
2 OPENBAAR BESTUUR  JANUARI 2013

H et rapport geeft een mooi inzicht in de parle-

mentaire behandeling van een viertal smaakma-

kende privatiseringsprocessen. De verkokering en 

het gebrekkige leervermogen worden inzichtelijk  

gemaakt. De gekozen focus zorgt echter ook voor 

belangrijke beperkingen in de analyse. De bredere 

context waarin de privatiseringsprocessen zich vol-

trekken, blijft teveel buiten beeld, waardoor er on-

voldoende begrip ontstaat van complexiteiten waar-

mee privatiseringsprocessen gepaard zijn gegaan. 

Reden voor een analyse.

Vier casussen 

In een bijlage van het deelrapport staan alle verzelf-

standigingen en privatiseringen uit de periode 1989-

2010 opgesomd. Volgens opgave van de commissie 

zijn er in die periode 186 overheidsorganisaties ver-

zelfstandigd en 63 geprivatiseerd. Het overzicht laat 

een grote variatie zien: van klein tot groot, van be-

perkt tot ingrijpend.

De vier geselecteerde casussen (KPN, energiesector, 

NS en Arbeidsvoorziening) zijn echter niet represen-

tatief voor de gehele groep van overheidsorganisaties 

die verzelfstandigd en geprivatiseerd zijn. Alle vier de 

casussen hebben betrekking op de meest complexe 

vorm van privatisering. In het onderzoek wordt he-

laas geen helder onderscheid gemaakt naar soorten 

verzelfstandiging en privatisering. Dit is relevant, 

want de bestuurlijke opgaven zijn verschillend. Dit 

artikel spitst zich toe op privatiseringsprocessen, 

waarbij verschillende gradaties van privatisering wor-

den onderscheiden.

Complexiteit bij privatisering

Bij privatisering kunnen drie basisvormen worden 

onderscheiden: van relatief eenvoudige privatiserin-

gen tot zeer complexe vormen.2 Deze zijn in figuur 1 

weergegeven met onderscheid in categorie I, II en 

III.

De meest eenvoudige vorm van privatisering is de ver-

koop van de aandelen van een staatsbedrijf dat in een 

concurrerende markt opereert (categorie I). Bekende 

voorbeelden daarvan zijn de verkoop van de aandelen 

DSM in 1989 en van de Postbank in 1990. Deze pri-

vatiseringen zijn vergelijkbaar met een beursgang of 

een grote overname in de private sector. Privatisering 

is vaak het sluitstuk van interne reorganisaties. Het 

privatiseringsproces zelf is door de beperkte scope ech-

ter relatief eenvoudig. De institutionele omgeving van 

de bedrijven blijft ongewijzigd, omdat de bedrijven in 

volwassen markten opereren. Wel verandert de interne 

governance. De nieuwe private eigenaren gaan immers 

scherper op efficiency en financiële resultaten sturen. 

Laffont en Tirole spreken over de disciplinerende wer-

king van de kapitaalmarkt.3

Een meer complexe vorm van privatisering is de 

combinatie met uitbesteding van taken (categorie 

II). Een voorbeeld is het voormalige Rijks Computer 

Centrum (RCC). Het op de markt brengen van een 

interne dienst als het RCC kon niet van de ene op 

de andere dag. Het vraagt om een bredere scope in 

de aanpak. De organisatie moest namelijk concurre-

rend worden gemaakt om te voorkomen dat het be-
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drijf binnen de kortste keren kopje onder zou gaan.
De verzelfstandiging van het RCC in 1990, in de 
vorm van een vennootschap, was de eerste stap. Die 
ging gepaard met de nodige interne reorganisaties. 
Gelijktijdig bouwde de overheid de bevoorrechte po-
sitie van de oude ‘dienst’ bij het gunnen van op-
drachten af. De institutionele omgeving is net als bij 
de eenvoudige vormen van privatisering relatief sta-
biel, de organisatie beweegt zich op een volwassen 
markt. Wat het echter ingewikkelder maakt is dat de 
afbouw van de bevoorrechte positie parallel loopt 
aan de interne ‘verbouwing’ van de organisaties.
Dat was taaier dan beleidsmakers vooraf dachten, 
waardoor het gehele privatiseringsproces ook langer 
duurde dan in eerste aanleg was voorzien. Het RCC 
is als Pink Roccade de markt opgegaan. In 1997 is 
de eerste tranche aandelen op de beurs verkocht. De 
laatste tranche deed de rijksoverheid in 2005 aan 
Getronics over. Al met al heeft het gehele privatise-
ringsproces vijftien jaar in beslag genomen.

