedrijven was 

daarmee opgelost. Bovendien was het investeren in grensoverschrijdende transportcapaciteit in 

handen van TenneT als onafhankelijke partij gelegd. Voor het realiseren van voldoende import 

en exportcapaciteit is zij echter afhankelijk van buitenlandse counterparts. De grote Belgische 

en Duitse energiebedrijven combineren transportactiviteiten met levering van energie en zijn 

vanuit commerciële belangen niet altijd geporteerd om de aansluiting van hun netten op het 

Nederlandse transportnet te verzorgen. De politieke besluiten met betrekking tot TenneT zijn in 

verhouding tot andere energiedossiers redelijk geruisloos genomen.  

 

Met de privatisering van de distributiebedrijven in het vooruitzicht kwam ook de positie van de 

regionale en lokale distributienetten op de politieke agenda te staan. Met de aanvaarding van de 

motie Crone in april 2001 werd duidelijk dat de Tweede Kamer de Elektriciteitswet 1998 op dit 

punt ontoereikend vond. Na jarenlange discussie en harde belangenstrijd heeft dit geresulteerd 

in nieuwe wetgeving die in 2006 door beide kamers van de Staten Generaal is aangenomen. 

Hieronder wordt ingegaan op overwegingen bij het besluit tot ontbundelen van de 

distributienetwerken en vervolgens een beoordeling van het besluit.  

 

8.1.2 Voorstel tot ontbundelen distributienetwerken  

Bij het ontbundelen van levering en distributie staat het vraagstuk van de toegang tot de 

netwerken centraal. Voor ontbundeling zijn in hoofdstuk 3 verschillende toegangsmodellen 

geschetst (zie ook schema 7). Gezien de risico's van strategisch gedrag in deze sector is een 

vergaande vorm van ontbundeling noodzakelijk. 

 

 
65

 In Engeland en de Verenigde Staten is hierover uitgebreid gedebatteerd. In Engeland is 

uiteindelijk deze vorm van verticale integratie toegestaan, in delen van de VS niet. 
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Schema 7Schema 7Schema 7Schema 7    Referentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegangReferentiekader: opties voor netwerktoegang    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee toegangsmodellen die daaraan voldoen, namelijk vergaande regulering of scheiding 

op eigendomsniveau. Vrijlaten is vanwege conflicterende belangen en latent strategisch gedrag 

voor elektriciteitsnetwerken geen reële optie. De keuze tussen de twee opties is een afweging 

van synergie - verticale integratie en/of 'economies of scope' - versus transparantie. De 

voordelen van synergie worden behouden bij een lichte scheiding in combinatie met zware 

regulering, maar dit gaat ten koste van transparantie. Een verticaal geïntegreerd bedrijf is in 

meer of minder mate een black box waarbij de toezichthouder altijd kan worden misleid. Dit 

laatste wordt voorkomen bij volledige scheiding, maar dit heeft zijn prijs met het teniet doen 

van integratievoordelen.  

 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat, kijkend naar de structuurkenmerken, de voordelen 

van verticale integratie van productie en levering met transport en distributie beperkt zijn en dat 

gedragskenmerken wijzen op mogelijke risico's. Vanuit de optiek van de economische 

kenmerken is splitsing in de elektriciteitsector goed te verdedigen. Newbery (1999) komt tot 

die conclusie voor de elektriciteitsector, terwijl hij voor de telecomsector terughoudender is. 

Newbery geeft ook aan dat eventuele splitsing bij voorkeur vooraf dient te gaan aan 

privatisering met het oog op mogelijke hoge financiële compensaties bij verplichte ontbundeling 

van private bedrijven. Hieronder passeren in kort bestek de argumenten voor en tegen de 

ontbundeling van distributienetwerken zoals die in de periode 2001-2006 de revue hebben 

gepasseerd. 

  

8.1.3 Genoemde argumenten voor en tegen splitsing  

De argumenten voor splitsing zijn terug te voeren tot het verhinderen van diverse vormen van 

concurrentievervalsing (Veraart, 2004). Genoemd zijn toegangsbelemmering, kruissubsidiëring 

en misbruik van informatie. Daarnaast is het voorkomen van onderinvesteringen in de 

netwerken als argument genoemd. Aan splitsing kleven uiteraard ook nadelen. Bestaande 

bedrijven worden opgesplitst, wat desintegratiekosten met zich meebrengt. De 

desintegratiekosten hebben betrekking op het verlies aan operationele synergie, hogere 

kapitaalskosten en de ontbindingskosten van cross border leases. Dit kan de 

aandeelhouderswaarde doen dalen. Behalve tot desintegratiekosten kan splitsing ook leiden tot 

verzwakking van het bedrijf op het Europese speelveld, het level playing field wordt ongelijk 

(Veraart, 2004). 
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Genoemde argumenten voor splitsing 

 

Toegangsbelemmering 

Nieuwe aanbieders in productie en levering dienen toegang tot de netwerken te krijgen. 

Onbelemmerde toegang is een voorwaarde voor het ontstaan van concurrentie op de 

betreffende markten. Volledig geïntegreerde incumbents kunnen toetreding echter 

belemmeren door prijsstelling en het opwerpen van allerlei administratieve en technische 

problemen zonder dat de toezichthouder deze inbreuken op de spelregels kan controleren of 

corrigeren. 

 

Ongewenste kruissubsidies 

Het combineren van verschillende activiteiten geeft een bedrijf de gelegenheid kruissubsidies 

toe te passen. Met het toepassen van kruissubsidies kunnen de kasstromen uit de netwerken 

worden gebruikt voor financiering van commerciële activiteiten en het uit de markt drukken van 

concurrenten. Dit onder de veronderstelling dat deze praktijken niet moeilijk te controleren en 

te corrigeren zijn. 

 

Misbruik van informatie 

Geïntegreerde bedrijven beschikken over de verbruikgegevens van alle klanten in de regio. Dit 

is voor de leveringsbedrijven concurrentiegevoelige informatie. Het geeft de netbeheerder niet 

alleen inzicht in de marktaandelen van de concurrentie, maar ook in de NAW-gegevens en de 

verbruikskarakteristieken. Geïntegreerde energiedistributiebedrijven kunnen daar misbruik van 

maken door deze strategische informatie van het netbedrijf naar het eigen leveringsbedrijf door 

te sluizen die daarmee gewapend de concurrent slagvaardiger kunnen aanvallen. 

 

Onderinvesteringen in netwerken 

Onderinvesteringen in netwerken kunnen het gevolg zijn van verkeerde prioriteitenstelling van 

het moederbedrijf. Bij een verkeerde prioriteitenstelling worden de vrijvallende kasstromen niet 

in de netwerken geïnvesteerd, maar in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Nieuwe 

activiteiten kunnen betrekking hebben op nieuwe branches, nieuwe landen of een combinatie 

daarvan.  

 

Genoemde argumenten tegen splitsing 

 

Verlies aan operationele synergie 

Operationele synergie ontstaat door het combineren van activiteiten, in dit geval door verticale 

integratie. De operationele synergie kan bereikt worden door vergelijkbare activiteiten die 

schaalgevoelig zijn te combineren. Hierdoor kunnen arbeidskosten en kapitaalkosten worden 

bespaard. Het versturen van één rekening is hiervan een voorbeeld. 

 

Hogere kapitaalskosten 

Met de afsplitsing van netwerken neemt het risicoprofiel van de achterblijvende commerciële 

activiteiten toe. De investeringen in netwerken leveren vanwege de regulering een stabiele en 

zekere inkomstenstroom op. Het risicoprofiel van de asset-mix netwerken en 

productiecapaciteit is lager dan van productie stand-alone. 
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Kosten ‘Cross border leases’ 

‘Cross border leases’ zijn financiële constructies waarbij de Nederlandse energiebedrijven 

gebruik gemaakt hebben van 'gaten' in de Amerikaanse belastingwetgeving. Formeel zijn 

Amerikaanse bedrijven eigenaar van veel netwerken van de energiebedrijven in ons land, maar 

de Amerikanen hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering (het residuele eigendom is 

nul). Wijziging van eigendom - privatisering of splitsing - kan echter een ontbindende 

voorwaarde in een lopend contract zijn. Amerikaanse financiële partijen kunnen derhalve 

splitsing aangrijpen om te heronderhandelen over het contract, hetgeen nadelig kan uitpakken 

voor de betreffende energiebedrijven. 

 

Vernietigen van aandeelhouderswaarde 

Onder de publieke aandeelhouders bestaat het schrikbeeld dat na splitsing de bestaande 

bedrijven minder waard zouden. Naar het oordeel van het management van de bedrijven is dit 

vooral het gevolg van het teniet doen van bestaande synergievoordelen. 

 

Ongelijk 'level playing field' met buitenland  

Splitsing van netbedrijven kan de afgesplitste commerciële tak in een kwetsbare positie 

brengen ten opzichte van de buitenlandse concurrenten. In andere Europese landen worden 

minder vergaande eisen gesteld en kunnen bedrijven verticaal geïntegreerd blijven. Na de 

splitsing kunnen de Nederlandse bedrijven een gemakkelijke overnameprooi worden van de 

buitenlandse bedrijven. 

 

Stand van zaken Europa 

 

De vigerende Elektriciteitsrichtlijn schrijft weliswaar een vorm van splitsing voor, maar biedt de 

lidstaten een vergaande mate van vrijheid bij de invulling daarvan. De lichtste variant is een 

administratieve scheiding. Een aantal landen volstaat hiermee. Dit zijn onder meer Frankrijk, 

Duitsland en Noorwegen. De meeste landen gaan verder en schrijven een juridische scheiding 

voor. Geen enkel land kent tot dusverre scheiding op eigendomsniveau. Er komen wel 

beperkingen voor in het eigendom door een meerderheidsaandeel van de overheid te eisen 

(Nederland, Wallonië) of het aandeel van de productie- en leveringsbedrijven te maximeren 

(Vlaanderen, Denemarken). Een andere dimensie is de onafhankelijkheid van het bestuur. 

Alleen Nederland en België hebben hieromtrent voorschriften (Deloitte & Touche, 2003).  

De minder vergaande regelgeving in andere landen heeft onder meer te maken met de 

marktmacht van incumbents in de betreffende landen. In Duitsland is de 'bundeling' de 

belangrijkste hinderpaal bij de toetreding van nieuwkomers op de energiemarkt. Ook in Frankrijk 

is het één van de hinderpalen. In deze landen worden de nationale kampioenen bewust 

gesteund. De toestemming van de Duitse regering voor overname van Ruhrgas door E.ON is 

hiervan een voorbeeld. Hierdoor ontstaat een ongelijk 'level playing field' op Europees niveau. 

De 'lichte' scheiding in Duitsland leidt tot substantieel hogere nettarieven dan elders in Europa. 

Deze feiten brengen de Algemene Energieraad (AER, 2003a) ertoe om de regering te adviseren 

het liberaliseringbeleid in Europees perspectief te plaatsen.  

Het gebrek aan concurrentie op de Europese energiemarkten heeft de EU aangezet tot 

voorstellen voor verdergaande regelgeving (EC, 2007). Centraal staan de voorstellen voor 

volledige afsplitsing van de transport- en regionale distributienetten en de versterking van de 

positie van toezichthouders. Naar verwachting worden de voorstellen afgezwakt door verzet 

vanuit Frankrijk en Duitsland die de belangen van hun nationale kampioenen in deze 

verdedigen.  
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8.1.4 Beoordeling argumenten over ontbundeling 

De argumenten voor splitsing die betrekking hebben op vermindering van concurrentie - 

toegangsbelemmering, kruissubsidiëring, misbruik van informatie - snijden hout. Weliswaar is 

er een toezichthouder die hier op in kan grijpen, doch vanwege informatiescheefheid kan 

concurrentievervalsing zeker niet uitgesloten worden, mede omdat de sector van oudsher 

strategisch gedrag kent. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de vele processen die rond 

toegang zijn gevoerd en het verkeerde gebruik van informatie na het faillissement van Energy 

XS (DTe, 2003). Het genoemde voordeel dat splitsing onderinvesteringen in netwerken zou 

tegengaan is onjuist. Onderinvesteringen hebben niet zozeer met ontbundelen te maken als 

wel met het sturingsmodel voor netwerken. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Tegenover de voordelen van ontbundeling staan uiteraard ook kosten. De argumenten met 

betrekking tot de kosten zijn echter weinig overtuigend. De operationele synergie tussen 

levering en distributie is door de aard van de activiteiten maar beperkt, zelfs in het geval dat het 

toegangsmodel 'vrijlaten' zou worden toegepast. Toepassing van scheiding op 

eigendomsniveau in plaats van juridische scheiding heeft maar beperkte effecten op de 

operationele kosten (CPB, 2005). De kosten van 'cross border leases' zijn ongewis. De 

Commissie Kist (2006) komt echter tot het oordeel dat deze kosten naar verwachting 

beheersbaar zijn.
66
  

 

De argumenten met betrekking tot hogere kapitaalslasten en vernietigen van 

aandeelhouderswaarde zijn niet relevant. Hogere kapitaalslasten in de productiesfeer als gevolg 

van splitsing zullen worden gecompenseerd door lagere kapitaalslasten in de netwerken. Hier is 

sprake van een herverdeling van kosten, niet van een welvaartsverlies (CPB, 2005). Ook het 

verlies van aandeelhouderswaarde door splitsing snijdt geen hout. De synergievoordelen 

tussen levering en distributie zijn zeer beperkt en dus nauwelijks van invloed op de 

waardebepaling. Uiteindelijk wordt de waarde van een bedrijf bepaald door de verwachte 

toekomstige winsten. Zolang er geen kruissubsidiëring plaatsvindt, is splitsen niet van directe 

invloed op de winststromen en daarmee op de waarde (Dijkgraaf, 2004).  

Per saldo komt het CPB (2006) bij splitsing op eigendomsniveau tot een netto-welvaartswinst 

van circa 1 miljard Euro als gevolg van meer concurrentie door splitsing indien decentrale 

opwekking belangrijk wordt. Indien decentrale opwekking achterwege blijft dan neemt naar 

verwachting de welvaartswinst af, maar zal wel voldoende zijn om de kosten te kunnen 

compenseren. De berekeningen zijn echter zeer tentatief vanwege de vele onzekerheden. 

 

Het ongelijke 'level playing field' in Europa is een feit. Naar verwachting zal dit nog wel enige 

tijd voortduren. De Europese Commissie tracht meer gelijkheid op de energiemarkten te 

realiseren, maar een aantal lidstaten schermt de markt af door nationale kampioenen te 

creëren. Het argument dat door splitsing de Nederlandse elektriciteitsbedrijven een 

gemakkelijke overnameprooi worden is niet overtuigend. De grote Europese spelers zijn gezien 

hun omvang en oorlogskassen ook in staat om de bedrijven inclusief netwerken over te nemen.  

 
66

EZ beschouwde de leasecontracten eerder als louter financiële constructies en zag 

geen consequenties voor het ordeningsbeleid. In 2000 wees EZ de wens vanuit de 

Tweede Kamer tot instemming voor vestiging van sale en lease backconstructies op 

energienetwerken van de hand. Het ging in haar ogen om ‘evidente 

financieringsconstructies’ en het opleggen van ministeriële goedkeuring zou alleen maar 

leiden tot ‘zinloze administratieve belasting van bedrijven’ (EZ, 2000b). Daarin heeft zij zich 

deerlijk vergist. Op dit punt zijn EZ en de aandeelhouders te lankmoedig geweest. Het is 

wel de vraag of lankmoedigheid uit het verleden leidraad moet zijn voor een principiële 

ordeningsvraag. De rijksoverheid heeft zelf al het antwoord gegeven door lagere 

overheden te verbieden dergelijke constructies toe te passen voor infrastructurele 

voorzieningen.  
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Het verhinderen van overnames kan alleen door beschermingsconstructies in het leven te 

roepen, bijvoorbeeld via het eigendom. Met het doorvoeren van een verplichte splitsing is de 

overheid wel in staat een gedifferentieerd privatiseringsbeleid te voeren: privatisering van 

productie en levering is dan toegestaan, bij netwerken niet of maar gedeeltelijk. Op deze wijze 

blijven netwerken buiten de Europese consolidatiebeweging.  

 

8.1.5 Politieke besluitvorming over splitsingswet 

In november 2006 is de besluitvorming over de splitsingswet afgerond. Na aanvaarding van de 

wet in de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer de wet aanvaard. De wet is vastgesteld 

na aanvaarding van een opmerkelijke motie in de Eerste Kamer. In de motie wordt de minister 

van Economische Zaken verzocht om de uitvoering van artikelen die betrekking hebben op de 

verplichte afsplitsing van de regionale distributienetten op te schorten. Deze artikelen worden 

pas van kracht nadat hierover een Koninklijk Besluit is genomen. De minister kan het Koninklijk 

Besluit pas nemen na overleg met de Eerste en Tweede Kamer. Deze afspraak is na het debat 

vastgelegd in brieven van de minister aan de beide kamers.  

De betreffende artikelen in de Elektriciteitswet en Gaswet kunnen in werking worden gesteld 

indien nieuwe EU-richtlijnen dit voorschrijven óf als blijkt dat het publiek en onafhankelijk 

netbeheer in gevaar komt. In de motie worden de volgende voorbeelden genoemd waarbij het 

publiek en onafhankelijk netbeheer in gevaar kan komen:  

- het ondernemen in buitenlandse activiteiten of grensoverschrijdende allianties (= Europese 

fusie of samenwerking)  

- verstoring van evenwichtige marktverhoudingen (= misbruik marktmacht) 

- niet transparante non-discriminatoire financiële verhoudingen (= ongewenste kruissubsidies) 

- ontbreken van gelijke toegang (= toegangsbelemmering). 

Om de bepalen of het publiek en onafhankelijk netbeheer in gevaar komt zal de DTe hierover 

jaarlijks aan de minister gaan rapporteren. De overdracht van de transportnetten van 110 kV en 

meer aan TenneT vallen niet onder de opschorting. De wetsartikelen die hier betrekking op 

hebben worden direct van kracht.  

 

Naar verwachting zullen nieuwe richtlijnen vanuit de EU voorlopig geen verplichte splitsing van 

de energiebedrijven voorschrijven (zie kader in paragraaf 8.1.4). Dit betekent dat op korte 

termijn  politieke afwegingen op nationaal niveau bepalend zullen zijn bij de beslissing over het 

in werking treden van de artikelen over splitsing. Lastig daarbij is dat de criteria voor het ‘in 

gevaar komen van publiek en onafhankelijk netbeheer’ niet duidelijk zijn en harde normen 

ontbreken. Het gevolg is dat besluitvorming hierover in hoge mate afhankelijk wordt van dan 

geldende politieke opvattingen. Gezien de uiteenlopende ladingen die de ondertekenaars 

hebben gegeven aan de motie in de Eerste Kamer dreigt continuering van de onzekerheid met 

betrekking tot de positie van de energiedistributiebedrijven.    

 

Gevolgen voor energiebedrijven 

Met het aannemen van de splitsingwet blijven de mogelijkheden voor privatisering dezelfde als 

onder de ‘oude’ wetgeving. De privatisering – en dus ook fusie met private bedrijven – van de 

huidige geïntegreerde bedrijven blijft verboden. Het perspectief van privatisering van 

geïntegreerde bedrijven staat nu voor langere tijd in de ijskast. De mogelijkheden voor bedrijven 

die vrijwillig willen splitsen blijven eveneens ongewijzigd. Privatisering van de commerciële 

bedrijfsonderdelen blijft na vrijwillige splitsing mogelijk. Onduidelijk blijft in hoeverre op termijn 

gedeeltelijke privatisering van de netwerkbedrijven mogelijk is.   
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De besluitvorming legt wel beperkingen op bij het uitvoeren van commerciële activiteiten in 

combinatie met het netwerkbeheer. Kruissubsidies worden verboden, evenals vormen van 

expliciet verpanding van de netwerken voor commerciële doeleinden. Aanwenden van cash-

flow uit de netwerken voor buitenlandse activiteiten kan als ongewenst worden opgevat omdat 

het als een vorm van impliciete verpanding kan worden gezien. Niet duidelijk is of 

branchevreemde activiteiten hier ook onder vallen. Wel is duidelijk dat de transportnetten vanaf 

110 kV aan TenneT moeten worden overgedragen.  

 

Nieuw speelveld in de sector? 

De vraag is of na november 2006 met het aanvaarden van de splitsingswet, in combinatie met 

het publiceren van het visiedocument door de NMa, een nieuw speelveld is ontstaan voor de 

elektriciteitsector. Dit lijkt niet het geval voor de kleine regionale energiedistributiebedrijven. 

Deze bedrijven zijn al in een eerder stadium verkocht. Ook voor de nieuwe toetreders verandert 

er niet veel. De grote energiedistributiebedrijven kunnen nog steeds niet in een geïntegreerde 

structuur worden gekocht, alleen na vrijwillige splitsing.   

