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Inleiding promotie Maarten Veraart (lekenpraatje) 

 

Inleiding uitgesproken voorafgaand aan de promotieplechtigheid van 8 juni 2007, Universiteit 

van Amsterdam, ter verdediging van het proefschrift ‘Sturing van publieke dienstverlening, 

privatiseringsprocessen doorgelicht’. In een lekenpraatje – de naam zegt het al - vertelt de 

promovendus in voor iedereen begrijpelijke termen, over de hoofdlijnen van zijn of haar 

onderzoek.  

    

WelkomWelkomWelkomWelkom    

Welkom op deze voor mij feestelijke dag. Feestelijk omdat hiermee een intensieve periode van 

vier jaar studeren, praten en schrijven wordt afgesloten. Goed wordt afgesloten, omdat ik 

vandaag mijn proefschrift mag verdedigen én er een mooi boek ligt.  

In het komende kwartier houd ik mijn inleiding. Hier op de universiteit noemen ze dat het 

lekenpraatje. Ik zal u in het kort uitleggen waar het proefschrift over gaat.  

Na mijn inleiding komt de promotiecommissie binnen om mij nog een aantal vragen te stellen 

over het proefschrift.  

 

OverheidsingrijpenOverheidsingrijpenOverheidsingrijpenOverheidsingrijpen    

Niemand hier in de zaal is een leek als het gaat over het onderwerp van mijn proefschrift. Wij 

zijn allemaal gebruikers van de publieke dienstverlening. Vanochtend hebben we er op 

verschillende manieren gebruik van gemaakt. Velen van u zijn hier met het openbaar vervoer 

naar toegekomen. We hebben vanochtend leidingwater gebruikt om ons te wassen en om 

koffie of thee te zetten. En op dit moment maken we voor de promotie gebruik van de 

faciliteiten van de Universiteit van Amsterdam. Allemaal vormen van publieke dienstverlening.  

We kennen het én we vinden er vooral wat van. 

 

Publieke dienstverlening zijn diensten waar de overheid een grote vinger in de pap wil hebben. 

Doel daarvan is goede toegankelijkheid voor iedereen,  

én kwaliteit van dienstverlening tegen een redelijke prijs.  

Je moet maar afwachten of de markt daar in slaagt. Als de markt het niet kan dan spreken 

economen over marktfalen. Dit wordt veroorzaakt door de economische structuur van de 

sector. Monopolievorming is daarbij een belangrijk probleem. Dit leidt tot hogere prijzen en 

beperking van het aanbod.  

Ingrijpen vanuit de overheid is dan nodig. De vraag is hoe dit te doen. Daar gaat mijn 

proefschrift over.  

 

OverheidsbedrijvenOverheidsbedrijvenOverheidsbedrijvenOverheidsbedrijven    

De klassieke oplossing voor marktfalen in Europa was het tot stand brengen van 

overheidsbedrijven met een monopolie op de dienstverlening. Als eigenaar van die bedrijven 

kan de overheid dan sturing geven. Dit is decennialang de dominante organisatievorm geweest 

in sectoren als elektriciteit, gas en water. Dit model liep echter op veel plaatsen vast: er was te 

weinig vernieuwing, het werd te duur en er was sprake van een ondermaatse klantbejegening.  

 

De sturing via overheidbedrijven blijkt maar beperkt effectief. De bedrijven zijn groter geworden 

en de bedrijfsvoering complexer. De greep van de eigenaren neemt af, de manoeuvreerruimte 

voor het management wordt daardoor steeds groter.  

 

Nieuwe sturingsmodellenNieuwe sturingsmodellenNieuwe sturingsmodellenNieuwe sturingsmodellen            

Als antwoord op dit probleem is in de afgelopen 20 jaar gezocht naar nieuwe vormen van 

sturing. De rode draad daarin is het toepassen van marktwerking.  

Daarbij kunnen twee aanvliegroutes worden onderscheiden: privatisering en liberalisering. 

Privatisering is de route die in Engeland is gekozen. Verkoop van de staatsbedrijven was hét 

speerpunt van de regering Thatcher. Liberalisering is de route die de EU hanteert. Voor beide 

routes geldt dat er successen zijn geboekt, maar er zijn ook mislukkingen.  
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Naar mijn mening is een synthese van beide routes dé oplossing. Synthese betekent niet 

zomaar samenvoegen van beide benaderingen. Het is zoeken naar een goede mix van 

sturingsinstrumenten. Ik heb dit in mijn boek uitgewerkt voor de netwerksectoren. 