Complex

De meest complexe vorm van privatisering is de 
combinatie met de introductie van marktwerking 
(categorie III). KPN en de energiebedrijven zijn 
hiervan voorbeelden. Net als bij uitbesteding moes-
ten de overheidsbedrijven voor de concurrentie klaar 
worden gemaakt. Dit zorgde bij KPN voor een serie 
ingrijpende interne reorganisaties. Er is echter meer 
nodig. De overheid moet een markt gaan maken. De 

bevoorrechte positie van overheidsbedrijven - de 
incumbants - wordt afgebroken en andere bedrijven 
krijgen ruimte om toe te treden.
Het markt maken in netwerksectoren is ingrijpend. 
Zo moeten onder meer de infrastructuur en de dienst-
verlening uit elkaar worden gehaald. Regulering van 
netwerken is nodig, zodat alle dienstverleners van de 
infrastructuur gebruik kunnen maken. Dit maakt dat 
de institutionele omgeving instabiel is. Het proces van 
markt maken met alles wat daar bij hoort (transitie) 
loopt parallel aan alle interne aanpassingsprocessen 
(transformatie). De combinatie van een instabiele om-

geving en gelijktijdige veranderprocessen maakt deze 
vorm van privatisering complex.
De casussen in het parlementair onderzoek zijn com-
plexe privatiseringsprocessen. KPN, energiemarkt en 
reïntegratiemarkt (UWV) vallen alle in categorie III. 
Het zijn privatiseringen die niet op zichzelf staan, 
maar onderdeel zijn van een ingrijpende hervorming 
van de sector. De casus NS laat zich niet gemakkelijk 
binnen deze typologie plaatsen, omdat het rijksbe-
leid in deze casus ambivalent is over privatisering en 
marktwerking in de spoorsector. Verderop wordt op 
de casus NS ingegaan.

Geld is altijd een belangrijk motief
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Figuur 1: Soorten privatisering
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Motieven voor privatisering

Engeland gold in de jaren tachtig als voorbeeld voor het 
privatiseren van overheidsdiensten. De naam van pre-
mier Thatcher is hier blijvend mee verbonden. In het 
Verenigd Koninkrijk was geld altijd een belangrijk mo-
tief.4 Dat gold niet alleen voor de regering Thatcher, 
maar in de jaren tachtig ook voor het Kabinet-Lubbers 
en vandaag de dag ook voor de Zuid-Europese landen 
in nood. In tijden van crisis zijn inkomsten uit de  
verkoop van overheidsbedrijven zeer welkom. In het 
Verenigd Koninkrijk speelden ook ideologische overwe-
gingen een rol. Nigel Lawson, de rechterhand van 
Thatcher, schrijft in zijn biografie dat het breken van de 
macht van vakbonden een belangrijke overweging was.5 
Volgens de Britse economen Vickers en Yarrow gingen 
beleidsmakers er verder van uit, dat privatisering van 
overheidsbedrijven voor meer efficiency zorgt.6 Deze 

laatste overweging sluit het meeste aan bij het gedachte-
goed van new public management in het pleidooi voor 
meer bedrijfsmatige sturing van overheidsdiensten.7 La-
ter kwam men in Engeland tot de conclusie dat bij pri-
vatiseren de betekenis van het liberaliseren van markten 
is onderschat. Er ontstonden na privatisering private 
monopolies en oligopolies met veel marktmacht. Dit 
was overigens niet verwonderlijk, de grote te privatise-
ren bedrijven waren veelal kapitaalintensief. Het gevolg 
was dat de revenuen van privatisering niet aan de con-
sumenten ten goede kwamen, maar aan de aandeelhou-
ders. Volgens Newbery zorgen concurrentie en regule-

ring van de goederen- en dienstenmarkt voor veel 
sterkere efficiencyprikkels dan de kapitaalmarktprikkels 
door privatisering.8 De effecten van liberaliseren zijn 
veel krachtiger dan die van privatiseren. In Engeland is 
inmiddels deze les geleerd en zijn in tweede instantie 
krachtige marktmeesters in het leven geroepen om con-
currentie te bevorderen en door regulering voormalige 
monopolisten te beteugelen.