Voor de incumbents die onverkort vasthouden aan de geïntegreerde structuur kan een 

onzekere periode aantreden. De onzekerheid heeft niet zozeer betrekking op de bedrijfsvoering 

van de netwerkbedrijven. De speelruimte voor de netwerkbedrijven is met de besluitvorming 

sterk ingeperkt. Naar verwachting ontstaan netwerkbedrijven die vergaand zelfstandig zijn met 

een eigen bestuur, activa en personeel. De onzekerheid heeft vooral betrekking op de 

commerciële activiteiten in het geval dat de netwerkbedrijven nog onderdeel uitmaken van de 

holding. Zo wil de politiek een rem zetten op buitenlandse – en mogelijk ook branchevreemde – 

expansie. Tegelijkertijd legt de NMa beperkingen op aan binnenlandse consolidatie. Daarmee 

kunnen de grote drie bedrijven – Essent, Nuon en Eneco – in de klem komen te zitten op de 

Nederlandse markt. Indien de bedrijven zich niet neerleggen bij de opgelegde beperkingen en 

de ‘randen’ van het besluit opzoeken, dan kunnen er nieuwe conflicten ontstaan. Dit kan er toe 

leiden dat buitenlandse spelers de Nederlandse markt voorlopig links laten liggen vanwege het 

ontbreken van mogelijkheden voor grote overnames en het onzekere politieke klimaat.  

Tot slot is het denkbaar dat de incumbents eieren voor hun geld kiezen en alsnog tot vrijwillige 

splitsing overgaan. Daarbij zullen zij trachten zoveel mogelijk van het vermogen in de holding te 

houden door het ‘leveragen’ van de netwerkbedrijven. De incumbents worden dan als zeer 

solvabele bedrijven een aantrekkelijke speler – of prooi – in het Europese overnamespel.  

 

8.2 Eigendom van netwerken 

In de politieke discussie over ontbundelen van de distributiebedrijven is ook de mogelijke 

privatisering van de netbedrijven aan de orde gekomen. Na splitsing van de 

energiedistributiebedrijven staat het de huidige eigenaren vrij om per direct het leveringsbedrijf 

te verkopen. Privatisering van het netbedrijf is vooralsnog niet mogelijk. In het wetsontwerp 

was de mogelijkheid van een minderheidsprivatisering van maximaal 49% open gelaten. In het 

debat over het wetsontwerp in de Eerste Kamer werd echter in meerderheid negatief 

geoordeeld over een minderheidsprivatisering, doch dit heeft zich nog niet vertaald in formele 

besluitvorming. Het belangrijkste argument voor het continueren van overheidseigendom is de 

vermindering van het risico van onderinvesteringen in de netwerken. Verder is er ongerustheid 

over buitenlandse overname van netbedrijven. Onduidelijk is wat de politiek verwacht van het 

overheidseigendom van de netwerken. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen 

overheidseigendom als sturingsmodel en als beschermingsconstructie. Beide invalshoeken 

vragen om een aparte beoordeling.  
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8.2.1 Eigendomsmodellen netwerken 

Overheidseigendom als sturingsmodel is een van de drie opties. In hoofdstuk 3 zijn naast 

overheidsbedrijven ook privaat eigendom in combinatie met sterke regulering en concessies als 

eigendomsmodel voor netwerken geschetst. Hieronder zullen de drie modellen worden 

getoetst aan de bruikbaarheid voor sturing van de elektriciteitsnetwerken. Onduidelijk is welke 

eisen worden gesteld door de overheid aan de verdere ordening van de netwerkbedrijven. In 

een eerdere fase sprak Economische Zaken (2004b) nog over het streven naar 5 à 6 regionale 

netwerkbedrijven. In het voorgelegde wetsvoorstel werden hierover geen nadere voorstellen 

gedaan (EZ, 2005). 
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Privaat eigendom en regulering 

Privaat eigendom van netwerken vereist een krachtige ’regulator’. Op dit moment vervult de 

DTe deze rol. De regulering van netbedrijven door de DTe heeft betrekking op prijs en 

kwaliteit.
67
 Voor prijsregulering is eerder gekozen voor de maatstafconcurrentie. De methode, 

zo zagen we in hoofdstuk 4, scoort positief op kostenefficiency en innovatie, maar kent risico's 

ten aanzien van de kwaliteit. Met prijsregulering op basis van de kostprijs-plus methodiek zou 

het kwaliteitsrisico kleiner zijn maar leidt tot een lagere kostenefficiency.  

Bij een sluitende regulering zorgt privaat eigendom voor additionele prikkels van de 

kapitaalmarkt die de efficiency verder bevorderen. Voor wat betreft kwaliteit is er nog geen 

sprake van sluitende regulering, deze is nog in ontwikkeling. De regulering van kwaliteit baseert 

zich nog sterk op prestaties in het heden: uitval en beschikbaarheid van het netwerk. 

Regulering van de betrouwbaarheid van het netwerk op langere termijn is lastig vanwege de 

moeilijke verifieerbaarheid van kwaliteit, vooral de lange termijneffecten van investeringen en 

onderhoud (CPB, 2004). De toezichthouder zit wat betreft kwaliteitstoezicht in een ontwikkel- 

en leerfase. Om die reden zijn de Algemene Energieraad (2003b) en het Centraal Planbureau 

(2005) terughoudend wat betreft de effectiviteit van kwaliteitsregulering op korte termijn.  

 

 
67

 In geval van geïntegreerde bedrijfsvoering heeft de toezichthouder tot taak ook de 

toegang te reguleren. Dit vraagt om een relatief zware toerusting van de toezichthouder. 
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Effectief toezicht veronderstelt dat er geen sprake is van een 'capture' van de toezichthouder 

door de bedrijven. De onafhankelijke positie van de NMa/DTe maakt de toezichthouder relatief 

ongevoelig voor lobby.
68
 'Capture' kan ook betekenen dat de toezichthouder in de luren wordt 

gelegd door informatieachterstand. Met de vorming van afzonderlijke netbedrijven wordt dit 

probleem kleiner, maar is nog niet verdwenen. De afspraak tussen DTe en de energiebedrijven 

over de nettarieven voor de tweede periode is na de eerdere botsing relatief soepel tot stand 

gekomen. De DTe heeft voorafgaande aan het tarievenbesluit de bedrijven uitgebreid 

geconsulteerd. Niemand was gebaat bij een nieuw conflict, maar dit kan tot gevolg hebben dat 

er teveel lucht in de bedrijven blijft zitten. Over de resultaten van de eerste reguleringsperiode 

is de DTe overigens positief. Haffner en Meulmeester (2005) komen op een besparing van 1,1 

miljard Euro dankzij de gekozen methodiek van prijsregulering. De volledige toepassing van de 

X-factoren had naar verwachting nog eens additioneel 300 miljoen Euro opgeleverd (NMa, 

2006a). Bij toepassing van regulering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 

benchmarking. De inrichting van toekomstige netbedrijven is van invloed op de effectiviteit van 

de regulering.  

 

Overheidsbedrijven 

Overheidsbedrijven zijn als eigendomsmodel opportuun als het risico van niet-contracteerbaar 

kwaliteitsverlies groot is (Shleifer, 1998). Netwerkbedrijven in de elektriciteitsector voldoen aan 

de overige eisen die Shleifer (1998) stelt aan overheidsbedrijven: geen concurrentie, innovatie 

relatief onbelangrijk, zwak reputatiemechanisme. De prijs die daarvoor betaald moet worden is 

een lagere efficiency en innovatie. Met de keuze voor overheidsbedrijven is overigens het risico 

van onderinvesteringen niet weggenomen. Indien de investeringen onderdeel uitmaken van 

een bredere budgettaire afweging kan het ten koste gaan van de investeringsopgaven in de 

netwerken.  

 

Bij overheidsbedrijven wordt de residuele zeggenschap van de overheid als eigenaar 

gemaximaliseerd. Als eigenaar kan de overheid op alle niveaus binnen de organisatie 

interveniëren. Overheidseigendom als sturingsmodel voor netwerken vraagt wel om actief 

aandeelhouderschap. Is dat te verwachten in het geval van elektriciteitsnetwerken? 

In de energiedistributiebedrijven is het aandeelhouderschap gespreid, maar is het aantal 

grootaandeelhouders beperkt. Geen enkele aandeelhouder beschikt over een meerderheid, 

maar in elk van de bedrijven beschikken twee of drie grootaandeelhouders wel over meer dan 

50% van de aandelen. Zij voldoen daarmee aan een van de in hoofdstuk 4 genoemde eisen van 

effectief corporate governance (Shleifer, 1997).  

Is echter actief aandeelhouderschap te verwachten met de huidige aandeelhouders? Provincies 

en gemeenten zijn met de verdere schaalvergroting steeds verder af komen te staan van de 

energievoorziening. Het ontbreekt de huidige aandeelhouders aan de kennis om bedrijfsmatig 

te kunnen sturen en om de prestaties te kunnen meten. De bestuurders en hun ambtenaren 

kunnen de betekenis van strategische beslissingen moeilijk overzien. De eerder gesignaleerde 

divergentie in sturingsniveau (nationaal/europees) en eigendom (lokaal/provinciaal) maakt 

effectief optreden van de huidige aandeelhouders erg lastig. Afstemming tussen overheden 

vergen langdurige en kostbare onderhandelingsprocessen (Pressman en Wildavsky, 1984), 

waarvan de uitkomsten niet altijd even werkbaar zijn. Dit geeft het management veel 

manoeuvreerruimte.  

  

 
68

 In de VS zijn toezichthouders gevoeliger voor lobby’s doordat bestuurders vaak 

gekozen vertegenwoordigers zijn.  
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Verder zijn de eisen van het structuurregime van toepassing in de elektriciteitsbedrijven.  

De statuten van elektriciteitsbedrijven kennen bovendien vaak nog aanvullende beperkingen. In 

energiedistributiebedrijven hadden tot voor kort de publieke aandeelhouders geen enkele greep 

op de bedrijfsvoering. Dat was ook niet bedoeling. In de Elektriciteitswet van 1998 wordt in 

artikel 11 c, lid d bemoeienis van aandeelhouders met de bedrijfsvoering uitgesloten. Publieke 

aandeelhouders dienen zich niet met de strategie en de bedrijfsvoering bezig te houden. Dit 

dienen zij over te laten aan het bestuur van de betreffende onderneming.  

Van de aandeelhouders in de elektriciteitsbedrijven is in de afgelopen decennia nauwelijks  

sturing uitgegaan. Aandeelhouders hebben uiteindelijk weinig kunnen doen aan de voor hen 

gevoelige punten. Zij hebben niet de, in hun ogen, hoge salarissen van het management 

kunnen aanpakken, zij hebben ook niet de vermogens binnen de bedrijven kunnen afromen en 

zijn bij fusies en overnames sterk volgend geweest. Het is niet te verwachten dat dit met de 

huidige aandeelhouders anders zal worden in de nabije toekomst, ook onder het nieuwe 

structuurregime met meer mogelijkheden voor aandeelhouders om een actieve rol te spelen.  

Een mogelijke oplossing hiervoor zou de overname van de distributienetwerken door TenneT 

zijn. Daarmee zou de rijksoverheid automatisch enige aandeelhouder worden van alle 

elektriciteitsnetwerken. Mogelijk een krachtige en deskundige aandeelhouder, maar met een 

toenemend risico van 'capture' door het management. Met een 'publieke consolidatie' valt 

immers de mogelijkheid van benchmarking weg en verdwijnt een belangrijk instrument voor 

monitoring van de doelmatigheid. Een nationaal monopolie vereenvoudigt de 

eigendomstructuur maar kan aan de andere kant het principaal-agentprobleem vergroten (Dixit, 

1997).  

 

Concessieverlening  

Concessieverlening is een alternatief sturingsmodel voor de netwerken. De mogelijkheid van 

concessieverlening werd genoemd in de beleidsregels voor privatisering van de 

distributiebedrijven (EZ, 2001b). In een concessievariant is het onderscheid tussen juridisch en 

economisch eigendom van belang, het is in feite een vorm van gedeeld eigendom. De 

(juridische) eigenaar van het netwerk besteedt de exploitatie uit aan een commercieel bedrijf 

onder nader te bepalen voorwaarden (economisch eigendom). De voorwaarden hebben 

betrekking op looptijd, prijs en kwaliteit. Met beperking van de looptijd is het mogelijk om van 

concessienemer te wisselen. Hierbij kan de concessie worden aanbesteed zodat er op dat 

moment concurrentie plaatsvindt. In dat geval wordt concurrentie om de markt toegepast. 

Cruciaal in kapitaalintensieve sectoren is het vaststellen van de optimale concessieperiode en 

afspraken over tussentijdse aanpassingen van het contract (Williamson, 1976). Deze periode 

moet kort genoeg zijn om de concurrentieprikkel te laten werken, maar ook weer lang genoeg 

om investeringen terug te kunnen verdienen.  

 

Bij concessieverlening is de opdrachtgeverrol essentieel. De concessiegever dient de 

contractvoorwaarden vast te stellen waaraan de concessienemer moet voldoen. Vervolgens 

dient de concessiegever de prestaties van de concessienemer nauwkeurig te volgen en te 

beoordelen. Hieraan worden idealiter boetes en sancties verbonden. Ook in deze variant kan de 

rol van de toezichthouder tot een minimum beperkt blijven, omdat de concessiegever een 

actief bewakende rol vervult.
69
 De concessiemethodiek is in zichzelf flexibel. Zaken kunnen 

desgewenst globaal of juist zeer gedetailleerd geregeld worden. Bij een gedetailleerde 

benadering wordt in feite gestreefd naar een compleet contract. Een benadering op hoofdlijnen 

laat dit idee los, maar vraagt dan wel om compenserende mechanismen zoals 

reputatiegevoeligheid bij de bedrijven.  
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 Vergelijk in deze de positie van de DTe met de Vervoerskamer in oprichting van de 

NMa. 
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Het concessiemodel is toepasbaar voor de sturing van netwerkbedrijven in de 

elektriciteitsector. Het voldoet aan de eerder gestelde eisen van verifieerbaarheid en 

voorspelbaarheid. Het scoort relatief goed op efficiency en kwaliteit. Een concessiestelsel 

prikkelt echter niet of maar beperkt de innovatie. Het stelt - een goed functionerende - 

concessienemer bovendien in staat extra 'rents' naar zich toe te trekken. Het verbeteren van 

efficiency loont voor de concessienemer. In het concessiemodel is de vraag wie als 

concessiegever gaat optreden. De huidige aandeelhouders als concessiegever laten optreden 

lijkt niet effectief. Zij missen niet alleen de deskundigheid, het risico van verdeeld 

opdrachtgeverschap is groot. Delegatie van het opdrachtgeverschap of overdracht aan het rijk 

ligt dan voor de hand. Dit laatste vraagt om een vorm van uitkoop van de huidige 

aandeelhouders door het rijk.  

 

Behalve de vraag wie als concessiegever optreedt, is ook de vraag relevant wie als 

concessienemer kan optreden. Zijn er bij aanbesteding van de concessies partijen die 

uitgesloten moeten worden, bijvoorbeeld de leveringsbedrijven. Indien de leveringsbedrijven als 

concessienemer kunnen optreden komen mogelijke toegangsproblemen, die met de splitsing 

worden opgelost, weer om de hoek kijken. Een belangrijk verschil is wel dat de concessie 

tijdelijk is en altijd de sanctie van intrekking van de concessie bij misbruik kan worden 

toegepast. Daarmee komt het concessiemodel in vergaande mate tegemoet aan de wens van 

de politiek om greep te houden op de netwerken zonder dat op voorhand splitsing nodig is. 

Opvallend is echter dat in de politieke besluitvorming rond de splitsingswet het 

concessiemodel geen rol in de discussie heeft gespeeld.  

 

8.2.2 Overheidseigendom als bescherming 

Overheidseigendom heeft als sturingsmodel duidelijk beperkingen, maar kan ook mogelijk als 

beschermingsconstructie dienen. Overheidseigendom fungeert dan als aanvulling op 

regulering.  Bescherming is gericht op het voorkomen van onwelgevallige overnames en het 

risico van verwaarlozing van investeringen in netwerken. Bij overheidseigendom als  

beschermingsconstructie blijft regulering het dominante sturingsmodel en wordt de rol van het 

aandeelhouderschap in de lopende bedrijfsvoering tot een minimum teruggebracht. In figuur 33 

is aangegeven hoe dan de belangrijkste sturingsrelaties zijn ten aanzien van de 

netwerkbedrijven. 

 

Figuur 3Figuur 3Figuur 3Figuur 33333: Princip: Princip: Princip: Principaaaaalalalal----agentagentagentagent    relaties relaties relaties relaties in de elektriciteitsector in de elektriciteitsector in de elektriciteitsector in de elektriciteitsector na 1998 na 1998 na 1998 na 1998     
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De zeggenschap van de aandeelhouder is relevant voor onderwerpen waar de toezichthouder  

geen greep op heeft en strategische van belang zijn. Dit zijn in het bijzonder de benoeming van 

het bestuur en besluiten over fusies en acquisities. Deze besluiten worden met handhaving van 

overheidseigendom bewust niet aan private kapitaalverschaffers overgelaten.  

Met het besluit over de splitsingswet wordt de aansturing vanuit de overheid er overigens niet 

eenvoudiger op. Het ministerie en de politiek waken over het onafhankelijk netbeheer, de NMa 

bewaakt de mededinging en de lagere overheden letten goed op hun aandeelhoudersbelangen 

in de bedrijven. Met het continueren van de overheid als aandeelhouder blijft daarmee het risico 

van meervoudige aansturing bestaan. Bovendien wordt de mogelijke prikkel van de 

kapitaalmarkt niet toegepast. Het CPB (2006) schatte de additionele welvaartswinst van 

privatisering van de netbedrijven op circa 0,5 miljard Euro. Met een minderheidsdeelneming zijn 

de kapitaalmarktprikkels overigens duidelijk zwakker, omdat private aandeelhouders ongewis 

blijven over het commitment van de meerderheidsaandeelhouder.  

 

Alternatieven 

Er zijn voor het realiseren van een vorm van bescherming met het vermijden van het risico van 

meervoudige sturing alternatieven denkbaar voor overheidseigendom in de huidige vorm. 

Hieronder worden enkele varianten langsgelopen en becommentarieerd. De varianten zijn: 

- 'golden share' 

- erfpacht  

- houdstermaatschappij. 

 

'Golden share' 

De 'golden share' is een Engelse uitvinding. Lawson - de gangmaker voor privatisering in de 

regering Thatcher - introduceerde dit instrument als noodklep bij privatisering. Met de 'golden 

share' houdt de overheid vetorecht over specifieke strategische beslissingen van het bedrijf, in 

het bijzonder ten aanzien van fusies en overnames (Lawson, 1992). Door specifieke 

bevoegdheden te benoemen wordt het risico van de dubbele sturing aanmerkelijk ingeperkt. In 

ons land is het instrument toegepast bij de liberalisering van de post- en telecommarkt. De 

Nederlandse staat heeft de ‘golden share’ in KPN eind 2005 voor een symbolisch bedrag 

verkocht aan het bedrijf. De ‘golden share’ in TPG is in 2006 overgedragen. De 'golden share' is 

een alternatief voor zowel overheidseigendom als voor volledige privatisering. Het is echter 

vooral bedoeld als instrument ter bescherming van strategische belangen in een 

overgangsfase. Het instrument van 'golden share' ligt echter onder vuur vanuit de EU, omdat 

het instrument vrij verkeer van kapitaal zou belemmeren.
70
  

 

Erfpacht 

Erfpacht is een vorm van 'slapend' eigendom. De overheid kan bij wanprestatie de 

erfpachtconstructie gebruiken om het netwerk van de beheerder te vorderen (AER, 2004). De 

crux is de scheiding van juridisch en economisch eigendom van het netwerk. Het juridische 

eigendom blijft bij de overheid, het economische eigendom op basis van erfpacht bij een 

private partij. In de privaatrechtelijke overeenkomst zijn bepalingen opgenomen die aangeven 

onder welke condities de overheid het economisch eigendom kan terugvorderen. Door 

beleidsmakers wordt dit wel het terugklap-scenario genoemd. De erfpachtconstructie kan als 

 
70

 Met een golden share krijgt de overheid als aandeelhouder specifieke zeggenschap 

over het bedrijf, waardoor het voor andere aandeelhouders minder aantrekkelijk wordt te 

participeren. Daarmee is het in de ogen van de EU ook een beschermingsconstructie 

geworden dat vrij kapitaalverkeer belemmert.  
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een juridische variant van concessieverlening worden gezien. De erfpachtbepalingen kunnen 

immers ook in een concessieovereenkomst worden opgenomen.  

Het is een beperkte variant van concessieverlening, omdat de erfpachtbepalingen alleen 

betrekking hebben op worstcase scenario's en niet op prestatie-eisen die betrekking hebben op 

lopende bedrijfsvoering door de netbeheerder. Daarmee wordt het risico van meervoudige  

sturing weggenomen. Het nadeel is dat ingrijpen pas mogelijk wordt als het leed al is 

geschiedt. Voorwaarde voor toepassing van deze variant is wel dat het eigendom ook 

privaatrechtelijk goed vastgelegd wordt (AER, 2003b). 

 

Houdstermaatschappij 

Een alternatief voor de huidige eigendomstructuur van de energiedistributiebedrijven is 

bundeling van het eigendom in een houdstermaatschappij. De huidige aandeelhouders worden 

daar gezamenlijk aandeelhouder van, terwijl de houdstermaatschappij als eigenaar richting het 

bedrijf optreedt. De directie van de houdstermaatschappij kan een benoemde functionaris zijn, 

maar ook een professionele belegger aan wie de rol wordt uitbesteed. In dat geval zal de rol 

vooral een financiële zijn. Dit zal de doelmatigheid ten goede komen, maar ook voor een 

financiële partij is de kwaliteit van netwerken lastig te beoordelen.  