    

    

InInInInvalshoekenvalshoekenvalshoekenvalshoeken    

In de door mij voorgestane synthese zijn er vier invalshoeken aan de orde: concurrentie in 

diensten, toegang tot het netwerk, regulering van het netwerk en het eigendom van de 

bedrijven.  

 

Bij de eerste invalshoek gaat het om de mate waarin concurrentie kan worden toegepast in de 

dienstverlening. De meest vergaande vorm is concurrentie tussen aanbieders te organiseren.   

De keuzevrijheid in de telecommunicatie is voor u als consument soms verwarrend maar een 

verademing in vergelijking met de oude situatie. Velen hier in de zaal kennen de tijd nog dat je 

maanden moest wachten op zoiets eenvoudigs als een telefoonaansluiting.  

Soms zijn minder vergaande vormen van concurrentie geschikter. De concessieverlening in het 

streekvervoer is daarvan een voorbeeld. 

 

De tweede invalshoek is het regelen van de toegang tot de gemeenschappelijke infrastructuur 

van de sector. In de elektriciteitsector levert dit problemen op, omdat er concurrentievervalsing 

kan optreden als de netwerkbeheerder ook diensten aanbiedt. Nuon heeft dit in België aan de 

kaak gesteld en gepleit voor afsplitsing van de netwerken bij Elektrabel, het grootste 

energiebedrijf in België.   

 

De derde invalshoek betreft de regulering van taken waar de overheid het monopolie in tact 

laat. Voor het drinkwater is er wel controle van het rijk op de kwaliteit, maar bestaat er geen 

regulering van tarieven. U betaalt als klant teveel voor het water uit de kraan. Daarentegen 

worden de transporttarieven voor energie wel gereguleerd door de  toezichthouder DTe. Dit 

heeft in de afgelopen jaren geleid tot een verlaging van de transporttarieven. Een recente 

studie van de DTe laat zien dat er ruimte is voor nog verdere tariefsverlaging.   

 

De vierde en laatste invalshoek heeft betrekking op het eigendom. Via het eigendom kan de 

overheid invloed uitoefenen op het beleid van het bedrijf. In het verleden kenden we in 

staatsbedrijven overheidscommissarissen die namens het rijk toezicht uitoefenden. Dit 

instrument bleek echter maar beperkt effectief. Overheidscommissarissen waren soms zelfs 

meer het verlengstuk van het bedrijf in de overheid dan andersom.   

 

MaatwerkMaatwerkMaatwerkMaatwerk    

De invulling van het sturingsmodel vraagt om maatwerk per sector. Maatwerk aanbrengen 

betekent de juiste keuzes maken binnen de genoemde invalshoeken én te zorgen voor een 

juiste balans tussen de verschillende invalshoeken. Dan krijg je een evenwichtige ordening van 

de sector met een effectief sturingsmodel.  

Bij de Engelse en Europese routes ontbrak het aan een evenwichtige ordening. Door de 

eenzijdige focus in Engeland op het eigendom bleven de andere invalshoeken onderbelicht.   

Bij de EU ligt het precies andersom. De EU heeft echter geen bevoegdheden als het gaat om 

de invulling van het eigendom. Die kan privatisering dus niet afdwingen. Daarmee is deze 

invalshoek in het EU-beleid buiten de orde, terwijl die wel nodig kan zijn als onderdeel van een 

succesvolle hervorming.     

 

Ervaringen Ervaringen Ervaringen Ervaringen in ons land in ons land in ons land in ons land     

In mijn proefschrift heb ik twee sectoren als casus genomen. Dit zijn de spoor-  en de 

elektriciteitsector. Bij het spoor is meer de Engelse route gevolgd, in de elektriciteitsector de 

Europese route.    
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De hervormingen bij de NS waren bedoeld om het bedrijf op te schudden. Het was een 

autarkisch en gesloten bedrijf met een sterke bureaucratie en ouderwetse  

arbeidsverhoudingen. Opsplitsen van het bedrijf en een beursgang waren de breekijzers.  

Tegelijkertijd zijn er pogingen gedaan om concurrentie op het spoor te introduceren. Lovers 

mocht een paar lijnen exploiteren, terwijl een goede analyse laat zien dat concurrentie op het 

kernnet niet kan. Het experiment mislukte dan ook jammerlijk.  