Denken over privatisering

Nederland heeft een parallelle ontwikkeling in denken 
meegemaakt. In het beleidsdenken is liberalisering van 
overheidsdiensten voorop komen te staan en wordt pri-
vatisering gezien als een logische vervolgstap. Sinds eind 
jaren negentig kennen we in Nederland dan ook het 
beleidsadagium ‘eerst liberaliseren, dan privatiseren’.9 
Na de eeuwwisseling is in aanvulling daarop in toene-
mende mate aandacht gekomen voor de betekenis van 
regulering. In eerste aanleg werd er vanuit gegaan, dat 
deze regulering tijdelijk zou zijn.10 De praktijk leert 
echter dat er in netwerksectoren een permanente vorm 
van regulering nodig is, omdat er een blijvende grote 
markt of monopoliemacht van de infrabeheerders is.11

Ook het denken over overheidseigendom is aan veran-
dering onderhevig. Zij wordt in tegenstelling tot vroe-
ger niet meer als primair sturingsmiddel gezien.  
Volgens Nobelprijswinnaar Williamson is overheidsei-
gendom het model met low powered incentives.12 Het 
wordt vandaag de dag meer en meer gezien als aanvul-
lend instrument op regulering, teneinde publieke be-
langen te beschermen. Vooral als het reguleringsregime 
nog witte vlekken vertoont, kan overheidseigendom als 
achtervang dienen. Dan moet het uiteraard wel als zo-
danig worden benut. Het rapport van de commissie 
laat zien dat dit in de casussen NS en energiemarkten 
door de verkokering binnen de overheid niet het geval 
is. Bij de NS treedt het ministerie van Financiën meer 
op als financiële dan als strategische aandeelhouder. Bij 
energiebedrijven vervullen of vervulden provincies en 
gemeenten deze rol. In de casussen wordt zeker aan-
dacht besteed aan de relatie liberaliseren en privatiseren, 
maar een systematische analyse van de relaties tussen 
liberaliseren, reguleren en privatiseren ontbreekt. Daar-
door kan ook geen oordeel worden gegeven over de 
mate waarin er wel of niet sprake was van consistent 
denken en handelen bij ordening van de sectoren in de 
onderzochte gevallen. Het rapport beschrijft bij NS en 
energiemarkten wel mooie staaltjes van inconsequent 
handelen van bewindspersonen, maar analyseert de be-
tekenis van de inconsistenties niet. Het voorzichtige  

Het beleidsadagium luidt ‘eerst liberaliseren, 
dan privatiseren’
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advies van de commissie opnieuw naar de keuze voor 

de splitsing NS-ProRail te kijken, is terecht maar mist 

onderbouwing in de vorm van een heldere analyse van 

de ordening in de spoorsector.

Witte vlek

Het rapport van de commissie legt bij verschillende 

casussen de nadruk op de complexiteit van de veran-

dering in de relatie tussen parlement, bewindsperso-

nen en ministerie. Het rapport geeft daarvan veel 

mooie beschrijvingen. De complexiteit reikt echter 

veel verder. Het gaat tot aan de haarvaten van de pu-

blieke uitvoeringsorganisaties. Deze komen in de be-

schrijvingen echter nauwelijks aan de orde.