Met een houdstermaatschappij kan de overheid op afstand worden gezet en daarmee 

meervoudige sturing voorkomen worden. Daar staat tegenover dat er een nieuw principaal-

agent probleem kan ontstaan. De houdstermaatschappij kan wel nuttig zijn als vehikel voor een 

gefaseerde overdracht van eigendom. Eerst van de huidige aandeelhouders naar de 

houdstermaatschappij, vervolgens bij eventuele privatisering naar private eigenaren. De 

houdstermaatschappij verkoopt dan tranches van aandelen of laat bij een overname een private 

partij zich inkopen in de houdstermaatschappij. Dit kan een middel zijn om, gegeven het 

gespreide aandeelhouderschap, een meer beheerste vorm privatisering te realiseren (AEF, 

2003).  

 

8.2.3 Conclusies overheidseigendom en privatisering 

Privatisering van de netwerkbedrijven lijkt met de besluitvorming over de splitsingswet niet 

meer aan de orde, zij het dat minderheidsprivatisering formeel nog mogelijk blijft. Het is niet 

duidelijk wat de politiek van overheidseigendom in de netwerken verwacht. Teruggaan naar 

overheidseigendom als sturingsmodel lijkt niet verstandig. Aan overheidseigendom kleven de 

nodige bezwaren. Het is geen effectief model om onderinvesteringen te voorkomen, het kan 

wel als instrument dienen om ongewenste overnames blokkeren.  

 

Bij de DTe is op dit moment de nodige kennis opgebouwd en de prijsregulering van netwerken 

lijkt succesvol. Wel is er tijd nodig om tot een effectieve sturing en monitoring van kwaliteit te 

komen. Met overheidseigendom als een beschermingsconstructie kunnen voor de 

overgangsperiode aanvullende zekerheden worden ingebouwd. De vraag is voor hoe lang. 

Dubbele sturing - vanuit DTe en publieke aandeelhouders - kunnen een verdere uitbouw van de 

regulering van kwaliteit belemmeren. Een van de onduidelijkheden is welke publieke 

aandeelhouder de rol als 'beschermer' dient te vervullen. Zijn dit de huidige aandeelhouders of 

is er een rol voor de rijksoverheid weggelegd? De rijksoverheid staat echter vanwege de 

financiële consequenties niet te trappelen om netwerkbedrijven over te nemen van de huidige 

aandeelhouders. 

Concessieverlening voor netwerken is een mogelijk alternatief, maar is uit oogpunt van transitie 

ingewikkelder. Het vraagt een herijking van rollen tussen de overheid als opdrachtgever en de 

toezichthouder DTe. Daarbij werkt de rolverdeling tussen het rijk en de lagere overheden 

complicerend. Het continueren van de huidige eigendomstructuur lijkt in elk geval ongewenst, 

gezien de versnippering van het publieke aandeelhouderschap en het beperkte commitment 

van de huidige aandeelhouders. Bij een onduidelijke invulling van overheidseigendom zal een 

minderheidsprivatisering maar van beperkte invloed zijn op de efficiency van de 
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netwerkbedrijven. Het is hooguit een signaal aan private investeerders dat er in de toekomst 

mogelijk meer in zit.  

 

8.3 Beoordeling ordening van de sector 

Beoordeling van de ordening die samenhangt met gemaakte keuzes bij ontbundelen en 

privatiseren kan niet los worden gezien van de ordening als geheel. Hieronder worden de 

belangrijkste keuzes in de ordening van de elektriciteitsector in het laatste decennium aan de 

hand van het eerder gepresenteerde beoordelingskader nog eens langs gelopen (zie schema 

10).  

    

Schema 10: BeoordelingsSchema 10: BeoordelingsSchema 10: BeoordelingsSchema 10: Beoordelingskader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectoren: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s: keuzes en dilemma’s    

    

Interventielijnen Opties Centrale afweging 

Concurrentiemodel diensten 

 

Concurrentie op de markt 

Concurrentie om de markt 

Benchmarking 

 

Schaal 

versus 

concurrentieprikkels 

Toegangsmodel netwerken 

 

Toegangsregulering 

Scheiding van eigendom 

Vrijlaten 

 

Synergie  

versus 

transparantie 

Reguleringsmodel netwerken 

Kostenbasis 

Pricecap 

Maatstafconcurrentie 

 

Prestatieprikkels 

versus  

incomplete contracten 

 

Eigendomsmodel 

 

Overheidsbedrijven 

Privaat  

Concessies 

 

Kapitaalmarktprikkels 

versus 

flexibiliteit overheidsbeleid 

 

Concurrentie diensten 

Het ministerie van Economische Zaken heeft gekozen voor concurrentie op de markt. Het 

voornemen om de elektriciteitsmarkt vrij te geven is door het ministerie consequent 

uitgevoerd. Dit is in drie fasen binnen het afgesproken tijdpad tot stand gebracht. Dit 

beleidsvoornemen kreeg een stevige verankering doordat de opvattingen van het toenmalige 

kabinet, de nieuwe regelgeving vanuit de EU en een stevige lobby door de grootverbruikers 

samenvielen. De structuurkenmerken van de sector laten deze vorm van concurrentie toe. 

Schaalgrootte is dominant in deze sector maar staat een model met meerdere concurrerende 

aanbieders niet in de weg. Met de introductie van markten tussen de verschillende segmenten 

van de bedrijfskolom en vergroting van de markt naar Noordwest Europese schaal zijn de 

exogene verzonken kosten verder afgenomen, wat toetreding bevordert. Met vergroting van de 

importcapaciteit voor stroom kwam ook meer concurrentiedruk uit het buitenland. Bij een 

verdere vergroting van de importcapaciteit wordt de Nederlandse markt meer geïntegreerd 

binnen de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt. Toch is de mate van concurrentie die is 

ontstaan in de elektriciteitsmarkt tegengevallen. Mede door verdere consolidatie blijft het een 

oligopolistische markt. Deels als gevolg van toenemende endogene verzonken kosten 

('branding'), deels doordat de elektriciteitsmarkt strategisch gedrag uitlokt en daarmee niet 

alleen concentratie bevordert maar ook processen van bundeling en ontbundeling oproept.  
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De verticale integratie tussen productie en levering is een voorbeeld van bundeling binnen de 

sector. Ontbundeling heeft vooral betrekking op uitbesteding van werkzaamheden.  

 

Economische Zaken is zelf niet altijd consequent in het bevorderen van concurrentie. Bij de 

vorming van het GPB werd juist een nationaal kampioen nagestreefd en bij tijd en wijle wordt 

ook de mogelijkheid van een fusie tussen Essent en Nuon opengelaten. Ook in Nederland 

wordt niet altijd een ondubbelzinnige keuze gemaakt tussen mededinging en het beschermen 

van de eigen bedrijven. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of het gekozen 

concurrentiemodel voor de kleinverbruikersmarkt de meest effectieve is. Door beperkte 

switching is de marktmacht van de kleinverbruikers in de oligopolistische markt beperkt. Als de 

verwachting is dat dit zo blijft dan kunnen andere vormen van concurrentiedruk mogelijk 

effectiever zijn voor deze deelmarkt. Te denken valt aan koppeling van de retailprijzen aan de 

groothandelsprijzen zoals Van Damme (2005) heeft gesuggereerd
71
 of concurrentie om de 

markt door aanbesteding van een concessie.  

 

De afweging schaal versus concurrentieprikkels valt ten gunste uit van het laatste. Het saldo is 

echter beperkt om bovengenoemde redenen. Dit verplicht beleidsmakers om naar wegen te 

zoeken die de concurrentieprikkels zo effectief mogelijk maken. Wat daarbij compliceert is de 

ontwikkeling op de Europese markten. Verschillende lidstaten bevorderen uitdrukkelijk de 

vorming van 'nationale kampioenen' en belemmeren daarmee de ontwikkeling van de 

concurrentie op de eigen thuismarkt.  

 

Toegang tot netwerken  

Interventie rond de toegang is nodig als gevolg van het liberaliseren van de verbruikersmarkten. 

Gezien de mogelijkheden voor strategisch gedrag en tradities in de sector is een robuuste 

oplossing hiervoor noodzakelijk. Daarmee vallen opties voor lichte interventies af. Uiteindelijk 

heeft de rijksoverheid gekozen voor splitsing op eigendomsniveau. Dit geldt zowel voor de 

transportnetten als de distributienetten. Voor de transportnetten is in twee stappen tot stand 

gebracht. In de eerste stap is de boedel van de SEP bij TenneT ondergebracht, de 

transportnetten in handen van de distributiebedrijven worden in 2007 als gevolg van het 

aanvaarden van de splitsingswet aan TenneT overgedragen. De eerste stap, de overdracht van 

transportnetten vanuit de SEP, is meer het gevolg van het mislukken van het GPB dan dat het 

een bewuste ordeningskeuze is geweest. Indien het GPB er wel was gekomen dan hadden zij 

naar verwachting de transportnetten meegekregen. De tweede stap, de overdracht van 

transportnetten van de distributiebedrijven, heeft wel verzet vanuit de bedrijven opgeleverd, 

maar op dit punt bestond breed politiek draagvlak.   

De keuze voor een aparte positionering van de transportnetten is overigens economisch 

gerechtvaardigd gezien de dispatch-functie die moet worden vervuld. Een gecentraliseerde 

dispatchfunctie is te prefereren uit oogpunt van coördinatie tussen opwekking en verbruik van 

het systeem als geheel (Joskow, 2005). Verder is TenneT verantwoordelijk voor de 

internationale verbindingen. Meer importcapaciteit versterkt de concurrentie op de 

verbruikersmarkten.  

 

 
71

 Deze methode is gehanteerd in de periode dat de kleinverbruikersmarkt nog niet was 

vrijgegeven en werkte naar behoren. 
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De voordelen van volledige ontbundeling van de distributienetten zijn minder groot dan bij het 

transportnet. De nadelen van splitsing zijn te overzien maar tegelijkertijd zijn de positieve 

effecten op de concurrentie beperkt mede door de oligopolistische marktstructuur. Toch 

beoordeelt het CPB (2006) de welvaartseffecten per saldo positief. De afweging tussen 

voordelen van synergie en transparantie valt in het voordeel van het laatste uit. Transparantie 

en het verhinderen van strategisch gedrag draagt bij aan meer concurrentie. De keuze voor 

scheiding op eigendomsniveau is daarom te verdedigen. Dit neemt niet weg dat andere opties  

mogelijk waren, zoals toegangsregulering in combinatie met concessieverlening. Deze opties 

zijn echter onvoldoende uitgewerkt en gewogen. Een voordeel van ontbundeling van 

netwerken en levering is wel dat voor netwerken een sturings- en eigendomsmodel kan 

worden gekozen los van de governancestructuur voor productie en levering. Het onderbrengen 

van de functies in een gezamenlijke holding zou de vrijheidsgraden in deze beperken. Het 

besluit om de artikelen in de wet over splitsing niet in werking te laten treden zorgt ervoor dat 

de onzekerheden over de toekomstige positionering van de netwerkbedrijven niet volledig 

worden weggenomen. 

 

Reguleringsmodel netwerken 

Het reguleringsmodel voor netwerken heeft zich behoorlijk uitgekristaliseerd. De 

pricecapregulering heeft zich ontwikkeld tot maatstafconcurrentie. Maatstafconcurrentie geeft 

als reguleringsmodel relatief sterke prestatieprikkels. Kwetsbaar in deze methode is de eis van 

voldoende vergelijkbaarheid van netwerkbedrijven. Bij verdere fusies van netbedrijven kan de 

vergelijkbaarheid en daarmee de effectiviteit van het instrument in het geding komen.  

De kwaliteitsregulering is in ontwikkeling. De mate en het tempo waarin de toezichthouder 

greep kan krijgen op de kwaliteit is van invloed op de keuzes in het eigendomsmodel.  

 

Eigendomsmodel netwerken 

Voor sturing van de netwerken is gekozen voor een combinatie van regulering met behoud van 

het overheidseigendom. TenneT is voor 100% in handen van de staat. In het verleden is 

privatisering van TenneT aan de orde geweest, maar dit is voorlopig van de baan. Ook de 

regionale distributienetwerken blijven, naar het zich laat aanzien, in handen van de overheid. 

Onduidelijk is wat de betekenis van overheidseigendom is. Is het louter een 

beschermingsconstructie met het oog op het borgen van de leveringszekerheid of wordt een 

meer actieve sturing door de aandeelhouders beoogd? Een meer actieve rol van publieke 

aandeelhouders zou in de ogen van beleidsmakers een garantie vormen voor voldoende 

investeringen in de netwerken en daarmee de kwaliteit van de netwerken zeker stellen. Het 

huidige reguleringsmodel is effectief wat betreft kostenefficiency, maar lijkt nog onvoldoende 

robuust als het gaat om het zekeren van de kwaliteit op langere termijn.  

Het is overigens de vraag of met overheidseigendom onderinvesteringen kunnen worden 

voorkomen, want dit fenomeen komt ook bij overheidseigendom voor. Indien de overheid meer 

directe greep op de investeringen en bedrijfsvoering van de netwerkbedrijven zou wensen ligt 

het sturingsmodel van concessieverlening meer voor de hand. Opvallend is dat dit model geen 

rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de splitsingswet, terwijl het goed aansluit bij de 

wensen van de politiek. Bovendien zou met de keuze voor een concessiemodel voor de 

netwerken de onzekerheid over de toekomstige positie van de netwerkbedrijven minder groot 

zijn geweest. Met een concessiemodel kan geïntegreerde bedrijfsvoering worden toegestaan, 

maar verlenging van de concessie hangt af van geleverde prestaties. Het aannemen van een 

concessie is daarmee een te calculeren risico. Met het boven de markt laten hangen van de 

vraag of de artikelen over splitsing in werking treden blijft onzekerheid bestaan.  

 



p 186 

UA25/totaal-def.doc 

Het continueren van overheidseigendom als beschermingsconstructie is denkbaar in 

combinatie met de versterking van regulering. Doel van de bescherming is vooral om 

kwaliteitsverlies bij incomplete contracten te verhinderen. Met het continueren van het 

overheidseigendom kunnen de kapitaalmarkteffecten als gevolg van privatisering niet worden 

geïncasseerd. Die effecten worden overigens verschillend ingeschat. Megginson (2001) en het 

CPB (2006) duiden op positieve effecten. Vickers en Yarrow (1988) zetten daar vraagstekens bij 

vanwege de structuurkenmerken van de sector. De empirische studie van Pollitt (1995) lijkt dit 

laatste te bevestigen, zeker voor de netwerkbedrijven. Er is vanwege de beperkte 

kapitaalmarktprikkels geen dwingende reden tot privatisering. Tegelijkertijd bestaat nog de 

wens tot bescherming van de netten tegen kwaliteitsverlies. De balans lijkt in dat geval door te 

slaan naar overheidseigendom. Bij splitsing nemen echter de risico's van incomplete contracten 

af door de grotere transparantie van het netwerkbedrijf. Daarmee nemen ook de risico’s van 

kwaliteitsverlies af en ontstaat er ruimte voor gedeeltelijke privatisering of lichtere vormen van 

bescherming met een 'golden share' of een erfpachtconstructie. Een aanpassing van de 

aandeelhouderstructuur is in ieder geval nodig, omdat veel provincies en gemeenten van hun 

aandeelhouderschap af willen en graag hun 'tafelzilver' liquide maken. Het continueren van 

verplicht aandeelhouderschap voor lagere overheden kan leiden tot een vorm van weinig stabiel 

aandeelhouderschap. Hiermee wordt geen bescherming gecreëerd maar eerder een extra 

risico. Het ontbreekt daarbij aan een visie op de rol van de publieke aandeelhouders in de 

netwerken.  

  

In Nederland ontbreken politieke motieven om privatisering als breekijzer in de sector te 

hanteren (Lawson, 1992). Dit neemt niet weg dat de discussie over privatisering samen valt 

met hevige conflicten in de sector. De GPB-ruzie valt samen met de privatisering van productie 

en het conflict over de splitsing valt samen met de privatisering van de distributiebedrijven.  

De beoordeling van wel of niet privatiseren is in de praktijk ingewikkelder dan een zakelijke 

beoordeling of overheidseigendom gewenst is als beschermingsconstructie.  

Dit komt mede door het feit dat de wens tot privatiseren sterk wordt ingegeven door het 

management van de bedrijven. Zij zien privatisering als voorwaarde voor verdere expansie van 

het bedrijf (Hulsink en Schenk, 1998). Privatisering biedt hiervoor meer ruimte dan in een 

volledig publiek bedrijf. In combinatie met de gewenste exit van de provincies en gemeenten 

kan een explosief mengsel ontstaan. Het blijkt, dat als de geest de uit de fles is, deze niet 

gemakkelijk meer is te beheersen. EZ heeft dat tot twee keer toe onderschat. 

 

Conclusies ordening 

Dominant in de ordening van de elektriciteitsector is de keuze voor liberalisering van de 

verbruikersmarkten. Gezien de economische kenmerken van de sector is deze keuze houdbaar, 

maar de resultaten ervan zijn tot dusverre niet onderzocht. Ook de keuze van de rijksoverheid 

voor het verzekeren van de toegang tot de netwerken door scheiding op eigendomsniveau is 

verdedigbaar, ook als Nederland daarmee voorop loopt binnen EU-verband. Met de scheiding 

op eigendomsniveau ontstaat de mogelijkheid tot privatisering van de commerciële activiteiten. 

Terugkijkend heeft de krachtige lobby door de distributiebedrijven voor privatisering in feite de 

besluitvorming over ontbundeling opgeroepen. Met de doorvoering van verplichte splitsing zou 

ruimte zijn ontstaan voor een specifieke invulling van de ordening van de monopolistische 

netwerken. De voorkeur van de politiek gaat nu vooral uit naar het continueren van 

overheidseigendom zonder dat doordacht is wat de functie van overheidseigendom is in relatie 

tot bestaande regulering van de netwerken. Deze onduidelijkheid kan uiteindelijk leiden tot 

verminderde effectiviteit van sturing. Gezien de wensen vanuit de politiek zou de toepassing 

van een concessiestelsel voor de netwerken effectiever zijn. Al met al is na de vaststelling van 

de Elektriciteitswet 1998 tot nu toe een incrementele aanpak van de ordening gevolgd. Dit leidt 

een reactief in plaats van proactief ordeningsbeleid wat de onzekerheid in de sector vergroot.  
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8.4 Beoordeling transitie van de sector 

In de transitie van sector is het liberaliseren van de verbruikersmarkten leidend geweest. Het 

vrijgeven van de markten is niet zonder problemen gegaan. Zo zijn er in een tijdsbestek van 6 

tot 7 jaar drie grote conflicten geweest: 

- mislukken van de GPB-fusie: binnen de sector tussen productiebedrijven en EZ enerzijds en 

distributiebedrijven en aandeelhouders anderzijds 

- prijsregulering netwerken: tussen toezichthouder en distributiebedrijven 

- splitsing en privatisering distributiebedrijven: tussen rijksoverheid en de distributiebedrijven. 

 

Het gesternte waaronder de transitie is gestart was niet slecht. Het paarse kabinet had een 

duidelijk hervormingsprogramma waarin marktwerking een belangrijk thema was. De 

samenstelling van de coalitie weerspiegelde een breed draagvlak waarbij pragmatiek de 

ideologie overvleugelde. Bijkomende gunstige factoren voor verandering waren de EU-

richtlijnen, de druk vanuit de industrie, aansprekende successen in Engeland en dichter bij huis 

in de telecom. Kortom het veranderingsklimaat was gunstig. Misschien te gunstig, waardoor er 

sprake was van onderschatting van de complexiteit van de transitie. De transitie in de 

elektriciteitsector zal aan de hand van het beoordelingskader nader onder de loep worden 

genomen. 

 

Haalbaarheid 

De veranderdoelen zijn met uitzondering van de fasering in de liberalisering van de 

verbruikersmarkten onvoldoende scherp geformuleerd en zorgden daarmee voor onaangename 

verrassingen. Het gunstige veranderingsklimaat is in de loop der jaren verdampt aan de 

onderhandelingstafels. Dat is ingezet met het GBP. Achteraf gesproken heeft daar niemand de 

regie gehad. De SEP heeft EZ op sleeptouw genomen, maar de SEP had al veel aan macht 

ingeboet. Met de keuze van de minister als voorzitter van de stuurgroep verspeelde het 

ministerie een eigen zelfstandige rol. De distributiebedrijven hebben een eigen koers gevaren 

en hadden uiteindelijk geen belang bij de oprichting van het GPB. Zij hebben hun 

aandeelhouders daarin meegekregen. De blokkerende positie die de lagere overheden als 

aandeelhouders konden innemen is ook in het splitsingsdossier te laat onderkend. EZ heeft 

getracht dit te herstellen, maar die poging was te laat en daardoor niet meer effectief. Het niet 

beheersen van de onderhandelingstafels heeft EZ in de transitie opgebroken. Ook 

gezaghebbende personen van buiten hebben dit niet kunnen doorbreken. Oud Shell-topman 

Slegte heeft zich stuk gebeten op de sector. Bij de vorming van het Grootschalig Productie 

Bedrijf (GPB) had EZ zich verkeken op het gecompliceerde spel om de macht (Köper, 2003).  