 

De introductie van concurrentie was wel aanleiding om een vergaande opsplitsing van het 

bedrijf door te voeren. Dit heeft echter veel problemen opgeleverd, omdat de bedrijfsprocessen 

sterk met elkaar verweven zijn. Die kan je niet ongestraft uit elkaar trekken, het levert alleen 

maar meer bureaucratie op. 

 

Al met al zijn er grote conceptuele fouten gemaakt die het bedrijf lelijk hebben opgebroken. In 

mijn boek worden de hervormingen bij de NS uitgebreid beschreven. Het zijn dramatische 

ontwikkelingen geweest die het bedrijf zes jaar geleden in een diepe crisis hebben gestort.  

 

In de elektriciteitsector zijn de hervormingen gestart met de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt en de prijsregulering van de netwerken. Dit is goed te verdedigen. Dit geldt 

ook voor de keuzes die nu voorliggen rond de positie van de netwerken. U kent allemaal de 

discussies die hierover in de politiek spelen. Tot ieders verrassing zet minister Van der Hoeven 

resoluut dezer dagen door met de afsplitsing van de netwerken.  

De gemaakte ordeningskeuzes zijn goed, maar toch worden de hervormingen niet direct als 

succes ervaren.   

  

TransitieTransitieTransitieTransitieproblemen problemen problemen problemen     

Ik schrijf dat toe aan de grote transitieproblemen. De huidige conflicten met de sector over de 

netwerken is hiervan een uiting. De minister wil de netwerken afsplitsen maar de bedrijven 

verzetten zich hevig. Zij willen de netwerken behouden met het oog op fusies met buitenlandse 

bedrijven. Met de netwerken zijn zij aantrekkelijker als partner dan zonder. EZ heeft veel te lang 

gewacht met de beslissing over de positie van de netwerken.  

 

Bovendien was het ministerie niet goed voorbereid op de plannen voor privatisering vanuit de 

sector.  

Daarbij heeft EZ  het probleem onderschat dat niet het rijk maar de provincies en gemeenten 

eigenaar zijn van de energiebedrijven.  

In onze gedecentraliseerde staatsstructuur liggen dit soort zaken zeer gevoelig.  

    

Mijn analyse is dat voor succesvolle hervormingen meer nodig is dan het ontwerpen van een 

goed en passend sturingsmodel.  

Er is ook aandacht nodig voor het transitieproces. In de elektriciteitsector drukt dit de resultaten 

van de hervormingen.  

Bij de NS was er sprake van een combinatie van een ongelukkig transitieproces én een 

verkeerd sturingsmodel. De crisis was hiervan het logische gevolg.  
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ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies    

Ik trek de volgende drie conclusies: 

1. 

Hervormingen in de publieke dienstverlening vragen om de juiste keuzes van instrumenten, 

waarbij alle vier de door mij onderscheiden invalshoeken aan de orde dienen te komen.  

2. 

Om te komen tot een evenwichtig sturingsmodel is een goede balans tussen de verschillende 

invalshoeken nodig. Maatwerk is geboden, standaardoplossingen zijn uit den boze.   

3. 

Veranderen van het speelveld en de spelregels kan niet zonder een zorgvuldig transitieproces. 

Een slordig transitieproces doet alle goede keuzes teniet.  

 

InvloedInvloedInvloedInvloed    

De vraag is of mijn inzichten er toe leiden dat hervormingen in de toekomst beter zullen gaan.  

Ik ben bang van niet. Er zitten vandaag enkele politici in de zaal. Ik weet zeker dat zij mijn 

verhaal serieus nemen.  

Maar een pleidooi voor maatwerk past slecht bij de huidige politieke cultuur waarin one-liners 

populair zijn. In de politieke arena neemt de voorliefde voor simpele modellen dan ook weer 

toe. Voor nuances is weinig plaats.  

Het pleidooi voor privatisering in een recent rapport van het wetenschappelijk bureau van de 

VVD is daar een voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de hernieuwde liefde voor 

overheidseigendom van CDA tot en met SP.  

 

Kortom: een relativering van de invloed van mijn inzichten is op zijn plaats. Waarschijnlijk moet 

ik tevreden zijn als er in de politiek een rudimentair besef ontstaat van de drie voorwaarden 

voor succesvolle hervormingen.  

Het gaat om de juiste keuzes uit de beschikbare instrumenten, de juiste balans in het 

sturingsmodel en het juiste transitieproces.  

 

Ik dank voor uw aandacht. 

 

  

 

 

Maarten Veraart 

 

Amsterdam, 8 juni 2007 