Bij complexe privatiseringsprocessen zit in de prak-

tijk een veelheid van veranderprocessen die zich si-

multaan voltrekken. Dit samenstel van veranderpro-

cessen is tot dusverre een onderbelicht vraagstuk in 

de economische en bestuurskundige wetenschap. Dit 

is een belangrijke omissie, want de kwaliteit van het 

veranderproces heeft grote invloed op het eindresul-

taat van de hervorming. De keuze voor een consis-

tent ordeningsmodel in een sector is één, de weg er 

naar toe is minstens zo belangrijk. De combinatie 

van beide bepaalt het succes. Hervormingsprocessen 

kunnen mislukken door het onderschatten van de 

complexiteit en doorlooptijd van veranderprocessen. 

Veel spelers hebben namelijk de neiging niet verder 

te kijken dan hun eigen ‘regelkring’, terwijl parallel 

en op alle niveaus in de bedrijfskolom ingrijpende 

veranderingen worden doorgevoerd. Neem het voor-

beeld van de telecomsector. De verhoudingen tussen 

de overheid en het bedrijf zijn met de liberalisering 

van de markt en de privatisering van KPN ingrij-

pend gewijzigd. Wetgeving veranderde, waardoor de 

Tweede Kamer geen zeggenschap meer over de tarie-

ven heeft en de nauwe banden tussen het ministerie 

en het bedrijf zijn doorgesneden. De OPTA is als 

marktmeester daarvoor in de plaats getreden. Dat 

was een ingewikkelde opgave voor de OPTA, omdat 

de organisatie zich in een turbulente omgeving 

moest bewijzen en met grote belangen en veel oude 

gewoonten kampte. Het was voor de Tweede Kamer, 

het ministerie en de top van KPN lastig zich aan 

hun nieuwe rol aan te passen. Tegelijkertijd was er 

een complete turn-around binnen KPN die grote ge-

volgen had voor klanten en medewerkers. Simultaan 

vonden er twee ingrijpende veranderingsprocessen 

plaats: een transitieproces en een transformatiepro-

ces.

Transitie en transformatie

Het transitieproces heeft betrekking op de ‘verbou-

wing’ van het stelsel. In de ordening wordt de relatie 

tussen de politiek en de uitvoeringsorganisatie op-

nieuw vormgegeven, vertaald naar nieuwe - externe 

- contractrelaties tussen overheid en uitvoeringsorga-

nisatie. De eigendomsverhouding - de privatisering 

- is een belangrijk onderdeel van de nieuwe contract-

relaties. Zie fi guur 2 ter illustratie.

Parallel aan de transitie vindt bij de incumbent een in-

grijpend transformatieproces plaats. Dit gaat om forse 

reorganisaties om effi  ciënter te worden en aan te sluiten 

bij klantwensen op de ontluikende markt. Dit betekent 

dat interne contracten - managementcontracten, proce-

dures, informele afspraken - op de schop gaan en het 

bedrijf een geheel nieuw dienstenmodel moet ontwik-

kelen om de concurrentie het hoofd te bieden. Het is 

een ware transformatie van het bedrijf.

Met de transformatie van het bedrijf ontwikkelen zich 

nieuwe ambities bij het management die het transitie-

proces kunnen compliceren. KPN vertilde zich bijna 

aan de eigen expansieplannen, het management van de 

energiebedrijven en de NS probeerden een beursgang te 

forceren terwijl de ordening nog niet af was.

Beide processen - transitie en transformatie - vragen 

om andere competenties, ander gedrag en andere 

mensen. De kwaliteit van de afzonderlijke processen 

en de interactie tussen de processen bepalen het 

eindresultaat. De zwakste schakel beïnvloedt in hoge 

mate dit eindresultaat. Een goede ordening geeft im-

mers bij consumenten toch veel ontevredenheid als 

de dienstverlening bij de voormalige monopolist on-

der de maat blijft door onvoldoende interne veran-

Figuur 2: Veranderprocessen bij complexe privatisering
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dering. Falen van het transformatieproces heeft dan 

ook een negatieve invloed op het transitieproces en 

omgekeerd.