In het splitsingsdossier heeft EZ de eerder ingezette koers verlaten en is een andere weg 

ingeslagen. Aangezet vanuit de Tweede Kamer heeft minister Brinkhorst ervoor gekozen via 

wetgeving eenzijdig een beslissing te forceren. Doel was om een dreigende impasse te 

doorbreken, maar was ook risicovol door het ontbreken van alternatieve opties (Veraart, 2005). 

Het commitment van belangengroepen aan de uitkomst wordt daarmee sterk aangetast, terwijl 

voor een effectieve uitvoering van de besluiten de rijksoverheid afhankelijk is van de bedrijven 

en de aandeelhouders. Het is nog ongewis wat de procesmatige consequenties zijn van het 

besluit van de splitsing. Met de besluitvorming over de splitsingswet blijft onduidelijkheid en 

onzekerheid bestaan. Naar verwachting zullen de energiebedrijven de opgelegde beperkingen 

willen omzeilen. Dit kan tot nieuwe conflicten binnen de sector en met de overheid leiden. Het 

risico bestaat dat de verschillende belangenposities zich binnen de overheid zullen 

manifesteren. Politici, ministerie, toezichthouder en aandeelhouders kunnen daarbij tegenover 

elkaar komen te staan.  
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Binnen de bedrijven is de rust tot dusverre bewaard gebleven mede door ruimhartige 

arbeidsvoorwaarden en sociale plannen. Op de werkvloer is men in het algemeen positief over 

de verzakelijking binnen de bedrijven maar kritisch over het beleid gericht op liberalisering en 

privatisering. Tot dusverre hebben echter ondernemingsraden en directies gezamenlijk 

opgetrokken in het hervormingsproces, ook in de lobby naar Den Haag. Zo hebben niet alleen 

de directies maar ook de ondernemingsraden van de distributiebedrijven zich krachtig verzet 

tegen de voorstellen van splitsing van de distributiebedrijven. Daarbij werd wel duidelijk dat 

belangen binnen de sector divergeerden. De ondernemingsraden van de Nederlandse 

productiebedrijven van Elektrabel en E.ON konden zich, net als hun directies, niet vinden in de 

lobby tegen splitsing. Of het gezamenlijke optrekken van directies en ondernemingsraden in de 

toekomst stand zal houden is de vraag. Zeker als onder druk van de markt grote efficiency 

operaties aan de orde gaan komen of als door internationalisering de bedrijven vrijwillig gaan 

splitsen. 

 

Geloofwaardigheid 

Naast haalbaarheid is de geloofwaardigheid kritisch in de transitie. In het commitment tussen 

betrokken partijen is veel misgegaan. Het management van de distributiebedrijven vindt dat de 

gewekte verwachtingen niet zijn waar gemaakt. Omgekeerd is het vertrouwen in het 

management van de sector in Den Haag laag. De publieke eigenaren, voor zover zij niet voor 

het karretje van het management gespannen worden, voelen zich in de steek gelaten door Den 

Haag. De mogelijkheid van een exit staat ter discussie, compensatie van aantasting van 

aandeelhouderswaarde wordt niet gegeven. Veel van de ontstane negatieve beelden zijn door 

eigen gedrag veroorzaakt, maar wel een relevant feit. Er is een klimaat van wantrouwen 

ontstaan, waarin het niet alleen slecht onderhandelen is, maar ook een klimaat waar 

investeringen en innovatie negatief worden beïnvloed. De burger neemt dit waar en wordt er 

sceptisch van. Bovendien zijn de gecreëerde verwachtingen bij de afnemers met de 

liberalisering niet ingelost, waarmee ook het maatschappelijke draagvlak voor de veranderingen 

in de sector erodeert.  

 

Conclusie transitie  

De incrementele aanpak heeft niet alleen gevolgen voor de samenhang in de ordening maar 

ook voor het transitieproces. De ordeningsvragen zijn als op zich zelfstaande dossiers 

behandeld, maar in de onderhandelingen worden de verschillende vraagstukken wel aan elkaar 

verbonden zodat de discussie tot moeilijk ontwarbare knopen kan leiden. Door niet te spelen 

met alternatieven ontstaan gemakkelijk tunnelvisies. Daarmee heeft het departement  

conceptueel en procesmatig de regie verloren. De eigen belangen van het management en de 

rol die lagere overheden als aandeelhouders vervullen zijn onderschat. De wens tot privatisering 

van de energiebedrijven is voor die belangengroepen bepalend geweest voor de positiebepaling 

in de verschillende beleidsdossiers. Het management van de bedrijven wil expanderen, de 

publieke aandeelhouders willen 'cashen'. Het ministerie van Economische Zaken heeft die 

belangen onvoldoende onderkend en hierop kunnen anticiperen. Als het er op aan komt speelt 

de sector het spel hard. In figuur 34 wordt de beoordeling van de transitie nog eens 

samengevat. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 34:34:34:34:    BeoordelingBeoordelingBeoordelingBeoordeling    transitieprocestransitieprocestransitieprocestransitieproces    elektriciteitsectorelektriciteitsectorelektriciteitsectorelektriciteitsector    

 

Criteria en ijkpunten  Beoordeling Toelichting 

 

Haalbaarheid 

  -  vastgestelde veranderdoelen 

  -  greep onderhandelingstafels 

  -  greep onderhandelingsagenda 

  - omgaan met consensus/dissensus 

  - compensatiemechanismen  

 

  

  ten dele helder 

  slecht  

  slecht  

  zwak  

  aanwezig 

 

wel voor liberaliseren, niet voor rest 

bedrijven en aandeelhouders autonoom  

contractvoorwaarden onderschat 

onmachtig bij dissensus  

'bakstenen', sociale plannen 

Geloofwaardigheid 

  -  uitvoeren afspraken overheid 

  -  omgaan met verrassingen 

- management van verwachtingen  

  

   

  goed  

  zwak  

  zwak  

  

 

afspraken uitgevoerd 

geen alternatieven, risico tunnelvisie 

ontstaan van negatieve beeldvorming  

 

8.5 Beantwoording vragen 

De antwoorden op de in het begin van het hoofdstuk gestelde vragen kunnen als volgt worden 

samengevat. 

 

Is volledige splitsing van netwerken en levering nodig en gewenst, hoe moeten de argumenten 

gewogen worden? 

Volledige ontbundeling van netwerken en diensten is een te verdedigen interventie. Het 

voorkomt concurrentievervalsing en kan bijdragen om de concurrentie in levering en productie 

te bevorderen. Het verlies aan synergie door ontbundeling is beperkt. Ontbundeling lost echter 

niet het ongelijke speelveld in Europa op. Het vasthouden van het geïntegreerde bedrijfsmodel 

maakt de Nederlandse bedrijven echter niet minder kwetsbaar voor buitenlandse overnames.  

 

Wat is de betekenis van overheidseigendom voor de netwerkbedrijven, mede in relatie tot de 

verschillende sturingsmodellen? 

Regulering is zeker voor de wat betreft de tarieven krachtig ontwikkeld voor de 

elektriciteitsnetwerken. Overheidseigendom kan wel als beschermingsconstructie fungeren 

zolang regulering van kwaliteit nog onvoldoende effectief is. Het continueren van 

overheidseigendom brengt echter het risico van meervoudige sturing met zich mee, zeker als 

onduidelijk is wat met overheidseigendom wordt beoogd. Andere beschermingsconstructies, 

zoals ‘golden share’, zijn in dat geval te prefereren. Toepassing van ‘golden share’ bij de 

elektriciteitsbedrijven is dat het rijk het preferente aandeel voor de bescherming kan nemen en 

de lagere overheden hun niet-preferente aandelen kunnen verkopen. Zo kunnen de 

ingewikkelde interne overheidsrelaties worden vereenvoudigd.  

 

Wat is de relatie tussen privatisering en ontbundeling van de energiedistributiebedrijven? 

Op papier zijn het twee afzonderlijke vraagstukken, waarbij ontbundeling vooral samenhangt 

met de keuze in het concurrentiemodel en privatisering met keuzes in het sturingsmodel van 

de netwerken. In de praktijk is er sprake van interactie: de wens tot privatisering roept 

ontbundeling op en ontbundeling maakt de weg vrij voor afzonderlijke privatiseringstrajecten 

voor de leveringsbedrijven en de netwerkbedrijven. De effecten van privatisering zijn 

verschillend. Leveringsbedrijven zullen naar verwachting uiteindelijk opgaan in de grote 

Europese spelers en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de interne organisatie van de 

bedrijven. Voor de netwerkbedrijven blijft de scope vooralsnog nationaal en is de vraag of 

gegeven alle onzekerheden een eventuele minderheidsprivatisering substantiële effecten zal 
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hebben op de netwerkbedrijven. De politiek heeft in haar besluit over de splitsingswet de kool 

en de geit willen sparen door de grotere energiebedrijven geïntegreerd te laten voortbestaan in 

combinatie met volledig overheidseigendom voor netwerken. Privatisering heeft volledige 

splitsing als voorwaarde. Deze voorwaarde kan een nieuwe bron van conflicten worden.  

 

Zijn de gemaakte keuzes voor ordening juist en consistent? 

Liberalisering van de verbruikersmarkten in combinatie met regulering van de netwerkbedrijven 

vormen de basis van het ordeningsbeleid. Deze keuzes zijn vanuit ordeningsperspectief goed te 

verdedigen, maar de uitvoering is niet altijd consistent en doortastend. Zo is bij het bevorderen 

van concurrentie de overheid op essentiële momenten ambivalent door de tot standkoming van 

nationale kampioenen te accepteren of zelfs te bevorderen. Verder komen de ordeningsvragen 

rond ontbundeling en privatisering incrementeel tot stand, waardoor er ex ante samenhang 

ontbreekt en onzekerheid ontstaat bij de bedrijven in de sector. De besluiten over wel dan niet 

splitsen zijn te lang uitgesteld en vertragen en compliceren de verder transitie van de sector. 

Door de onzekerheid zal de welvaartswinst minder zijn, ook als er ex post van een 

samenhangende ordening kan worden gesproken. 

 

Is er sprake van een verantwoord en effectief transitieproces? 

De transitie gaat gepaard met heftige conflicten tussen de verschillende partijen. De 

rijksoverheid heeft onvoldoende greep op de onderhandelingsarena mede als gevolg van de 

incrementele aanpak. Het management in de elektriciteitsector heeft van oudsher een sterk 

autonome positie. De lagere overheden als aandeelhouder expliciteren hun belangen bij 

privatisering, voor het overige zijn zij sterk volgend aan het management van de bedrijven. Het 

management is tot dusverre in staat geweest om vakbonden en ondernemingsraden aan zich 

te binden. 

 

Slot 

De ontbundeling en privatisering in de elektriciteitsector gaan gepaard met grote problemen. 

De problemen zijn conceptueel én procesmatig van aard. Het uitzicht op het ontstaan van een 

consistente ordening is nog altijd aanwezig maar niet op voorhand gegeven. Zo zijn er zijn nog 

besluiten nodig over de sturing van de netwerkbedrijven en de betekenis van 

overheidseigendom daarbij. Indien de rijksoverheid erin slaagt om tot een coherente uitkomst 

te komen dan biedt de nieuwe ordening meer perspectief dan het model met 

overheidsmonopolies. De vraag blijft dan wel bestaan of de welvaartswinsten maximaal zijn. 

Ingrijpende aanpassingen in de ordening dienen afgewogen te worden tegen procesmatige 

risico's. Deze zijn momenteel groot. De verhoudingen in en met de sector zijn behoorlijk 

verziekt en blokkeren een mogelijke consensus over verdere veranderingen. De blijvende 

onzekerheid over de besluitvorming en de uitvoering van de splitsingswet is in dit verband 

illustratief.  

Net als de spoorsector lijkt ook de elektriciteitsector toe aan een periode van rust en herstel. 

Het herstellen van rust is echter niet gemakkelijk door druk van buiten. Zo zijn de 

ontwikkelingen op Europees niveau onzeker. Het beleid vanuit de Europese Commissie is 

gericht op versterking van de concurrentie, terwijl in verschillende lidstaten tendensen zijn tot 

verminderen of verhinderen van concurrentie. De effecten daarvan op de Nederlandse 

elektriciteitsmarkt en haar spelers zijn daarmee onzeker. Gezien het wantrouwen tussen 

politiek, sector en de burgers zijn de verhoudingen verre van stabiel. 
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9 Lessen uit de spoor- en elektriciteitssector 

Tot begin jaren tachtig waren de gemaakte ordeningskeuzes in netwerksectoren behoorlijk 

eenduidig. Nutsbedrijven in eigendom van de overheden met een wettelijk monopolie voor het  

verlenen van diensten en het beheer van de netwerken was het vigerende ordeningsmodel in 

de netwerksectoren. De resultaten van deze ordening begonnen echter in toenemende mate 

tegen te vallen. Daarbij werd het steeds moeilijker greep te krijgen op de nutsbedrijven door de 

schaalvergroting. In reactie daarop is de overheid gaan zoeken naar andere vormen van 

ordening met als doel meer innovatie, kostenefficiency en kwaliteit te bewerkstelligen. Dit viel 

samen met de initiatieven van de EU gericht op het liberaliseren van de netwerksectoren. Dit 

mondde uit, in voor de lidstaten, verplichte richtlijnen met betrekking tot de ordening van de 

netwerksectoren. Het zoeken naar een meer optimale ordening vraagt om herijking van eerder 

gemaakte keuzes en zet uiteindelijk een proces van verandering in gang. In dit boek staan de 

processen van die samenhangen met ontbundelen en privatiseren centraal. Het proces van 

ontbundelen heeft vooral een functie in het kader van het bevorderen van concurrentie in de 

dienstverlening door de 'interface' tussen dienstverleners en de netwerken te regelen. De rol 

van EU in deze is aanzienlijk vanwege de richtlijnen met betrekking tot liberalisering en 

ontbundeling. Bij privatiseren in netwerksectoren zijn twee keuzes aan de orde, namelijk het 

eigendom van de commerciële dienstverleners en het eigendom van de monopolistische 

netwerken. Bij de laatste keuze hangt privatisering sterk samen met het reguleringsmodel voor 

monopolistische netwerken. Privatiseren is meer dan alleen verkoop van aandelen in 

overheidsbedrijven. De rol van de EU ten aanzien van privatiseren is een beperkte.  

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de netwerksectoren spoor en elektriciteit behandeld. In 

hoofdstukken 4, 5 en 6 is de spoorsector uitgebreid tegen het licht gehouden. Daarbij is zowel 

de relatie tussen spoorexploitatie en het netwerk als de relatie tussen spooronderhoud en het 

netwerk onderzocht. In hoofdstukken 7 en 8 is de elektriciteitsector aan de orde gekomen. 

Hierin is de verhouding tussen het netwerk en de commerciële activiteiten als productie en 

levering besproken. In de hoofdstukken 5, 6 en 8 zijn per sector conclusies getrokken aan de 

hand van vooraf geformuleerde vragen. In dit hoofdstuk worden de bevindingen naast elkaar 

gezet om meer algemene lessen te kunnen trekken. De lessen hebben betrekking op de 

keuzes bij de ordening én het transitieproces als gevolg van in gang gezette veranderingen. 

 

9.1 Lessen voor ordening uit sectoranalyses 

In de voorgaande hoofdstukken is aan de hand van het beoordelingskader per interventielijn de 

afweging gemaakt op basis van economische analyses. De bevindingen per sector zijn in de 

betreffende hoofdstukken al behandeld, in dit hoofdstuk worden naar de horizontale verbanden 

gezocht. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen netwerksectoren? 

Dit wordt beschreven aan de hand van de keuzes en dilemma’s zoals die in het  

beoordelingskader voor ordening zijn opgenomen (zie schema 10).   
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Schema Schema Schema Schema 10 10 10 10     BeoordelingsBeoordelingsBeoordelingsBeoordelingskader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectorenkader ordening netwerksectoren    

    

Interventielijnen Opties Centrale afweging 

Concurrentiemodel diensten 

 

Concurrentie op de markt 

Concurrentie om de markt 

Benchmarking 

 

Schaal 

versus 

concurrentieprikkels 

Toegangsmodel netwerken 

 

Toegangsregulering 

Scheiding van eigendom 

Vrijlaten 

 

Synergie  

versus 

transparantie 

Reguleringsmodel netwerken 

Kostenbasis 

Pricecap 

Maatstafconcurrentie 

 

Prestatieprikkels 

versus  

incomplete contracten 

 

Eigendomsmodel 

 

Overheidsbedrijven 

Privaat  

Concessies 

 

Kapitaalmarktprikkels 

versus 

flexibiliteit overheidsbeleid 

 

Concurrentiemodel diensten 

De mogelijkheden voor toepassing van concurrentie lopen tussen de sectoren sterk uiteen. 

Schaal is in alle netwerksectoren een dominante factor, niet alleen voor de netwerken ook in de 

dienstverlening. Dit neemt niet weg dat in een aantal sectoren concurrentieprikkels in het 

dienstensegment toepasbaar zijn en positieve effecten hebben op de statische en dynamische 

efficiency. Dit geldt in ieder geval voor de elektriciteitsector en het spooronderhoud, maar ook 

voor delen van de spoorexploitatie. De mogelijkheden voor concurrentie zijn echter 

verschillend, zodat in het ene geval concurrentie op de markt wenselijk is en in andere situaties 

concurrentie om de markt meer voor de hand ligt. Bij het spoor domineert concurrentie om de 

markt als model, in de elektriciteitsector is concurrentie op de markt mogelijk. Binnen sectoren 

kunnen overigens ook nog grote verschillen in concurrentiepotentieel optreden. Zo zijn de 

concurrentieprikkels op de retailmarkt in de elektriciteitsector aanzienlijk kleiner dan op 

wholesalemarkt en de vraag is of concurrentie op de markt voor dit marktsegment wel het 

meest efficiënte model is. Voor exploitatie van het personenvervoer op het kernnet van de 

spoorwegen - de dominante activiteit in de spoorsector - ontbreken reële mogelijkheden voor 

effectieve concurrentie en slaat de balans door naar handhaving van het monopolie vanwege 

schaalvoordelen. 

 

Toegangsmodel netwerken 

Concurrentie in de dienstverlening vraagt om keuzes rond de toegang tot de netwerken. Daarbij 

wordt de keuze bepaald door de weging van de mogelijkheden van concurrentie tegenover de 

risico's op concurrentievervalsing door de netwerkbeheerders. De spoorsector en de 

elektriciteitsector hebben beiden een traditie in belemmering van toegang tot de netwerken. 

Op basis van die ervaringen is transparantie gewenst maar dit kan bij splitsing een prijs hebben 

in de vorm van synergieverliezen. Bij het spoor is de prijs van splitsing tussen infrabeheer en 

spoorexploitatie hoog vanwege de aanzienlijke synergievoordelen van een geïntegreerde 

bedrijfsvoering. In de relatie tussen spooronderhoud en infrabeheer valt de balans weer anders 

uit. Daar is transparantie met het oog op bevorderen van concurrentie belangrijk, maar spelen 
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ook synergievoordelen van verticale integratie nog steeds een rol. De balans kan dus 

verschuiven. In de elektriciteitsector zijn de synergievoordelen van netwerkbeheer en 

dienstverlening duidelijk beperkt. In de elektriciteitsector zijn de voordelen van verticale 

integratie vooral binnen de dienstverlening tussen productie en levering te vinden, 

synergievoordelen van de combinatie met netbeheer zijn gering.  

 

Reguleringsmodel netwerken 

Reguleringsmodellen met sterke prestatieprikkels hebben uiteraard de voorkeur, maar moeten 

wel effectief zijn in de betreffende sector. Een essentiële voorwaarde voor het toepassen van 

regulering is de aanwezigheid van voldoende informatie over de variabelen die de prijs en de 

kwaliteit van het netwerk bepalen. Gebrekkige informatie leidt tot een vorm van incomplete 

contractering, die de incumbents in staat stellen extra ‘rents’ toe te eigenen en kan uiteindelijk 

tot kwaliteitsverlies van het netwerk leiden. Er is duidelijk verschil tussen de 

elektriciteitsnetwerken en de netwerk van het spoor. Voor de netwerken in de 

elektriciteitsector zijn de mogelijkheden voor toepassing van regulering met sterke 

prestatieprikkels mogelijk, zij het dat de ontwikkeling van de kwaliteitsregulering achterloopt bij 

de regulering van netwerktarieven. Voor de netwerken in het spoor ligt dit anders. Bij het 

spoornet blijft voorlopig sprake van incomplete contractering door het ontbreken van voldoende 

inzicht in kosten en prestaties van het netwerk. De ervaringen bij het uitbesteden van het 

spooronderhoud hebben laten zien dat het toepassen van bepaalde prestatieprikkels tot 

verslechtering van kwaliteit kan leiden. Incomplete contractering in het spoor is voor een deel 

toe te schrijven aan de economische kenmerken van het spoor, maar vooral ook het gevolg van 

achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering en methodiekontwikkeling. 