Het is voor beleidsmakers zaak om het verschil in  

dynamiek van beide veranderprocessen goed te onder-

kennen en tegelijkertijd op de interactie van beide pro-

cessen effectief te acteren. De scheiding van verant-

woordelijkheden moet helder afgebakend zijn zonder 

blind te worden voor de onderlinge samenhang. In de 

praktijk zijn de processen en verantwoordelijkheden 

door elkaar gaan lopen. Ook bij de Tweede Kamer: 

enerzijds bemoeienis met interne bedrijfsprocessen, an-

derzijds toelaten dat lobbyisten van de bedrijven tek-

sten voor moties en wetgeving aanleveren.

Deze afbreukrisico’s zijn veel minder groot bij een-

voudige vormen van privatisering. Vandaar dat pri-

vatiseringen als die van DSM en de Nationale Inves-

teringsbank zo soepel zijn verlopen. Indien verdere 

regelgeving voor de bankensector uitblijft, kan zelfs 

de toekomstige privatisering van ABN-AMRO wel 

eens relatief eenvoudig zijn. Kortom ook in proces-

termen is de ene privatisering de ander niet.

NS een apart geval?

De NS lijkt in verschillende opzichten een geval 

apart. In een onderzoek van het SCP staat de NS 

met stip bovenaan als het negatieve voorbeeld van 

privatisering.13 Ook methodisch is het lastig, de ca-

sus past niet goed in de eerder gepresenteerde typo-

logie van privatiseringsprocessen. De NS is immers 

nooit geprivatiseerd en eigenlijk ook niet verzelfstan-

digd in 1995. Strikt genomen was de NS bij de op-

richting in 1938 al een zelfstandige vennootschap. 

Bij de verzelfstandiging in 1995 is de formele gover-
nance niet veranderd, maar heeft de NS wel in het 

tarieven- en deelnemingenbeleid meer bevoegdheden 

gekregen. Uiteindelijk stelden deze veranderingen in 

de praktijk niet zoveel voor.

Vrijheid in het tarievenbeleid heeft de NS nooit echt 

gekregen. In het deelnemingenbeleid is ook niet veel 

veranderd, aangezien de NS daarin altijd al veel vrij-

heid kende. Wel zijn de bevoegdheden van de Raad 

van Commissarissen van de NS sterk uitgebreid ten 

koste van de formele bevoegdheden van de staat als 

aandeelhouder. Dit vloeide echter vooral voort uit de 

vereisten van het toenmalige wettelijk regime voor 

structuurvennootschappen en niet uit afspraken 

rond de verzelfstandiging.

De belangrijkste verandering door de zogenaamde 

verzelfstandiging is de gewijzigde financiering. In de 

jaren 1995-2000 zijn de exploitatiebijdragen aan de 

NS afgebouwd, waarbij de rijksoverheid de financie-

ring van de infrastructuur heeft overgenomen. Ver-

der was het vooral een interne verzelfstandiging van 

bedrijfsonderdelen die met forse reorganisaties ge-

paard ging. De veel bekritiseerde splitsing tussen NS 

en ProRail was hiervan het gevolg. Beide ontwikke-

lingen werden weliswaar door Europese richtlijnen 

ingegeven, maar niet in deze vorm voorgeschreven.

NS naar de beurs

In de jaren negentig zijn stappen gezet om de NS naar 

de beurs te brengen, in combinatie met marktwerking 

op het spoor. Daarmee zou de privatisering van NS in 

categorie III vallen. In 1996 ontstond met het toelaten 

van Lovers concurrentie op het spoor. In 1999 is dit be-

leid weer verlaten en met het verlenen van concessies 

gekozen voor beperkte concurrentie op het spoor. Dit is 

in de nieuwe spoorwegwetgeving van 2004 vastgelegd.

Opvallend is dat de introductie van marktwerking 

op het spoor in 1996 volkomen uit de lucht kwam 

vallen. Gezaghebbende rapporten uit die periode van 

de Commissie Wijffels en de Commissie Brokx rep-

pen er met geen woord over.14 Waarschijnlijk wordt 

binnenkort het roer weer omgegooid met het voor-

stel enkele bestaande stoptreinen van de NS door de 

provincies te laten aanbesteden, waardoor meerdere 

vervoerders op dezelfde routes gaan rijden.15

Het ontbreekt de rijksoverheid helaas nog steeds aan 

een robuuste visie op de mogelijkheden en wense-

lijkheden van marktwerking in de spoorsector.16 De 

ambivalentie over marktwerking maakt dat er in het 

verleden niet is gekozen voor het oprichten van een 

sterke marktmeester. De positie van de Vervoerska-

mer van de NMa is van begin af aan zwak geweest.