 

Eigendomsmodel netwerken 

De netwerkbedrijven in de onderzochte sectoren blijven monopolies, waarbij in meerdere of 

mindere mate sprake is van incomplete contractering als het gaat om het zekeren van de 

kwaliteit op langere termijn. Hoe incompleter de contracten, hoe meer ruimte ontstaat voor 

opportunistisch gedrag van monopolistische netbeheerders. Lang is gedacht dat met 

overheidsbedrijven als sturingsmodel deze vorm van marktfalen kon worden voorkomen. Door 

principaal-agent problemen is de praktijk echter een andere en komt overheidsfalen aan het 

licht. Overheidseigendom kan wel een functie hebben als ‘beschermingsconstructie’. Met het 

eigendom heeft de overheid flexibiliteit in het interventie-instrumentarium en kan zo altijd 

corrigerend optreden. Met concessieverlening heeft de overheid als opdrachtgever ook ruimte 

voor correctie, maar wordt daarbij door de gemaakte afspraken in de concessieovereenkomst 

beperkt. Bij privaat eigendom van netwerkbedrijven ontbreken, in aanvulling op regulering, de 

mogelijkheden voor interventie bij de netwerkbedrijven. Daar staat wel tegenover dat bij privaat 

eigendom de kapitaalmarkt zorgt voor extra efficiencyprikkels.   

 

De keuze van het eigendom wordt mede bepaald door de effectiviteit van de regulering. Bij 

voldoende effectieve regulering heeft flexibiliteit van beleid beperkte betekenis en worden 

daarmee mogelijke kapitaalmarktprikkels door privatisering aantrekkelijk. Bij gebrekkige 

regulering geldt het omgekeerde. Voor het netwerkbedrijf in het spoor (ProRail) is gezien de 

stand van de regulering de flexibiliteit van overheidsbeleid nog steeds van grote betekenis. 

Voor de netwerkbedrijven in de elektriciteitsector neemt de betekenis van de flexibiliteit van 

beleid af in de mate waarin vooruitgang wordt geboekt met de kwaliteitsregulering. Bij de 

elektriciteitsnetwerken is de balans aan het verschuiven en behoort voor de netwerken privaat 

eigendom tot de mogelijkheden. Zeker als de scheiding van eigendom wordt doorgezet.  
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Hiermee zal de transparantie in de bedrijfskolom toenemen en daarmee de 

informatiescheefheid tussen principaal en agent afnemen. Met een eventuele privatisering van 

elektriciteitsnetwerken worden niet alleen kapitaalmarktprikkels geïntroduceerd, ook het risico 

van een meervoudige sturing vanuit de overheid wordt weggenomen. Meervoudige sturing kan 

immers voor overheidsfalen zorgen.  

 

Eigendomsmodel diensten 

Vanwege de verticale integratie van de incumbents in netwerksectoren is het nodig om ook stil 

te staan bij het eigendomsmodel voor de diensten. Bij verticale integratie is het besluit over de 

privatisering van de dienstverlenende bedrijfsonderdelen verweven met de eigendomskeuze 

voor monopolistische netwerken. Dit kan een ingewikkelde afweging zijn als de effecten en 

risico’s van privatisering verschillend uitpakken voor de genoemde bedrijfsonderdelen. Bij de 

energiedistributiebedrijven speelt dit in discussie over ontbundeling en privatisering. De 

privatisering van de leveringsbedrijven in de elektriciteitsector is al toegestaan, terwijl de  

privatisering van de netwerkbedrijven voorlopig wordt geblokkeerd.   

Beoordeling van de privatisering van dienstverlenende bedrijfsonderdelen hangt mede af van de 

mate waarin concurrentie op de dienstenmarkt effectief is. Voor de dienstverlening in de 

elektriciteitsector en het spooronderhoud is dit het geval. Door privatisering kunnen 

kapitaalmarktprikkels in aanvulling op de concurrentie efficiency verder versterken. Voor het 

personenvervoer op het kernnet is dit vooralsnog niet aan de orde en hangt de mogelijkheid tot 

privatiseren van de NS af van de mate waarin de overheid de monopolistische dienstverlener 

met regulering kan sturen. De afweging is vergelijkbaar met die bij ProRail. De regulering staat 

nog in de kinderschoenen, zij het dat de verifieerbaarheid van kwaliteit bij de spoorexploitatie 

een minder groot probleem is dan bij de infrastructuur. Flexibiliteit van overheidsbeleid in de 

vorm van overheidseigendom of concessieverlening is bij spoorexploitatie vooralsnog gewenst.  

Voor de exploitatie van de regionale en internationale lijnen komt dit anders te liggen zodra deze 

concessies serieus worden aanbesteed. Het goederenvervoer kent al concurrentie en is 

geprivatiseerd.   

 

Conclusies  

De verschillen maken duidelijk dat er geen eenduidig optimaal ordeningsmodel voor de  

netwerksectoren bestaat. Er is sprake van een gedifferentieerd beeld, wat maatwerk in de 

ordening impliceert. Niet alleen maatwerk tussen sectoren, maar ook binnen sectoren om recht 

te doen aan de economische kenmerken van de verschillende subsectoren en deelmarkten. 

Het recht doen aan de verschillen zal uiteindelijk resulteren in verschillende ordeningskeuzes. 

Er is sprake van een subtiele en soms fragiele balans tussen markt- en overheidsfalen. In figuur 

35  worden de uitkomsten van de bovenstaande weging van de onderscheiden interventielijnen 

nog eens samengevat.  
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Figuur 35Figuur 35Figuur 35Figuur 35    Uitkomsten afwegingen Uitkomsten afwegingen Uitkomsten afwegingen Uitkomsten afwegingen uit beoordelingskader uit beoordelingskader uit beoordelingskader uit beoordelingskader in onderzochte casesin onderzochte casesin onderzochte casesin onderzochte cases    

    

Interventielijnen 
Spoorexploitatie 

(kernnet) 
Spooronderhoud Elektriciteit 

Concurrentiemodel 

diensten 

 

Schaal 

 

Concurrentieprikkels Concurrentieprikkels 

Toegangsmodel 

netwerken 
Synergie Transparantie Transparantie 

Reguleringsmodel 

netwerken  

 

Incomplete contracten* 

 

Prestatieprikkels 

Eigendomsmodel 

netwerken 

 

Flexibiliteit beleid* 

 

 

Kapitaalmarktprikkels 

 

Eigendomsmodel 

Diensten 

 

Flexibiliteit beleid 

 

Kapitaalmarktprikkels Kapitaalmarktprikkels 

 

 
* ProRail is de infrabeheerder voor spoorexploitatie en spooronderhoud  

 

9.2 Ordeningskeuzes in de praktijk 

De vraag is in hoeverre in het ordeningsbeleid van de onderzochte netwerksectoren rekening is 

gehouden met de bovenstaande afwegingen. Dit is slechts ten dele het geval. In de  

onderstaande figuur worden de optimale ordeningskeuze, de gemaakte ordeningskeuze in het 

ontwerp en de huidige praktijk naast elkaar gezet. De optimale ordeningskeuze (V) vloeit voort 

uit de analyses van de schrijver van dit boek zoals samengevat in de vorige paragraaf. De 

ordeningskeuze in het ontwerp (O) heeft betrekking op de door de rijksoverheid vastgestelde  

ordening bij de start van de hervorming van de betreffende netwerksector. De ordeningskeuze 

die in 2006 van kracht is (P) kan echter afwijken van het oorspronkelijke ontwerp door een 

koerswijziging in het beleid. In figuur 36 zijn de beoordeling van de optimale ordeningskeuze op 

basis van de analyses naast het ontwerp en de huidige praktijk gezet    
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Figuur 36Figuur 36Figuur 36Figuur 36    Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling ordeningskeuzesordeningskeuzesordeningskeuzesordeningskeuzes    

    

Interventielijnen 
Spoorexploitatie 

(kernnet/overig) 
Spooronderhoud Elektriciteit 

Concurrentiemodel 

diensten 

V: geen/om de markt 

O: op de markt 

P: geen/om de markt 

V: om de markt 

O: om de markt 

P: om de markt  

V: op de markt 

O: op de markt 

P: op de markt 

Toegangsmodel 

netwerken 

 

V: regulering 

O: scheiding 

P: scheiding 

V: vrijlaten 

O: scheiding 

P: scheiding--> vrijlaten 

V: scheiding 

O: regulering 

P: scheiding? 

Reguleringsmodel 

netwerken 

V: kostprijs 

O: kostengeoriënteerd budget 

P: kostengeoriënteerd budget 

V: maatstaf 

O: maatstaf 

P: maatstaf 

Eigendomsmodel 

Netwerken 

V: overheidseigendom 

O: overheidseigendom 

P: concessie + overheidseigendom 

V: private deelneming 

O: private deelneming 

P: overheidseigendom? 

Eigendomsmodel 

Diensten 

 

V: concessies  

O: privaat 

P: concessies  

V: privaat 

O: privaat 

P: privaat 

V: privaat 

O: privaat 

P: privaat  

 

    

V: ordeningskeuze Veraart 

O: ordeningskeuze in ontwerp 

P: ordeningskeuze huidige praktijk  

 

 

Toelichting op analyse ordeningskeuzes 

De praktijk (P) laat zien dat er uiteenlopende keuzes worden gemaakt bij de invulling van het 

concurrentiemodel. De gemaakte keuzes voor spoorexploitatie en elektriciteit sluiten aan de bij 

de gemaakte analyses (V). Bij spooronderhoud is de keuze voor concurrentie om de markt goed 

verdedigbaar, al was wellicht een andere vorm van uitbesteding beter geweest. De uiteindelijke 

ordeningskeuzes komen met vallen en opstaan tot stand, soms is daar zoals voor de 

spoorexploitatie een ingrijpende aanpassing van het ontwerp (O) voor nodig geweest.   

 

De praktijk van de ordening (P) in het toegangsmodel laat een dominantie van scheiding van 

eigendom zien. Dit spoort niet met eerdere analyses (V). In de relatie spoorexploitatie en 

infrabeheer is splitsing vanwege synergievoordelen een verkeerde keuze geweest. De ordening 

in de sector spooronderhoud ontwikkelt zich van een strikte scheiding tussen infrabeheer en 

onderhoud naar het vrijlaten van de keuze (P). Dat laatste komt overeen met de eerdere 

analyses van de sector (V). De keuze voor scheiding in de elektriciteitsector (P) is conform de 

gemaakte analyse (V), maar er was daarvoor wel een aanpassing van het ontwerp voor nodig. 

Er was in eerste aanleg uitgegaan van toegangsregulering (O). De keuze voor scheiding in de 

elektriciteitsector kent nog wel vraagtekens met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering 

van het besluit.   
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Het gehanteerde reguleringsmodel voor het netwerk in het spoor is een geheel andere dan 

voor de elektriciteitsnetwerken. Voor de elektriciteitsnetwerken geldt een reguleringsregime 

met relatief sterke prestatieprikkels. Analyse (V), ontwerp (O) en praktijk (P) lopen synchroon. 

Voor de spoorinfrastructuur moet echter nog een effectief reguleringsmodel worden 

opgebouwd, waarbij in deze fase van ontwikkeling de keuze voor kostenoriëntatie een 

verstandige is (P). Beperkte prestatieprikkels zorgen er voor dat de welvaartswinst achterblijft 

bij de potentie (V).  

 

Wat betreft het eigendomsmodel van netwerken is de overheid in de praktijk voorzichtig. Het 

loslaten van overheidseigendom blijkt een lastige beslissing te zijn in de netwerksectoren (P). 

Bij de elektriciteitsnetwerken lijkt met de splitsing en verbetering van de regulering een eerste 

stap mogelijk door private deelnemingen in netwerken te overwegen (V). In de oorspronkelijke 

visie (O) op de ordening was dit ook opgenomen doch de landelijke politiek lijkt dit vooralsnog 

te blokkeren (P). Voor wat betreft het eigendom van het spoornet (ProRail) bestaat nu de 

combinatie van concessie en overheidseigendom (P). De concessie heeft meer de kenmerken 

van een intern managementcontract dan van een privaatrechtelijke concessieovereenkomst. 

Met overheidseigendom kan in de ontwikkelfase waarin ProRail zich nu bevindt worden 

volstaan, de concessie als eigendomsvorm is in feite overbodig (V). Het dubbele sturingsmodel 

– concessieverlening en overheidseigendom – draagt het risico in zich van onheldere relaties en 

kan daarmee tot verminderde prestaties leiden. De belangrijkste betekenis die de 

beheerconcessie van ProRail heeft is dat het een juridische samenvoeging van ProRail en NS in 

2015 kan vergemakkelijken.   

 

Bij het eigendomsmodel voor diensten is er minder terughoudendheid vanuit de overheid, 

privatisering wordt vanwege commerciële risico’s door concurrentie als meer vanzelfsprekend 

gezien (P). Privatisering van het spooronderhoud en de elektriciteitsector zijn of worden 

gerealiseerd. Voor spoorexploitatie geldt het concessiestelsel.
72
 Het eerdere voornemen tot een 

privatisering van de NS door een beursgang is losgelaten (O). De keuzes in de praktijk passen 

bij de gemaakte analyses (V). Door politici worden echter bij tijd en wijle vraagtekens geplaatst 

bij de wenselijkheid van privatisering van dienstverlenende bedrijven doch dit heeft nog niet 

geleid tot een herontwerp van de ordening.   

 

Welvaartseffecten van de hervorming 

Hervormingen in netwerksectoren hebben als doel positieve welvaartseffecten te genereren. 

Bij een niet-optimale ordeningskeuze (V-P) gaan er structureel potentiële welvaartswinsten 

verloren. In de bovenstaande figuur hebben we daar enkele voorbeelden van gezien. Door een 

tussentijdse aanpassing kunnen structurele welvaartsverliezen worden voorkomen maar dit 

zorgt dan wel voor tijdelijke welvaartsverliezen (P-O). Ook hiervan zijn hierboven enkele 

voorbeelden genoemd. In aanvulling op bovengenoemde welvaartsverliezen kunnen ook te 

verwachten welvaartswinsten verloren gaan door een gebrekkige uitvoering van het beleid, 

zelfs in het geval van goede ordeningskeuzes. Slechte uitvoering van beleid kan tot tijdelijke of 

structurele welvaartsverliezen leiden.   

 

In de figuur 37 wordt een kwalitatief oordeel gegeven over welvaartseffecten die het gevolg 

zijn van bovenstaande discrepanties. De beoordeling heeft betrekking op: 

- de kwaliteit van de huidige ordeningskeuze (K= V-P) 

 
72

 De concessie van het kernnet is gegund aan het overheidsbedrijf NS. NS kent net als 

ProRail daarmee een dubbel eigendomsregime, zij het dat voor NS de concessie meer 

betekenis heeft dan voor ProRail. Indien de overheid er in slaagt om binnen de concessie 

voor het kernnet effectieve prestatieprikkels te laten werken ontstaat ruimte voor 

eventuele privatisering. Gezien de politieke gevoeligheid en de opgaven waar de NS voor 

staat is op korte termijn discussie hierover niet opportuun. 
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- de mate van bijstelling van de ordening gedurende de transitie (B= P-O) 

- de kwaliteit van de uitvoering van de ordeningskeuze (U) 

    

Figuur 37Figuur 37Figuur 37Figuur 37    Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling welvaartseffecten herordeningwelvaartseffecten herordeningwelvaartseffecten herordeningwelvaartseffecten herordening    

    

Interventielijnen 
Spoorexploitatie 

(kernnet/overig) 
Spooronderhoud Elektriciteit 

Concurrentiemodel 

diensten 

 

K: goed 

B: aanzienlijk  

U: slecht 

K: goed 

B: geen  

U: slecht 

K: goed 

B: geen  

U: goed 

Toegangsmodel 

netwerken 

 

K: fout 

B: geen 

U: slecht 

K: redelijk 

B: beperkt 

U: slecht 

K: goed 

B: aanzienlijk  

U: slecht  

Reguleringsmodel 

netwerken 

K: matig 

B: geen 

U: matig 

K: goed 

B: geen  

U: goed   

Eigendomsmodel 

netwerken 

K: matig 

B: geen 

U: slecht 

K: onhelder 

B: beperkt 

U: slecht 

Eigendomsmodel 

diensten 

 

K: goed 

B: aanzienlijk  

U: slecht 

K: goed 

B: geen  

U: matig 

K: goed 

B: geen  

U: slecht 

Beoordeling ordening 

per sector 

 

 

 

Welvaartsverlies door  

weeffouten in de 

ordening of kostbare 

aanpassing en slechte 

uitvoering 

Beperkte  

welvaartswinst door 

niet optimale ordening 

netwerken en matige 

tot slechte uitvoering  

Welvaartswinst beperkt 

door gebrekkige 

invulling en slechte 

uitvoering op 

onderdelen ordening 

    

K: huidige keuze in ordening 

B: bijstelling ordeningsbeleid 

U: uitvoering ordeningsbeleid 

 

Toelichting op welvaartseffecten 

In de spoorsector zijn aanzienlijke fouten gemaakt in de keuzes van de ordening en in de 

uitvoering van het beleid. De spoorsector als geheel leidt onder een tekortschietende ordening 

van de netwerken. Zowel de regulering als het eigendom van het netwerk zijn gebrekkig 

vormgegeven en de uitvoering van het beleid - vooral de positionering van de taakorganisaties - 

heeft grote gebreken vertoond. Dit heeft een uitstraling naar andere segmenten van de 

spoorsector waaronder spoorexploitatie en spooronderhoud.  

Ook de hervorming met spoorexploitatie is gestart met verkeerde ordeningskeuzes wat betreft 

concurrentie, toegang en eigendom. Voor wat betreft concurrentie en eigendom zijn de 

verkeerde keuzes hersteld. Dit geldt niet voor de toegang, de splitsing tussen exploitatie en 

netwerken bestaat nog steeds. De verkeerde keuzes, maar ook het herstel daarvan, is gepaard 

gegaan met een gebrekkige uitvoering van het beleid. Het gevolg is dat in de spoorexploitatie 

sprake is van welvaartsverlies. De recente verbeteringen in de sector hebben de verliezen nog 

niet goed kunnen maken. Voor wat betreft het spooronderhoud zijn er betere ordeningskeuzes 
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gemaakt. Echter de uitvoering van de hervorming schiet tekort. Daarnaast heeft het 

spooronderhoud veel hinder ondervonden van de slechte positionering van railinfrabeheer. 

Hierdoor is de potentiële welvaartswinst nogal beperkt gebleven en nog altijd kwetsbaar.  

De ordeningskeuzes die uiteindelijk in de elektriciteitsector zijn gemaakt zijn in het algemeen 

goed. Dit betekent dat er in potentie aanzienlijke welvaartswinst gerealiseerd kan worden. Een 

gebrekkige uitvoering van onderdelen van het beleid - vooral bij toegang tot en eigendom van 

de netwerken - zorgen ervoor dat de potentiële welvaartswinsten maar beperkt gerealiseerd 

zijn.  

 

Conclusies 

De ordeningspraktijk laat een palet van uiteenlopende keuzes zien. Uiteenlopende keuzes in de 

praktijk passen bij de constatering in paragraaf 9.1.1 dat een gedifferentieerde benadering 

gewenst is. Daarmee worden nog niet automatisch de goede keuzes gemaakt, zo blijkt uit het 

bovenstaande overzicht. Daar blijkt ook uit dat op zichzelf goede ordeningskeuzes niet 

voldoende zijn voor een geslaagde ordening. Het gaat er ook om dat de juiste ordeningskeuzes 

in de goede volgorde worden genomen en er sprake is van een goede uitvoering. Aan een 

goede uitvoering ontbreekt het teveel in de onderzochte netwerksectoren. Een nadere analyse 

van het transitieproces kan dit verhelderen. 

 

9.3 Lessen voor het transitieproces 

Op basis van de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria en ijkpunten is het transitieproces in de 

drie onderzochte sectoren beoordeeld. De criteria en ijkpunten kunnen als kritische 

succesfactoren voor de transitie worden opgevat. In zowel de spoorsector als in de 

elektriciteitsector zijn de transitieprocessen uiterst kwetsbaar gebleken. In het onderstaande 

schema zijn de bevindingen over de transitieprocessen nog eens samengevat. De aspecten die 

hebben bijgedragen aan een moeizame of mislukte transitie in de onderzochte sectoren zijn 

cursief aangegeven. Licht cursief als het transitieproces van onvoldoende kwaliteit is geweest, 

vet cursiefcursiefcursiefcursief als de transitie ernstig tekort is geschoten. De vele cursieve cellen in figuur 38 

weerspiegelen de eerder vastgestelde kwetsbaarheid van de transitieprocessen in de 

onderzocht netwerksectoren. 

 

Figuur Figuur Figuur Figuur 38383838    Samenvatting beoordelingSamenvatting beoordelingSamenvatting beoordelingSamenvatting beoordeling    transitieprocestransitieprocestransitieprocestransitieprocessensensensen    
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Beoordeling criteria en ijkpunten 

Voorafgaande aan de transitie was zowel in de spoorsector als in de elektriciteitsector het 

politieke en bestuurlijke draagvlak voor veranderingen duidelijk aanwezig, een gevoel van 

urgentie bestond. Dit draagvlak is echter niet vertaald in het vaststellen van heldere 

veranderdoelen. Dit is bij de NS en in de elektriciteitsector ten dele of geheel onhelder 

gebleven. Voor spooronderhoud is dit minder het geval. De haalbaarheid van de transitie is 

vervolgens in het geding gekomen doordat de overheid niet in staat is geweest de regie te 

krijgen over de onderhandelingsarena. De overheid kreeg als 'procesmanager' moeilijk greep op 

de onderhandelingstafels en de onderhandelingsagenda. Het is vooral het proces van 'casting', 

'framing' en 'scripting' dat tekort schiet. De oorzaken zijn drieledig: het ontbreken van overzicht, 

het onderschatten van belangen van incumbents en divergerende belangen binnen de overheid.  

Het ontbreken van overzicht is het gevolg van een incrementele aanpak van de hervorming. 

Daardoor komen lopende het proces van herordening nieuwe vraagstukken, nieuwe belangen 

en nieuwe belangenpartijen in de onderhandelingsarena terecht. Het transitieproces is daar niet 

op ingericht. Daarnaast speelt het onderschatten van de belangen bij de incumbents een 

belangrijke rol. De veranderingen zetten immers een grote spanning op de organisatie, 

waardoor de veranderingen bij de incumbents niet meer parallel lopen aan de politiek bestuurlijk 

gewenste veranderingen. Door divergerende processen vallen tempo en resultaten tegen. 

Bovendien heeft het management van de incumbents een eigen strategische agenda die de 

uitvoering van de veranderagenda van de rijksoverheid aanzienlijk kan compliceren. Zowel bij de 

NS als de elektriciteitsbedrijven heeft het management de privatisering 'gekaapt' om de eigen 

strategische doeleinden na te streven. Helemaal ingewikkeld wordt het als de belangen tussen 

overheidsorganen gaan divergeren. Dit is aan de orde bij energiedistributiebedrijven, waarbij de 

rijksoverheid in haar ordenende rol botst met de belangen van de lagere overheden als 

aandeelhouder. Het geven van compensatie biedt onder die condities onvoldoende soulaas. Bij 

het spooronderhoud leek dit wel te werken, maar daar werd de onderhandelingsarena beter 

beheerst. Het ontbreken van een contractueel kader was in deze transitie de belangrijkste 

hobbel. Als vervolgens de overheid belangrijke afspraken niet nakomt, slecht met verrassingen 

om kan gaan of onvoldoende in staat is verwachtingen te 'managen', dan staat ook de 

geloofwaardigheid van het transitieproces op het spel. Dit is zowel bij de NS als de 

elektriciteitsector aan de orde, waarbij in het geval van de NS de beoordeling van de 

geloofwaardigheid zwaar negatief is.  

Het ontbrak bij de beleidsmakers aan een goed kompas in het transitieproces en daarmee de 

basis voor het kunnen managen van verwachtingen van belanghebbenden. Middel werd tot 

doel verheven, waarmee de basis werd gelegd voor de kloof tussen beleidsmakers en de 

beleving van burgers. ‘Management van verwachtingen’ wordt daardoor steeds meer 

‘management van emoties’. 

 

De positie van vakbonden en ondernemingsraden in de drie cases laten verschillen en 

overeenkomsten zien. De belangrijkste overeenkomst is dat deze sectoren een hoge 

organisatiegraad kennen en er krachtige ondernemingsraden functioneren. De betrokkenheid bij 

het veranderproces is echter sterk uiteenlopend. Bij het spooronderhoud hebben 

vertegenwoordigers van werknemers op verschillende momenten een directe bijdrage geleverd 

aan vernieuwing, terwijl bij NS Reizigers de werkvloer op een goed moment de aanpassing van 

het productiemodel hebben geblokkeerd. In de elektriciteitsector hebben vakbonden en 

ondernemingsraden tot dusverre mee gewerkt aan de veranderprocessen. Druk van de markt 

en compensatiemechanismen zorgen ervoor dat vakbonden en ondernemingsraden meegaan 

in veranderprocessen. Bij NS Reizigers ontbraken beiden. Het ontbreken van marktdruk in 

combinatie met veel interne organisatorische problemen zorgden ervoor dat onvrede onder het 

rijdend personeel werd omgezet in het blokkeren van vernieuwing. 
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Conclusies 

De processen bij de NS en in de elektriciteitsector zijn kwetsbaar gebleken. De grote conflicten 

in het afgelopen decennium in deze sectoren weerspiegelen dat. Bij beiden is sprake van een 

krachtig autonoom opererend management. Er zijn echter ook duidelijk verschillen. Bij het 

spoor waren er beduidend minder spelers in de onderhandelingsarena dan in de 

elektriciteitssector. In het spoor hebben vooral de fouten in de ordening veel problemen 

opgeroepen. Daarnaast heeft de effectuering van besluiten lang op zich laten wachten. De 

transitie in het spooronderhoud is eveneens kwetsbaar gebleken, maar lijkt beter beheerst te 

zijn. De onderhandingsarena was overzichtelijker waardoor tekortkomingen in de ordening beter 

opgevangen konden worden. Dit neemt niet weg dat de kwetsbaarheid nog steeds voorduurt.  

In de elektriciteitsector was de onderhandelingsarena op voorhand complex door de structuur 

van de sector en de eigendomsverhoudingen. De incrementele aanpak heeft de complexiteit in 

de onderhandelingsarena vergroot.  

 

In de transitie van de onderzochte netwerksectoren blijkt niet zozeer het initiële draagvlak 

kwetsbaar te zijn, maar vooral de uitvoering van beleid. De overheid slaagt er niet goed in haar 

doelen in de verandering te definiëren en vervolgens de onderhandelingsarena effectief te 

organiseren. Bij het organiseren van de onderhandelingsarena grijpen transitie en ordening op 

elkaar in. Een gebrekkige ordening compliceert de transitie, een slecht beheerste 

onderhandelingsarena compliceert in hoge mate het tot stand brengen van de optimale 

ordening. Ingrijpende hervormingen in netwerksectoren stellen niet alleen hoge eisen aan 

conceptuele denkkracht maar ook aan het organiserend vermogen van de overheid. 
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10 Beleidskader voor herordening netwerksectoren 

 

De analyse van de hervorming van netwerksectoren laat zien dat het gaat om een combinatie 

van goede keuzes in de ordening én inrichting van de transitie. Verdedigbare keuzes in de 

ordening zonder een goede transitie kunnen tot grote problemen leiden zo leert de 

elektriciteitsector. Verkeerde ordeningskeuzes en een slechte transitiestrategie leiden tot crisis, 

zo leert de spoorsector. Het spooronderhoud leert dat zelfs meer eenvoudige ordeningsvragen 

tot aanzienlijke problemen leiden bij een verkeerde transitiestrategie. De ordeningskeuzes en 

het transitieproces bepalen samen het resultaat van de veranderingen en zijn bepalend voor de 

beoogde welvaartswinst. Al met al is de ordening van netwerksectoren een complexe 

afweging van belangen en effecten. De vraag is hoe beleidsmakers met deze complexiteit 

kunnen omgaan. Hiertoe wordt op basis van voorgaande analyses in dit hoofdstuk een 

beleidskader geschetst en getoetst.  

 

10.1 Opzet beleidskader  

In het beleidskader worden de te maken keuzes in twee blokken ondergebracht: keuzes die 

samenhangen met de ordening van de diensten en met de ordening van de netwerken.  

 

Ordening diensten 

Het vertrekpunt bij de ordening van diensten is het introduceren van concurrentieprikkels 

waardoor prestaties in de dienstverlening toenemen. De keuze in het concurrentiemodel is 

vervolgens leidend voor de afwegingen bij het toegangsmodel. De scheiding van netwerken en 

diensten genereert uit zichzelf geen concurrentieprikkels, maar deze scheiding kan wel 

bijdragen aan grotere transparantie waardoor de concurrentie wordt versterkt. De keuze voor 

concurrentie op de markt in combinatie met scheiding van netwerken en diensten levert de 

sterkste concurrentieprikkels op, maar zorgt daarmee niet automatisch voor de grootste 

welvaartswinst. Teveel concurrentie en een te strikte scheiding kan in bepaalde 

netwerksectoren ook tot welvaartsverlies leiden in de vorm van schaalnadelen en 

synergieverlies. Aanzienlijke voordelen door schaalgrootte en door verticale integratie kunnen 

argumenten zijn voor beperking van de concurrentie en handhaving van de bestaande 

bedrijfsstructuur van de incumbents. Op basis van een analyse van de economische 

kenmerken van de sector dient een integrale en zorgvuldige afweging van beide modellen te 

leiden tot optimalisering van de ordening en daarmee tot maximalisering van de welvaartswinst 

in de dienstverlening. Per sector en soms zelfs per subsector kan de uitkomst anders zijn. Er 

bestaat dus geen optimaal universeel ordeningsmodel voor netwerksectoren. 

 

Interactie ordening diensten en netwerken 

De keuzes met betrekking tot de ordening van diensten heeft consequenties voor de ordening 

van de netwerken. Met de bepaling van het toegangsmodel wordt ook de positionering van de 

netwerken in de sector voor een belangrijk deel vastgelegd. Netwerkbedrijven kunnen immers 

worden afgesplitst, maar ook onderdeel blijven uitmaken van de incumbents die diensten 

leveren. Dit laatste kan in los verband als onderdeel van een holding of in een vergaand 

geïntegreerde structuur. De positionering van de netwerken is van directe invloed op de 

informatiescheefheid tussen de overheid en het netwerkbedrijf en daarmee ook op de invulling 

van de ordening van de netwerken zelf.  
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Ordening netwerken 

Naast de positionering van de netwerken in de sector zijn ook de economische kenmerken van 

de sector van invloed op de keuze in de ordening van de netwerken. Bij de keuzes voor 

regulering gaat het om het aanbrengen van sterke prestatieprikkels, maar die vereisen wel een 

sluitend reguleringskader. Kostprijsgeoriënteerde reguleringsmodellen beschermen de kwaliteit 

maar prikkelen niet de efficiency en innovatie. Reguleringsmodellen die efficiency bevorderen – 

pricecapregulering en maatstafconcurrentie - kunnen de kwaliteit van netwerken onder druk 

zetten, zeker bij incompleetheid van het reguleringskader. Bij ‘gaten’ in het reguleringskader is 

flexibiliteit van overheidsbeleid gewenst. Flexibiliteit van overheidsbeleid betekent dat naast de 

toepassing van regulering als primaire interventielijn overheidseigendom als secundaire 

interventielijn blijft bestaan. Overheidseigendom fungeert dan als een 

beschermingsconstructie.  

 

De effectiviteit van het reguleringsmodel bepaalt in feite de gewenste speelruimte voor de 

overheid bij de keuze voor het eigendom van netwerken. Bij een effectief en sluitend 

reguleringsregime heeft overheidseigendom geen functie meer en ligt privatisering voor de 

hand. Privatisering kan in dat geval voor additionele welvaartsprikkels zorgen door de 

introductie van kapitaalmarktprikkels. Omgekeerd geldt dit in mindere mate of geheel niet, 

omdat overheidseigendom in zichzelf een zwak sturingsmodel blijkt te zijn. Het onverkort 

handhaven van het oude sturingsmodel met monopolistische overheidsbedrijven kan povere 

resultaten opleveren mede door het ontbreken van externe prikkels en de eerder genoemde 

principaal-agent problemen. Ook voor de ordening van netwerken is een integrale afweging 

nodig om ervoor te zorgen dat de transitie tevens maximale welvaartswinst oplevert.  

 

Resultaten 

De gemaakte keuzes en het besluitvormingsproces met betrekking tot diensten en netwerken 

bepalen de welvaartswinst van de hervorming. De beoogde welvaartswinst wordt zichtbaar in 

vorm van lagere prijzen, betere kwaliteit of meer innovatie. De herordening kan ook leiden tot 

herverdeling van welvaart. De ‘rents’ kunnen anders verdeeld worden tussen bedrijven en 

klanten of tussen groepen klanten. De totale welvaartswinst van de hervorming is de optelsom 

van de welvaartswinst in het dienstverlenende segment in de bedrijfskolom en de 

welvaartswinst bij de netwerken. Dit is dan de welvaartswinst ten opzichte van het traditionele 

sturingsmodel met monopolistische overheidsbedrijven. In het figuur 39 wordt de samenhang 

tussen de afwegingen en resultaten geschetst in de vorm van een beleidsmatige input-

outputbenadering.  

 

De analyse van economische kenmerken van de sector, waarbij zowel de karakteristieken van 

het dienstensegment als de netwerken worden meegenomen, vormen de ‘input’ voor 

afwegingen in de ordening van de betreffende netwerksector. Voor de ordening van de 

netwerken worden de vrijheidsgraden beperkt door keuzes met betrekking tot de positionering 

van netwerken. De eerder genoemde resultaten – prijs, kwaliteit, innovatie, verdeling van 

‘rents’ – worden in het beleidskader als ‘output’ beschouwd. 
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Figuur 39Figuur 39Figuur 39Figuur 39    Beleidskader herBeleidskader herBeleidskader herBeleidskader hervorming nvorming nvorming nvorming netwerksectorenetwerksectorenetwerksectorenetwerksectoren    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keuzes van de interventies vormen de bepalende schakel tussen input en output. In het 

beleidskader is per model cursief aangegeven wat de centrale afweging is per interventielijn, 

gegeven de economische kenmerken van de sector. De te bereiken welvaartswinst bij 

verandering van de ordening is meer dan de optelsom van de uitkomsten van de afzonderlijke 

interventielijnen. Het eindresultaat kan namelijk minder zijn dan de som der delen, omdat de 

samenhang tussen de keuzes en de totstandkoming van de hervorming als geheel mede het 

eindresultaat bepalen. Bij de totstandkoming van de herordening speelt zowel de volgorde van 

de besluitvorming als de kwaliteit van de uitvoering van beleid.  

 

De complexiteit en diversiteit in netwerksectoren maakt duidelijk dat gewaakt moet worden 

voor rigide toepassing van het beleidskader. Ook bij een zorgvuldige besluitvorming zal dit niet 

altijd netjes volgens bovengenoemde stappen verlopen en zal er sprake zijn van een iteratief 

proces. Om die reden is het beleidskader ook niet in de vorm van een beslisboom met digitale 

keuzes gegoten. Theeuwes (2004) stelt terecht dat een algoritme niet geschikt is om moeilijke 

knopen door te hakken. Het geschetste beleidskader heeft vooral als doel houvast te bieden bij 

het vaststellen van de samenhang en de volgorde van besluiten. Daarom kan het beleidskader 

ook als evaluatie-instrument voor het transitieproces worden gebruikt. Dit kan echter niet 

zonder diepgaande kennis van de ontwikkelingen in de sector. Hieronder als proeve een 

samenvattende analyse van de hervorming in de onderzochte netwerksectoren aan de hand 

van het beleidskader. 
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Hervormingen spoorsector 

De mislukte transitie in de spoorsector is het gevolg van een combinatie van verkeerde 

ordeningskeuzes én een tekortschietend transitieproces. De uitvoering van de voorstellen van 

de Commissie Wijffels is uitgemond in een splitsing van de NS. Een verkeerde ordeningskeuze 

omdat met de splitsing veel synergievoordelen verloren zijn gegaan. Dit is verergerd door 

verkeerde keuzes ten aanzien van het toepassen van concurrentie in het spoorvervoer. 

Concurrentie op het net bleek niet houdbaar, vervolgens is concurrentie om het net in de vorm 

van concessieverlening niet consequent toegepast. Een integrale afweging van de ordening van 

diensten op basis van de economische kenmerken van de sector had mogelijk de foute keuzes 

en de gevolgde incrementele aanpak kunnen voorkomen. Hetzelfde geldt voor de keuze met 

betrekking tot het eigendom. De aankondiging van de beursgang van de NS als vervolgstap op 

de verzelfstandiging vond plaats zonder dat er duidelijkheid bestond over de regulering van 

monopolistische activiteiten. Het gevolg was dat er noodverbanden moesten worden 

aangelegd om voldoende greep te krijgen op de monopolisten NS en ProRail. De problemen zijn 

vergroot door besluiten over de verzelfstandiging van ProRail niet te effectueren en het 

ontbreken van goede voorwaarden voor de privatisering van het onderhoudsbedrijf NS 

Infraservices.  

 

De verkeerde volgorde van besluiten en ontbrekende samenhang in de ordeningskeuzes 

hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de mislukking van het transitieproces in het spoor. 

De crisis bij de NS in 2001 kan dan ook geen toeval worden genoemd. Sinds de crisis streven 

partijen naar rust en herstel. Tot dusverre heeft dit gewerkt, omdat betrokken partijen zich een 

nieuwe crisis niet kunnen veroorloven. De rust is echter fragiel, omdat de ordeningsproblemen 

nog niet zijn opgelost. In het beleidskader worden de te maken keuzes in twee blokken 

ondergebracht: keuzes die samenhangen met de ordening van de diensten en met de ordening 

van de netwerken. 

 

Hervormingen elektriciteitsector 

De ordeningskeuzes in de elektriciteitssector vinden hun fundament in de Elektriciteitswet 

1998. Het hart van de laatste wet vormt de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De daarin 

gemaakte keuzes voor concurrentie op de markt (concurrentiemodel) en toepassen van 

maatstafconcurrentie voor regulering van de netwerken (reguleringsmodel) passen bij de 

economische kenmerken van de sector. Ditzelfde geldt voor het kabinetsvoorstel in 2006 om 

de toegang tot de netwerken te regelen door te kiezen voor scheiding van eigendom 

(toegangsmodel). De overheid heeft echter nagelaten de keuze met betrekking tot de 

positionering van de netwerken vroegtijdig te maken. De discussie over de positie van de 

netwerken kwam in 2001 voor het eerst aan de orde onder druk van de incumbents die 

privatisering van de geïntegreerde energiedistributiebedrijven mogelijk wilden maken.  

Van het begin af aan is het debat over toegang verweven geraakt met het vraagstuk van het 

eigendom van netwerken. Daarbij hebben de energiedistributiebedrijven zich van meet af aan 

verzet tegen elke vorm van splitsing. De heftige lobby vanuit de sector heeft uiteindelijk geleid 

tot onheldere besluitvorming over de positie van de netwerken in november 2006. Artikelen 

over splitsing worden in de wet opgenomen maar kunnen pas met een Koninklijk Besluit na 

overleg met de Eerste en Tweede Kamer in werking treden. De criteria zijn echter niet 

eenduidig en bieden ruimte aan continuering van conflicten en lobby’s. 

 

Indien het toegangsmodel, en daarmee de positionering van de netwerken, direct in de 

Elektriciteitswet 1998 was vastgelegd dan had het transitieproces aanzienlijk soepeler kunnen 

verlopen. De op zichzelf juiste keuze voor splitsing was in 1998 veel gemakkelijker door te 

voeren dan in 2006. Met de concentratie in de sector en de internationalisering zijn in 2006 de 

marktmacht en de belangen van de incumbents veel groter geworden. De kracht van hun lobby 

is navenant toegenomen. De incrementele besluitvorming is schadelijk geweest voor het 
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transitieproces. Het is vooral het transitieproces dat de hervormingen in de sector opbreekt, 

niet de kwaliteit van de ordeningskeuzes zelf. Met de besluitvorming in de Eerste Kamer in 

november 2006 wordt de incrementele aanpak gecontinueerd met voor bedrijven grote 

onzekerheden over hun speelruimte voor het uitoefenen van hun commerciële activiteiten. 

Deze onzekerheden kunnen een negatieve invloed hebben op de investeringen in de sector.  

 

Bruikbaarheid beleidskader 

Het ontwikkelde beleidskader biedt een houvast bij beoordeling van de onderzochte 

netwerksectoren. Dit roept de vraag op of het beoordelingskader ook bruikbaar is voor 

hervormingen in andere netwerksectoren. Om die vraag te kunnen beantwoorden wordt de 

betekenis van het beoordelingskader getoetst aan actuele ordeningsdiscussies bij Schiphol en 

in de drinkwatersector. Voor beide sectoren zijn recent ordeningskeuzes gemaakt en is het 

parlement doende de wetgeving af te ronden. De eigendomsvraag is een centraal vraagstuk in 

de discussie over de ordening van beide sectoren. Bij Schiphol loopt de discussie en 

besluitvorming over privatisering al 10 jaar lang en is geregeld voorpaginanieuws. In de 

drinkwatersector is daarentegen het besluit om niet te privatiseren redelijk snel en in alle stilte 

tot stand gekomen. De besluitvorming over het wel of niet privatiseren in beide sectoren wordt 

aan de hand van het beoordelingskader onder de loep genomen.  