De introductie van marktwerking op het spoor 
kwam uit de lucht vallen

13  Sociaal en Cultureel Planbureau, Op afstand gezet, Den Haag 2012.

14  Commissie Wijffels, Sporen voor straks. Eindrapport, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Den 

Haag, 1992. Commissie Brokx, Marktwerking in het openbaar vervoer. Eindrapport, Projectteam 

openbaar vervoer, Utrecht, 1995.

15  Commissie Jansen de Jonge, Quo Vadis, Toetsing en beoordeling van het nieuwe spoorplan van 

FMN, Den Haag, 10 juli 2012.

16  Veraart, M., Ordeningskeuze nodig bij concessie hoofdrailnet, Tijdschrift voor Openbare Finan-

ciën, 2012, nr. 1, p.29-37.
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Het besluit tot de beursgang van NS is ronduit bizar 

te noemen. Er is geen beleidsnota of besluit te vin-

den dat aan deze stap ten grondslag ligt. De eff ecten 

van de beursgang waren echter verstrekkend. In de 

aanloop naar de beursgang werden door het NS-ma-

nagement de fi nanciële cijfers opgepoetst door sterk 

op het onderhoud van het materieel en de infrastruc-

tuur te bezuinigen. Deze verwaarlozing heeft jaren-

lang de prestaties van de spoorsector gedrukt.

De casus NS is misschien lastig te categoriseren, maar 

is wel illustratief. De NS is een goed voorbeeld van 

ondoordachte besluiten en het ontbreken van een ade-

quate implementatie. Het ontbrak - en helaas ont-

breekt - aan een heldere en consistente visie van de 

rijksoverheid op de ordening. Wel of geen marktwer-

king en splitsing zijn daarbij de belangrijkste thema’s. 

Verder waren het transitieproces en het transformatie-

proces een drama. Het is dan ook geen wonder dat de 

spoorsector rond de eeuwwisseling in een zware crisis 

belandde. De gevolgen hiervan zijn vandaag de dag 

nog voelbaar. De casus NS maakt duidelijk wat er kan 

gebeuren als een heldere analyse en visie ontbreken en 

er geen goede regie op het hervormingsproces is.

Lessen uit andere casussen

De invalshoeken ordening en proces bieden ook een 

basis voor een oordeel over de resultaten van de ande-

re drie casussen uit het parlementaire onderzoek. De 

liberalisering van de telecomsector en de privatisering 

van KPN gingen met vallen en opstaan gepaard, maar 

worden tot dusver als een succes gezien.17 Dit is toe te 

schrijven aan de goede ordening van de sector in com-

binatie met goede keuzes in het transitieproces. Met 

de oprichting van de OPTA is een krachtige markt-

meester gecreëerd, die de liberalisering in goed banen 

heeft geleid. Tegelijkertijd heeft de rijksoverheid KPN 

ruimte gegeven het bedrijf voor de concurrentie klaar 

te maken. De visie op ordening en het transitie- en 

transformatieproces waren al met al in balans.

Op de re-integratiemarkt is het anders verlopen. De 

visie dat de re-integratiemarkt ook door private partij-

en kon worden verzorgd is juist, doch het ontbreekt 

aan een goed transitie- en transformatieproces. De 

rijksoverheid is passief gebleven bij het maken van de 

markt (transitieproces). Men zag voor de rijksoverheid 

hier geen taak weggelegd en er is geen vorm van 

marktmeesterschap in het leven geroepen.