 

10.2 Beoordeling privatisering Schiphol 

10.2.1 Achtergronden 

 

Historie Schiphol 

De historie van de luchtvaartsector start met de oprichting van de KLM in 1919. De eerste 

vlucht wordt in 1920 uitgevoerd vanaf Schiphol, toen nog een militair vliegveld. In 1926 neemt 

de gemeente Amsterdam de vliegwei Schiphol over, mede met het oog op de Olympische 

Spelen van 1928. In voorbereiding daarop wordt de eerste harde landingsbaan aangelegd. In 

het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog wordt Schiphol de nationale 

luchthaven. De Rijksoverheid wordt daarmee ook de grootste aandeelhouder (76%). Daarnaast 

participeren ook de gemeenten Amsterdam (22%) en Rotterdam (2%). Vanaf die periode heeft 

de rijksoverheid een dominante rol vervuld in de luchtvaartsector. De interventie had zowel 

betrekking op de luchtvaart als de exploitatie van de luchthaven, zij het dat van begin af aan 

KLM en Schiphol gescheiden entiteiten zijn geweest. De ontwikkeling van luchtvaartbedrijven 

en de luchthavens waren wel sterk met elkaar verbonden. KLM en Schiphol waren lang een 

Siamese tweeling. De staat is in beide bedrijven grootaandeelhouder geweest. In een relatief 

vroeg stadium is de rijksoverheid begonnen haar belang in KLM af te bouwen. Ten tijde van de 

fusie met Air France had het rijk nog 14% van de aandelen in handen. Midden jaren negentig is 

de discussie over de privatisering van Schiphol gestart. In 2005 is de Tweede Kamer met 

aanvaarding van de wijzigingen in de Schipholwet akkoord gegaan met een gedeeltelijke 

privatisering. De besluitvorming in de Eerste Kamer is in de zomer van 2006 afgerond, waarbij 

is vastgelegd dat voorlopig de meerderheid van de aandelen in handen van de overheid blijft. 

De effectuering van het besluit tot privatisering is echter afhankelijk van de medewerking van 

de lagere overheden. De gemeente Amsterdam blokkeert als aandeelhouder tot dusverre een 

statutenwijziging van de NV Schiphol, die nodig is voor privatiseren. De rijksoverheid heeft dit 

besluit vernietigd. Eind 2006 liepen beroepsprocedures van de gemeente Amsterdam tegen de 

vernietiging. Het nieuwe kabinet heeft begin 2007 de beroepsprocedures ingetrokken.  
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Wettelijk kader 

Lang is de internationale luchtvaart gereguleerd op basis van bilaterale verdragen tussen 

landen, waarbij de luchtvaartmaatschappijen landingsrechten kregen toebedeeld. Daarmee was 

het een gesloten markt. De EU heeft door middel van liberalisering de luchtvaartmarkt 

opengebroken. De liberalisering is gestart in 1988, het derde luchtvaartpakket werd in 1993 van 

kracht. Onderdeel van dit pakket zijn richtlijnen ten aanzien van de 'slots' op de communitaire 

luchthavens. 'Slots' zijn de opstijg- en landingsrechten voor de luchtvaartmaatschappijen. 'Slots' 

zijn in feite gebruiksconcessies voor een bepaalde periode. De toewijzing geschiedt door de 

zogenaamde slotcoördinator die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat werkt. Bij de toewijzing van de 'slots' worden historische rechten van 

luchtvaartmaatschappijen gerespecteerd. Voor toewijzing van de vrije 'slots' wordt veiling als 

instrument overwogen (V&W, 2003a). Schiphol is verantwoordelijk voor de effectuering van 

toegewezen ‘slots’.  

 

De NV Schiphol functioneert op basis van een exploitatievergunning vastgelegd in de 

Schipholwet van 2003 en Luchtvaartbesluiten. De rijksoverheid kan op basis van de 

Schipholwet bij wanprestatie de vergunning intrekken. De NMa houdt toezicht op de 

tariefsvorming en mededingingsrechtelijke aspecten, de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat 

(IVW) op het nakomen van de overige wettelijk verplichtingen waaronder veiligheid en milieu.  

Met de voorgestelde wijzigingen van de wet met betrekking tot de exploitatie van Schiphol 

(V&W, 2006) worden de veranderingen in de economische ordening afgerond.  

Met de invoering van de nieuwe Schipholwet wordt overheidseigendom als sturingsmodel 

losgelaten. De rijksoverheid verbindt daar de conclusie aan dat privatisering mogelijk is 

(Financiën, 2006). Door verzet van de Tweede Kamer is het voorstel voor volledige privatisering 

door een beursgang losgelaten. Het compromis met de regering was om maximaal 49% van de 

aandelen te verkopen door middel van een gedeeltelijke beursgang en onderhandse plaatsing. 

Het nieuwe kabinet heeft echter begin 2007 een mogelijke beursgang afgeblazen. In het 

regeeraccoord wordt de mogelijkheid van het aantrekken van privaat kapitaal opengehouden. 

Onduidelijk is nog in welke vorm dit kan.  

 

Mogelijke ontwikkelingen 

Met het liberaliseren van de luchtvaart is de kiem gelegd voor een gescheiden ontwikkeling van 

KLM en Schiphol. Voor KLM als zelfstandige onderneming was Schiphol dé strategische 'hub'.
73
 

Nu KLM onderdeel is geworden van Air France en de vraag is hoe dit door de Fransen 

gedomineerde bedrijf op de langere termijn tegen Schiphol aankijkt. Zal het bedrijf Schiphol als 

tweede 'hub' willen aanhouden of voor Parijs als draaischijf voor haar netwerk kiezen? 

Omgekeerd zal Schiphol zich af dienen te vragen wat de risico's zijn van de nog altijd 

dominante positie van KLM op de luchthaven. Dit speelt niet alleen in ons land maar ook in de 

andere Europese landen. De ontluikende scheiding van belangen tussen luchtvaartbedrijven en 

luchthavens gaat gepaard met de internationalisering van de exploitatie van luchthavens. De 

grote internationale luchthavens participeren in toenemende mate in kleinere luchthavens in het 

binnen- en buitenland. Er lijken private partijen te ontstaan die er naar streven om internationaal 

verschillende grote internationale luchthavens willen exploiteren. Met deze ontwikkeling zal de 

afhankelijkheid van de luchthavens van de grote luchtvaartmaatschappijen verder afnemen. 

Tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen de Europese luchthavens toe. Privatisering van de 

nationale luchthavens wordt mede in dit kader geplaatst (RVW, 2005).  

 
73

 Een ‘hub’ knoopt verbindingen aan elkaar.Een strategische hub heeft veel 

internationale verbindingen, waardoor het aantrekkelijk wordt voor een overstap tussen 

twee verbindingen. Door als luchthaven over veel verbindingen te beschikken kan een 

luchthaven nieuw aantrekkelijk vliegverkeer aantrekken.  
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Dat de luchtvaart verder zal groeien staat wel vast, maar wat dat betekent voor de positie van 

de verschillende vliegvelden is onzeker. De onzekerheid rond Schiphol wordt vergroot door de 

beperkingen die ruimte en milieu opleggen aan de verdere groei van de luchthaven. 

  

10.2.2 Toepassing beleidskader 

Met de liberalisering van de luchtvaart en de van oudsher bestaande scheiding tussen diensten 

en infrastructuur kan de ordening van de luchtvaartdiensten als passend en solide worden 

gekenschetst. Dit neemt niet weg dat de verhouding tussen Schiphol en KLM als grootste 

gebruiker ingewikkeld is vanwege de van oudsher sterke onderlinge afhankelijkheden. Schiphol 

kan niet zonder KLM en omgekeerd. Door de hold-up ontstaat ruimte voor bevoordeling van 

KLM ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen bij het verlenen van luchtvaartdiensten 

of het verhinderen van verlening van diensten aan concurrenten van KLM.
74
 Een situatie die ook 

bij andere grote Europese luchthavens aan de orde is. Dit betekent dat, ondanks de goede 

structuur in de ordening van de relatie tussen diensten en infrastructuur door de onderlinge 

afhankelijkheden, gedragstoezicht noodzakelijk is. Dit is opgedragen aan de NMa en de 

Inspectie voor Verkeer en Waterstaat. Duidelijk is wel dat de nieuwe ordening in de luchtvaart 

vruchten afwerpt. Met de liberalisering van de luchtvaart zijn de concurrentieprikkels sterk 

toegenomen en is een aanzienlijke welvaartswinst geboekt.  

 

Met de historisch gezien al lang bestaande organisatorische scheiding tussen luchtvaart en 

luchthaven is Schiphol niet ‘belast’ met ingewikkelde afwegingen over ontbundeling van beide 

activiteiten. Bij de ordening van Schiphol gaat het om de keuze voor een reguleringsmethodiek 

waar krachtige prestatieprikkels van uit gaan en in relatie daarmee de optimale 

eigendomsstructuur van de luchthaven. De vraag is of de in de vastgestelde Schipholwet de 

vastgelegde regulering voldoende krachtig en sluitend is om privatisering van Schiphol mogelijk 

te maken. Voor wat betreft de tariefsregulering voor luchtvaartgebonden diensten is gekozen 

voor een lichte vorm van regulering. De prijsstelling wordt op basis van een kostprijsbenadering 

in eerste aanleg aan het bedrijf zelf overgelaten, waarbij Schiphol wel verplicht is met de 

gebruikers in overleg te treden. De NMa toetst de uitkomsten achteraf, het bedrijf heeft het 

initiatief. Verder is de vraag of de kostprijsplus benadering het meest wenselijk is. Hiermee 

worden onderinvesteringen voorkomen, maar het prikkelt het bedrijf niet tot kostenefficiency. 

De pricecap methode of maatstafconcurrentie zijn in dit opzicht geschikter. Hier heeft de 

overheid bewust niet voor willen kiezen, omdat deze methode niet 'light-handed' is en dat de 

luchtvaartmaatschappijen in de ogen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voldoende 

onderhandelingsmacht hebben. Een feit is dat de luchthavens in Europa met elkaar 

concurreren, wat de speelruimte voor Schiphol in de tariefstelling beperkt.  

 

Precair in de aansturing van Schiphol blijft de weging van economische en milieubelangen. Niet 

duidelijk is in hoeverre de nieuwe Schipholwet in dit opzicht voldoende robuust is. 

Bovenstaande onzekerheden ondersteunen het voorstel om vooralsnog de meerderheid van de 

aandelen in overheidshanden te houden als een vorm van beschermingsconstructie (RVW, 

2004b). Dit kan wel zijn prijs in prestaties hebben. In een internationale benchmark (Oum, 2006) 

wordt geconcludeerd dat luchthavens waarin verschillende overheden een meerderheid 

hebben, zoals Schiphol in de toekomst, het minste efficiënt zijn. Onduidelijkheid over de rol van 

het publieke aandeelhouderschap is bij Schiphol zeker te verwachten. Het ministerie van 

Financiën streeft de rol van een financiële aandeelhouder na, terwijl de gemeente Amsterdam 

het aandeelhouderschap als instrument ziet om de ‘mainport’ functie verder te ontwikkelen. 

Onduidelijk is hoe de gemeente Amsterdam dit met behulp van het aandeelhouderschap wil 

vorm geven. Verdere conflicten tussen publieke aandeelhouders zijn in de toekomst dan ook 

zeker niet uit te sluiten. 

 
74

 Belangrijke gebruikers zoals KLM verzetten zich tegen privatisering van Schiphol 
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Met de nieuwe Schipholwet is met de economische regulering een duidelijke stap vooruit 

gezet, al had het zeker scherper gekund. Daarmee neemt de noodzaak van flexibiliteit in het 

interventie-instrumentarium van de overheid af en ontstaat er ruimte om de voordelen van 

privatisering te benutten. De voordelen van privatisering zijn het wegnemen van een 

meervoudige overheidssturing en het introduceren van kapitaalmarktprikkels. Met de sterkere 

prestatieprikkels kan de welvaartswinst verder toenemen, maar de effecten van privatisering 

moeten ook niet worden overschat. Zeker niet vanwege het risico van welvaartsverlies door 

een gebrekkig transitieproces. Het transitieproces is tot dusverre weinig gelukkig. Aan de hand 

van het beleidskader moet worden geconstateerd dat de al 10 jaar durende discussie over 

privatisering prematuur is geweest gezien het feit dat ‘pas’ in 2006 de economische regulering 

is vastgesteld. De transitieproblemen beperken zich echter niet tot het vraagstuk van 

privatisering. Het grote probleem bij Schiphol is hoe de verschillende belangen te verenigen en 

te wegen. Juist op dit punt ontbreekt het aan een gemeenschappelijk referentiekader om de 

problemen te benoemen (Procescommissie, 2006). Dit maakt dat de onderhandelingsarena tot 

dusverre slecht beheersbaar is. De rol van het overheidseigendom is daarbij een beperkte, 

maar de verkeerde timing van de privatisering heeft de transitie schade berokkend. Het 

welvaartsverlies dat dit tot gevolg heeft lijkt groter dan de relatief beperkte welvaartswinst van 

een minderheidsprivatisering. 

  

10.3 Beoordeling overheidseigendom in de drinkwatersector 

10.3.1 Achtergronden  

 

Historie drinkwatersector 

De drinkwaterbedrijven zijn ontstaan als particuliere initiatieven. In 1853 werd in Amsterdam 

door private ondernemers het eerste drinkwaterbedrijf opgericht. Drinkwaterbedrijven waren 

moeilijk rendabel te krijgen doordat burgers gebruik bleven maken van private of openbare 

pompen. Met het uitblijven van voldoende private initiatieven richtten Rotterdam en Den Haag 

in 1874 als eerste gemeenten eigen publieke drinkwaterbedrijven op. Meerdere gemeenten 

volgden en uiteindelijk werden de private drinkwaterbedrijven door gemeenten overgenomen. 

Om ook het platteland en dorpen van leidingwater te voorzien namen na de Eerste 

Wereldoorlog de provincies het initiatief met oprichting van intercommunale bedrijven (Wijmar, 

1992). Deze bedrijven hadden vaak de NV als rechtsvorm. In 1938 telde ons land 229 

drinkwaterbedrijven, vanaf dat jaar neemt het aantal af als gevolg van schaalvergroting (Vewin, 

1994). Deze tendens zet door tot op de dag van vandaag. In 2000 telde de sector nog veertien 

bedrijven, eind 2006 nog maar tien. De drinkwaterbedrijven zijn nog altijd in handen van hun 

oprichters, de gemeenten en provincies. Door de schaalvergroting is het aandeelhouderschap 

wel versnipperd. Zo kent Vitens als grootste drinkwaterbedrijf in ons land meer dan 

tweehonderd publieke aandeelhouders.  

 

Wettelijk kader 

Het heeft lang ontbroken aan een landelijk wettelijk kader voor de drinkwatersector. De eerste 

Waterleidingwet dateert van 1957. Op dit moment wordt fasegewijs een nieuwe wetgeving 

geïmplementeerd. In de oude wetgeving hebben provincies vergaande bevoegdheden om in te 

grijpen in de structuur en bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven (VROM, 2004). Daar is in 

het recente verleden door enkele provincies gebruik van gemaakt om schaalvergroting binnen 

de provinciegrenzen af te dwingen. Doordat de bedrijven een bovenregionaal karakter krijgen 

zijn deze bevoegdheden in de toekomst veel moeilijker door de provincies te effectueren. 

In de op stapel staande nieuwe wetgeving worden deze bevoegdheden dan ook overgeheveld 

naar de rijksoverheid (VROM, 2006). In de nieuwe wet wordt voor het eerst 
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overheidseigendom als eis geformuleerd, waarmee privatisering wettelijk wordt geblokkeerd.
75
 

Het vaststellen van  

tarieven blijft de verantwoordelijkheid van de publieke aandeelhouders, van landelijke 

tariefsregulering is na enige discussie afgezien. Wel wordt door de rijksoverheid deelname aan 

de benchmark van de brancheorganisatie Vewin verplicht gesteld. Met het nieuwe wettelijk 

kader wordt in feite gekozen voor status quo in het sturingsmodel overheidseigendom. De EU 

stelt vooralsnog geen eisen aan de ordening in de sector. Drinkwater wordt nog altijd als een 

dienst voor het algemeen nut gezien. Pogingen van voormalig EU-commissaris Bolkestein om 

de drinkwatersector op de liberaliseringagenda te zetten zijn mislukt.  

 

Mogelijke ontwikkelingen  

De verwachting is dat de schaalvergroting verder doorzet. Er blijven hooguit vier à vijf bedrijven, 

mogelijk zelfs twee à drie bedrijven over. Dit is niet het gevolg van schaalvoordelen, want 

bovenregionale schaalvoordelen zijn beperkt, zo wijzen diverse studies uit (AEF, 2000; 

Dijkgraaf, 1997 en 2004). Ook een recent onderzoek in opdracht van de Engelse 

watertoezichthouder Ofwat wijst in die richting (Stone & Webster, 2004). Drinkwaterbedrijven 

blijven wat betreft productie en distributie regionaal opererende bedrijven, omdat de 

transportkosten van water hoog zijn. Fusies worden op dit moment door het management 

onder meer als vehikel gebruikt om intern de bedrijfsprocessen te verbeteren. Door het 

ontbreken van concurrentieprikkels is er weerstand in de drinkwaterbedrijven om best-practises 

van elders toe te passen. 'Not invented here' leeft altijd nog sterk in de sector. Met fusies kan 

het management in ieder geval de best-practises van de fusiepartners toepassen. Ondanks een 

zeker conservatisme is de drinkwatervoorziening in ons land behoorlijk op orde. Er wordt een 

hoge drinkwaterkwaliteit geleverd, de bedrijven zijn redelijk efficiënt (de Witte, 2006), de 

leveringszekerheid is goed te noemen. Schaalvergroting door fusies maakt diversificatie van 

bedrijfsactiviteiten mogelijk, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de waterketen of door 

activiteiten in het buitenland.  

 

10.3.2 Toepassing beleidskader 

Bij de besluitvorming over de drinkwatersector is de rijksoverheid ‘achteraan’ begonnen door 

sturing door overheidseigendom als adagium vast te leggen. De mogelijkheden om 

concurrentieprikkels te introduceren zijn niet serieus onderzocht. Er zijn duidelijke beperkingen 

als het gaat om toepassen van concurrentieprikkels. Zo is het model concurrentie op de markt 

vanwege schaalvoordelen in de drinkwatersector niet passend. Daarmee blijft de sector ook 

een ingewikkelde discussie over ontbundeling bespaard, want de synergievoordelen van 

verticale integratie zijn groot in deze sector (Moel et.al, 2004). Dit neemt niet weg dat er 

sterkere prikkels mogelijk zijn. De overheid heeft echter bij voorbaat gekozen voor het 

continueren van de benchmark door de drinkwatersector zelf. Aanbesteding van concessies – 

een methode die elders in de wereld wel wordt toegepast – is als vorm van meer krachtige 

concurrentieprikkels niet serieus onderzocht en overwogen.  

 

De tarieven voor drinkwater zijn kostengeoriënteerd. De discussie tussen de lagere overheden 

als aandeelhouders en de rijksoverheid als wetgever gaat over de vraag of in de ‘plus’ ook 

ruimte moet zijn voor uitkering van dividend. Een deel van de drinkwaterbedrijven keert 

dividend uit, een andere deel doet dit om principiële redenen niet. De kostengeoriënteerde 

tariefstelling kent zwakke prestatieprikkels. Om die reden pleiten Van Damme en Mulder (2006) 

voor toepassing van maatstafconcurrentie die door een in te richten Waterkamer bij de NMa 
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 In de oude waterleidingwet was geen bepaling over het eigendom opgenomen. Dit gaf 

in 2000 het energiebedrijf Nuon de mogelijkheid om Waterbedrijf Gelderland over te 

nemen. Hiermee ontstond het risico van een sluipende privatisering. Om dit te voorkomen 

is in 2000 een noodwet aangenomen die overheidseigendom voorschrijft (VROM, 2000). 

Deze bepaling wordt tevens opgenomen in de nieuwe Waterleidingwet (VROM, 2003).  
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moet worden uitgevoerd. Uitvoering van dit voorstel zorgt voor aanmerkelijk sterkere 

prestatieprikkels in de sector dan de kostengeoriënteerde tariefstelling onder toezicht van de 

publieke aandeelhouders. Een voorwaarde voor toepassing van maatstafconcurrentie is dat er 

voldoende vergelijkbare bedrijven zijn (Haffner en Meulmeester, 2006). Met de huidige 

schaalvergroting komt die voorwaarde spoedig in het gedrang. Over de nu in gang zijnde 

schaalvergroting heeft de rijksoverheid geen opvatting en de lagere overheden als 

aandeelhouder gaan gemakkelijk mee met de fusievoorstellen vanuit het management. Bij het 

tot stand brengen van de fusies spelen de ambities van het management een doorslaggevende 

rol. Met de ontwikkeling van verdere schaalvergroting en diversificatie raken de 

drinkwaterbedrijven wel verder weg van hun 'roots', namelijk het verzorgen van de lokale en 

regionale drinkwatervoorziening. 

  

De rijksoverheid kiest met continuering van de bestaande ordening – sturing door lagere 

overheden als aandeelhouder – voor rust in de sector. Het gevolg daarvan is dat de 

mogelijkheden voor een meer effectieve ordening onbenut blijven, hiermee gaat mogelijke 

welvaartswinst verloren. De ruimte om in de nabije toekomst de welvaartswinst alsnog te 

realiseren neemt af door de ontwikkelingen in de sector als gevolg van schaalvergroting. De 

greep van de aandeelhouders op de bedrijven neemt af, de ruimte voor het management 

neemt toe. Onder deze voorwaarden is privatisering zeker niet verantwoord. Privatiseren in de 

drinkwatersector is in de huidige situatie niet de aangewezen weg om welvaartswinst te 

realiseren. Echter ook de angst voor privatiseren is een slechte raadgever.
76
 Met de keuze voor 

overheidseigendom om daarmee privatisering te blokkeren heeft de rijksoverheid nagelaten 

een meer effectieve ordening van de sector te bewerkstelligen.  

 

10.3.3 Slot 

De analyses laten zien dat ook meer beperkte hervormingen als bij Schiphol en in de 

drinkwatersector met behulp van het beleidskader kunnen worden beoordeeld. Bij Schiphol zijn 

twee interventielijnen aan de orde, namelijk het reguleringsmodel en het eigendomsmodel. Het 

langdurig spreken over het eigendom zonder de regulering er goed bij te betrekken heeft mede 

bijgedragen aan de transitieproblemen. Een transitie die op zichzelf overzichtelijker is door het 

feit dat ontbundeling (toegangsmodel) niet aan de orde is en de liberalisering 

(concurrentiemodel) niet direct van invloed is op de sturingsrelatie tussen de overheid en de 

luchthaven.  

Bij de vaststelling van de nieuwe drinkwaterwet heeft de overheid zich in feite beperkt tot het 

één interventielijn, namelijk het continueren van het bestaande eigendomsmodel. De 

mogelijkheden van regulering of beperkte vormen van concurrentie zijn niet serieus onderzocht 

door de rijksoverheid. Het niet in beschouwing nemen van andere interventielijnen – 

concurrentiemodel en reguleringsmodel - kan in de toekomst tot problemen in de ordening 

leiden. Ook een meer beperkte hervorming vraagt om een integrale beoordeling. Niet alleen om 

tot een optimalisering van de ordening te komen maar ook om het transitieproces adequaat in 

te richten. Het beleidskader is daarvoor een bruikbaar hulpmiddel. 

 
76

 De privatisering van de waterbedrijven in Engeland wordt daarbij als afschrikwekkend 

voorbeeld genoemd. Tariefstijgingen en een lage kwaliteit van het netwerk, hetgeen de 

schrikbarend hoge lekverliezen laten zien, worden toegeschrieven aan privatisering. Te 

gemakkelijk wordt vergeten dat de poblemen in de Engelse drinkwatersector mede het 

gevolg zijn van onderinvesteringen in de tijd dat het nog overheidsbedrijven waren.  
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11 Conclusies 

De hervorming van netwerksectoren kan een worsteling worden. Verbazingwekkend is dit niet. 

De economische kenmerken van de sectoren duiden op aanzienlijke risico’s van markt- en 

overheidsfalen. Schaal, verzonken kosten, verticale integratie en lastige verifieerbaarheid van 

kwaliteit zijn veel voorkomende structuurkenmerken. Prijsvorming en toegangsbelemmering 

zijn gedragskenmerken die tot risico’s op concurrentievervalsing kunnen leiden, het 

investeringsgedrag kan tot suboptimalisatie leiden. Dit maakt het zoeken naar een goede balans 

tussen marktfalen en overheidsfalen lastig. De ervaringen leren bovendien dat de hervorming 

lange tijdlijnen vergen. De hervormingen in spoorsector zijn al 15 jaar bezig, in de 

elektriciteitssector al meer dan 10 jaar. In beide sectoren is de hervorming nog lang niet 

afgerond. Zelfs bij een succesvolle hervorming als in de telecommunicatiesector omvat de 

periode van verzelfstanding van de PTT tot verkoop van het laatste aandelen een periode van 

bijna 20 jaar. Dit betekent dat er geen ‘quick wins’ zijn bij hervormingen in netwerksectoren. 

De haalbaarheid en de geloofwaardigheid van de hervormingen worden voortdurend op de 

proef gesteld. Daar komt ook veel emotie bij kijken. Dit maakt het toch al ingewikkelde 

belangenspel er niet eenvoudiger op. Het gevolg van de complexe ordeningsvragen én 

transitieopgaven is dat er een incrementeel veranderproces ontstaat. Dit roept weer allerlei 

problemen op.  

Toepassing van het in hoofdstuk 10 gepresenteerde beleidskader maakt het mogelijk om 

samenhang in de ordening van netwerksectoren aan te brengen en een goede volgorde in de 

besluitvorming te bewerkstelligen. Het geeft ook aanknopingspunten om op kwalitatieve wijze 

de welvaartseffecten van de hervormingen te beoordelen. Goede kwantitatieve onderzoeken 

naar welvaartseffecten van de herordening van netwerksectoren zijn tot dusverre schaars. Op 

basis van de evaluatie van de onderzochte netwerksectoren met het beleidskader kan wél een 

kwalitatieve indicatie worden gegeven van de resultaten van de transitie tot op heden. De 

ervaringen in verschillende netwerksectoren wijzen op een bescheiden welvaartswinst van 

herordening tot nu toe, een behoorlijk potentieel is onderbenut gebleven. In figuur 40 staan 

hiervan de resultaten. 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 40404040: : : : WWWWelvaartselvaartselvaartselvaartseffecten effecten effecten effecten in netwerksectoren door in netwerksectoren door in netwerksectoren door in netwerksectoren door transitietransitietransitietransitie        

    

Sector Rd Rn Toelichting 

Spoorexploitatie -/0 

- 

Welvaartsverlies door verkeerde keuzes in en toepassing van 

concurrentiemodel diensten (Rd) , gebrekkige regulering netwerk 

(Rn) en scheiding (Rn en Rd) 

Spooronderhoud 0/+ 

Potentiële welvaartswinst onderbenut door niet optimale benutting 

mogelijkheden concurrenten (Rd) en geforceerde privatisering en 

splitsing (Rn) 

Elektriciteit 0/+ 

 

+ 

 

Potentiële welvaartswinst onderbenut door uitblijven beslissing in 

toegangsmodel en privatisering (Rd) , tariefsregulering netwerken 

levert positieve welvaartseffecten op (Rn)   

Luchtvaart ++ 0/+ 

In luchtvaartdiensten door liberalisering welvaartswinst (Rd), 

potentiële welvaartswinst Schiphol onderbenut door verkeerde 

volgorde regulering-privatisering (Rn)  

Drinkwater 

 

0/+ 

 

Efficiencyprikkel door benchmarking, maar potentieel voor 

welvaartswinst nauwelijks verkend door ontbreken 

concurrentieprikkels en zwakke regulering (Rd + Rn) 

    
- = negatief 

0 = neutraal 

+ = positief 

 

In aanvulling hierop kunnen op basis van de uitgevoerde sectoranalyses de volgende 

beleidsconclusies worden getrokken: 

 

1 

Het adagium ‘eerst liberaliseren, dan privatiseren’ klopt, maar heeft niet gewerkt in 

netwerksectoren. Het adagium klopt in zoverre dat de transitie dient te starten met de keuze in 

het concurrentiemodel (‘liberaliseren’) en te worden afgesloten met de eigendomsvraag 

(‘privatiseren’). Het werkt echter niet als daarbij twee cruciale stappen worden overgeslagen: 

de keuze van een passend toegangsmodel (‘ontbundelen’) en een effectief reguleringsmodel 

(‘reguleren’). 

 

2 

Het ontbundelen van diensten en infrastructuur heeft een ondersteunende functie bij het 

liberaliseren van de dienstenmarkt in netwerksectoren. Ontbundeling zorgt voor meer 

transparantie in de sector en verkleint de mogelijkheden tot misbruik van marktmacht door de 

incumbents. Ontbundeling van de incumbents op eigendomsniveau verdient bij liberalisering 

van de dienstenmarkt de voorkeur, zeker bij beperkte synergievoordelen van verticale 

integratie. 

 

3 

Het verzet vanuit de incumbents tegen splitsing is heftig als met de verticale integratie 

marktmacht in stand kan worden gehouden en aantrekkelijke kasstromen genereert. Het 

besluit tot en de uitvoering van ontbundeling dient direct in de beginfase van de transitie te 

worden genomen en uitgevoerd. Hoe langer gewacht wordt hoe lastiger ontbundeling kan 

worden gerealiseerd. Ontbundeling na privatisering kan zelfs erg kostbaar worden vanwege 

financiële claims van private eigenaren.  
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4 

Regulering en eigendom van netwerken zijn communicerende vaten. Sluitende regulering 

maakt overheidseigendom overbodig. Bij niet-sluitende regulering kan overheidseigendom een 

nuttig instrument zijn voor (tijdelijke) correctie. Het risico hierbij is dat er vanuit de overheid 

dubbele sturing optreedt, wat tot overheidsfalen kan leiden. 

 

5 

De effectiviteit van overheidsbedrijven als sturingsmodel in netwerksectoren wordt door 

bestuurders en politici overschat. De overheid als aandeelhouder is weinig krachtig door 

aanzienlijke principaal-agent problemen. Meerdere doelen en meerdere principalen geven het 

management veel ruimte voor een eigen strategische agenda. Overheidseigendom is hooguit 

geschikt als beschermingsconstructie bij niet-sluitende regulering. 

 

6 

De mogelijkheden van concessies als eigendomsmodel worden onderbenut. In het geval van 

blijvende beperkingen bij de regulering van netwerkbedrijven kan concessieverlening uitkomst 

bieden. Concessieverlening biedt de overheid meer flexibiliteit in het interventie-

instrumentarium, maar biedt in de vorm van concessieovereenkomst ook bescherming aan de 

concessienemer. Aanbesteding van concessies is wel een voorwaarde om voldoende 

prestatieprikkels te genereren.  

 

7 

Privatisering is een van de gevoeligste dossiers bij herordening van de sector. Veel bestuurders 

en politici zien privatisering als het ‘hart’ van de besluitvorming bij herordening, omdat met 

privatisering de directe zeggenschap over de uitvoering uit handen wordt gegeven. In de 

praktijk is de eigendomsvraag slechts één – en vaak niet eens de belangrijkste – variabele bij de 

bepaling van ordening.  

 

8 

De ervaring leert dat privatisering te vroeg op de agenda komt en daarmee complicerend werkt 

in het transitieproces. Vroege agendering van privatisering wordt vaak ingegeven door het 

management van de bedrijven. Het management wil met privatisering meer ruimte creëren 

voor uitvoering van de eigen strategische doelen. Daarbij worden de negatieve effecten op het 

transitieproces door betrokken partijen onderschat. Daarmee kan uiteindelijk ook de 

strategische ruimte voor het management van de bedrijven zelf afnemen.   

 

9 

Het transitieproces in netwerksectoren is kwetsbaar. Niet zozeer het initiële draagvlak voor 

verandering is het probleem, maar het organiseren van de onderhandelingsarena blijkt de 

achilleshiel in het transitieproces te zijn. Het organiserend vermogen van de overheid in deze is 

cruciaal. Bij twijfel of de overheid over voldoende organiserend vermogen beschikt dient 

uitbesteding van de uitvoering van de transitie aan een goed toegeruste ‘regulator’ te worden 

overwogen. 

 

10 

Netwerksectoren kennen een hoge organisatiegraad van vakbondsleden en hebben bedrijven 

sterke ondernemingsraden. De opstelling van vakbonden en ondernemingsraden ten aanzien 

van hervormingen in netwerksectoren is echter verschillend. Indien de druk van de markt 

voelbaar is én er voldoende compensatie wordt gegeven dan kan verzet worden 

geneutraliseerd. Indien beiden ontbreken, ontstaat het risico van het blokkeren van 

vernieuwing. 
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Epiloog 

In dit boek staan de ervaringen met economische hervormingen in enkele netwerksectoren 

centraal. Het startpunt van de beschouwing is het privatiseringsbeleid. Deze keuze is historisch 

ingegeven: privatisering was in de jaren tachtig hét centrale thema in het hervormingsbeleid 

van de overheid. Uit nadere analyses blijkt dat privatisering slechts één aspect is van het 

hervormingsbeleid. Newbery (1999) formuleert het in zijn boek als volgt: “… introducing 

competition into previously monopolized and regulated network utilities is the key to achieving 

full benefits of privatization. Privatization seems to be necessary but is not sufficient.”  Volgens 

Newbery zijn twee institutionele innovaties belangrijkom economische hervormingen in 

netwerksectoren met succes door te voeren. Deze innovaties zijn de toepassing van pricecap 

regulering en de liberalisering van de dienstenmarkten in netwerksectoren.  

Deze innovaties maken het mogelijk om een dubbelslag te slaan in de hervorming van 

netwerksectoren. Met het vervangen van de kostprijs-plus regulering door pricecapregulering 

worden voor de monopolistische netwerken krachtige prestatieprikkels geïntroduceerd. Met 

het liberaliseren van de diensten worden de verschillende economische functies binnen een 

netwerksector uit elkaar gehaald, waardoor ze afzonderlijk te disciplineren zijn. In de ogen 

Newbery is regulering “inevitably inefficiënt”. Overheidsregulering dient te worden beperkt tot 

die delen van de netwerksector waar marktfalen acuut is. Waar marktfalen niet acuut is heeft 

concurrentie als prestatieprikkel de voorkeur. Privatisering kan vervolgens nog extra 

disciplinering vanuit de kapitaalmarkt uitlokken.  

 

Het ‘oude’ sturingsmodel kenmerkt zich door vergaande verticale integratie met een uniform en 

relatief zwak reguleringsmodel op basis van kostprijzen. Met een differentiatie in economische 

functies binnen de sector en het toepassen van verschillende en krachtiger methodieken is het 

mogelijk om aanzienlijke maatschappelijke welvaartswinsten te boeken.   

Het ‘oude’ sturingsmodel voor nutsbedrijven werd vaak verdedigd met een verwijzing naar het 

concept van publieke goederen. Publieke goederen onderscheiden zich van private goederen 

door ‘ondeelbaarheid’ aan de aanbodzijde en ‘niet-uitsluitbaarheid’ aan de vraagzijde. Voor veel 

netwerksectoren gaat het kenmerk ‘niet-uitsluitbaarheid’ niet op.  ‘Ondeelbaarheid’ is in 

netwerksectoren wel aan de orde, zeker als het gaat om het netwerk. De ondeelbaarheid van 

het netwerk maakt de prijsvorming aan burgers door de nutsbedrijven zo ingewikkeld. Bij 

verticale integratie is de ondeelbaarheid van het netwerk bepalend voor de sector als geheel. 

Toepassing van de twee door Newbery genoemde innovaties zorgen ervoor dat de 

eigenschappen van publieke goederen aan praktische betekenis inboet voor netwerksectoren. 

Met liberalisering wordt de bedrijfskolom opengebroken in verschillende segmenten. Met 

pricecap regulering en de verdere ontwikkeling naar maatstafconcurrentie wordt concurrentie 

voor het monopolistische netwerk zo goed mogelijk nagebootst. Dit leidt er toe dat de 

discussie niet moet gaan over de vraag of netwerksectoren publieke goederen zijn, maar zich 

dient te richten op de vraag of  marktkarakteristieken in de verschillende segmenten in de 

bedrijfskolom zijn te implementeren. Voor elk segment kan dan een toegesneden ordening en 

het daarbij passende beleid van mededinging en regulering worden gevonden.  
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Dit inzicht maakt de toepassing van concepten uit de Industriële Organisatie bij economische 

hervormingen van netwerksectoren overigens niet minder complex. Al in 1988 stelden Vickers 

en Yarrowdat “.. the problem of organization and control in the utility industries .. are among 

the most difficult in the field of microeconomic policy.” Nauwkeurige en gedetailleerde 

analyses van de verschillende economische functies binnen de netwerksectoren blijven nodig 

om tot een optimaal ordeningsmodel te komen. De praktijk is weerbarstig. Zo stelt Cowan 

(2001) dat “.. the addition of quality targets, and maybe investment targets, to the basic 

framework of price regulation makes things much more complicated than was initially 

anticipated.” In hoofdstuk 7 van dit boek is gerefereerd aan Joskow (2005) die in dit verband 

samenwerking tussen economen en netwerk engeneers nodig acht.   

 

Dit boek leert verder dat ook een beoordeling van de samenhang tussen de interventie 

instrumenten binnen een netwerksector ingewikkeld is. Er ontbreken integrale 

ordeningsconcepten. De economische analyses zijn tot dusverre vooral partieel van aard. Het 

toepassen van beslisbomen is een veelgebruikte methode van beleidsmakers om toch tot een 

samenhangende afweging te komen. Beslisbomen veronderstellen echter een vaststaande 

hiërarchie in de variabelen, terwijl in de praktijk sprake is van wisselende interacties. In dit boek 

wordt het door Bain en Mason geïntroduceerde SGR-model toegepast om de samenhang te 

schetsen. Het voordeel van deze benadering is dat het een kader biedt om de onderlinge 

relaties te analyseren. Daarmee kan bijvoorbeeld de betekenis van privatisering als onderdeel 

van de economische hervorming van netwerksectoren worden geduid. Een tekortkoming is dat 

met deze benadering de welvaartseffecten van de economische hervorming niet kunnen 

worden gekwantificeerd. Daarvoor zijn economische modellen nodig die voor dit doel 

vooralsnog ontbreken. Aan dergelijke integrale economische analyses van economische 

hervormingen is echter een duidelijke behoefte. Het kan bijdragen aan een meer zakelijke 

discussie over complexe economische hervormingen van netwerksectoren.  

 

Voor een succesvolle hervorming is een integrale afweging van de economische ordening een 

noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde. Er zijn volgens Newbery (1999) ook 

‘sophisticated regulatory institutions’  nodig om onder meer potentiële bottleneck problemen 

op het netwerk te voorkomen. Het oplossen van problemen van ‘regulatory commitment' is 

volgens Newbery een belangrijke voorwaarde voor succesvolle toepassing van innovatieve 

instrumenten. Eenvoudig is dit niet. Armstrong en Sappington (2006) stellen dat “.. there is no 

single set of directions that can guide the challenging journey from monopoly to competition in 

all settings.” en verder dat “.. the road from monopoly to competition can be a particularly long 

and winding road. There is no ideal path from monopoly to competition.” 

De kwaliteit van de transitie bepaalt mede het succes van de hervorming en daarmee van de te 

bereiken welvaartswinst. De transitie omvat zowel het creëren van nieuwe instituties als het 

ordentelijk inrichten van het veranderproces. Het ontbreekt tot dusverre aan systematische 

analyses van transitievoorwaarden en transitieprocessen voor dit type van economische 

hervormingen.  

 

Om beter grip te krijgen op de economische hervormingen in netwerksectoren is meer 

onderzoek nodig. Dit kan zich niet beperken tot een economische invalshoek. Voor een beter 

inzicht in institutionele aspecten van de ordening is kennis van recht en technische 

bestuurskunde nodig en voor meer begrip van veranderprocessen mag vanuit de 

organisatiekunde een bijdrage worden verwacht. Tot op heden wordt de beschikbare kennis 

vanuit de verschillende wetenschappelijke disciplines niet systematisch gebundeld. Het is al 

een uitdaging op zichzelf om dit op een effectieve manier vorm te geven. De vraag is hoe 

wetenschappers zich kunnen laten verleiden om in een “netwerk” aanpak tot een meer 

effectieve uitwisseling en bundeling van kennis te komen die perspectief biedt op haalbare 

combinaties van welvaartsdoelen en transitiepaden. 
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Summary 

Public utilities onPublic utilities onPublic utilities onPublic utilities on    the market, between economic reform and political rhetoricthe market, between economic reform and political rhetoricthe market, between economic reform and political rhetoricthe market, between economic reform and political rhetoric    

 

In the 1980s the Dutch government commenced with economic reforms of the network 

industries. The most pronounced and controversial part of the reforms has been the 

privatization of enterprises previously owned by the state (SOE). Public debate often focuses 

on the privatization issue. Privatization, however, is not a panacea for improving the quality of 

public services. Simultaneously the governance framework of the SOE’s has low powered 

incentives. Economic reforms of network industries is much more complicated than 

privatization alone. Ownership of the companies is just one of the issues. The specific 

economic characteristics of the network industries, especially the relations between network 

services and the infrastructure, makes economic reforms complex. In this book the author uses 

the de SCP-model to analyse the economic characteristics of the network industries. The 

specific features of structure and conduct create limitations for the framework of incentives. 

The strengthening of incentives in the network industries is a policy mix of liberalization, 

unbundling, regulation en privatization. Determining the optimal policy mix, however, is not 

enough for successful reforms. Credibility and commitment are essential requirements in the 

transition of network industries. The quality of the policy mix and transition strategy determines 

the effects of the economic reforms on social welfare.  

  

In this book the author reviews two decades of economic reforms in the railway and electricity 

sector in the Netherlands. The economic characteristics of both sectors are not the same and 

they implicate a different policy mix. In the railway sector the incentives of competition are 

limited and vertical integration has substantial advantages. However, the reforms in this sector 

began with the introduction of competition with allowing new operators on the network and 

unbundling the rail infrastructure. In the electricity sector the incentives of competition are 

much stronger and the advantages of vertical integration between the transport and retail of 

electricity are relatively small. The liberalization of the electricity markets has been concluded 

but the decision of unbundling the networks has been delayed for many years as a result of 

bitter conflicts with the incumbents. In the network industries there are severe principal agent 

problems. In both sectors the management of the SOE’s has captured the privatization for their 

own ambitions. This had a negative impact on the transition process in both sectors in the 

Netherlands. Wrong choices concerning the policy mix and an insufficient transition process 

has resulted in losses in social welfare in the railway sector. The incremental process of 

reforms resulted in limited  gains of social welfare in the electricity sector. The economic 

reforms have not been a great success thus far in both network industries. To improve the 

results of economic reforms the author has developed a policy framework for politicians and 

civil servants. 