Er is een chaotische markt ontstaan, waardoor de re-

sultaten van de liberalisering diff uus zijn.18 Ook het 

transformatieproces van de oude publieke dienstverle-

ners schoot tekort: de privatisering van het re-in-

tegratiebedrijf van de toenmalige publieke arbeids-

voorziening (Kliq) is mislukt. Dit bedrijf is al snel na 

het openstellen van de re-integratiemarkt kopje onder 

gegaan door het bewust verkorten van het overgangs-

regime voor gedwongen winkelnering. Het UWV 

wordt inmiddels opgeheven en verkaveld. Dit duidt 

op zowel een moeizame transitie als transformatie.

De energiesector houdt het midden tussen de voorgaan-

de voorbeelden. De liberalisering van de energiemarkten 

werpt zijn vruchten af, al vallen de eff ecten van concur-

rentie door oligopolievorming vooralsnog tegen.19 Inge-

wikkeld in het privatiseringsproces is het feit dat lagere 

overheden aandeelhouder zijn, terwijl de wet- en regel-

geving de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is. 

Dit heeft tot grote spanningen tussen overheden geleid, 

onder meer bij de gedwongen splitsing van energiebe-

drijven en de voorwaarden voor privatisering.

Mogelijk vanwege deze spanningen heeft de Energieka-

mer als regulator veel terughoudender geopereerd dan de 

OPTA. De privatisering van de energiebedrijven was ove-

rigens fi nancieel gezien voor de overheidsaandeelhouders 

een groot succes. De verkoop van Essent en Nuon heeft 

circa twintig miljard euro opgeleverd. De afsplitsing van 

de netwerkbedrijven is echter tot een eindeloos juridisch 

gevecht verworden, dat momenteel bij het Europese Hof 

wordt uitgevochten. In de praktijk worden desalniette-

min de vruchten van de splitsing zichtbaar. Meer dan de 
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De NS staat met stip bovenaan als het negatieve voorbeeld van privatisering

17  Bijl, P. de, Liberalisering in telecom: missie geslaagd, operatie afgerond?, in Marktwerking en 
Publieke Belangen, Préadviezen van de Koninklijk Vereniging van Staathuishoudkunde 2009, 

Amsterdam, 2009.

18  Ministerie van Economische Zaken, Onderzoek marktwerkingsbeleid, Den Haag, februari 2008.

19  TUDelft/Ipse, Productiviteitstrends in de energiesector, een empirisch onderzoek naar het eff ect 
van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1988 en 2011, Delft (nog te publiceren).
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traditionele productiebedrijven zijn de afgesplitste net-

werkbedrijven een motor in de verduurzaming van de 

energievoorziening. Bij deze casus is er in ieder geval aan-

dacht voor zowel transitie als transformatie. Het transitie-

proces verloopt echter moeizaam door met name de in-

gewikkelde verhoudingen tussen rijksoverheid en lagere 

overheden.20 Dit is weliswaar historisch verklaarbaar, 

maar daarmee is het probleem niet kleiner.

Tot slot

Het rapport van de commissie is zonder meer een aan-

winst. De vakkundige ontleding van de parlementaire 

behandeling in de vier casussen is een mooie aanvulling 

op eerdere onderzoeken. Jammer is dat er aan de conclu-

sies niet meer richting is gegeven. Dit is mede het gevolg 

van de eigen opgelegde beperkingen. Door ook de on-

derliggende ordeningsvragen meer systematisch te analy-

seren en de procesanalyses te verbreden was het mogelijk 

geweest uitspraken over succes- en faalfactoren in de ver-

schillende sectoren te doen. In grote lijnen is het succes 

van complexe privatiseringsprocessen afhankelijk van de 

kwaliteit van de ordening en inrichting van het hervor-

mingsproces. Volgens het rapport heeft de parlementaire 

besluitvorming in twee casussen positief bijgedragen aan 

het resultaat (KPN, energiemarkten) en in twee casussen 

negatief (NS, re-integratiemarkten).

Er zijn ook andere lessen te trekken. Zo is het instellen 

van een sterke en onafhankelijke marktmeester in com-

plexe transitieprocessen van groot belang. Voor het wel-

slagen van het transformatieproces dient verder de over-

heid haar invloed als aandeelhouder in samenhang met 

andere instrumenten actief te gebruiken. Het verdient 

tot slot aanbeveling om in nieuwe hervormingsproces-

sen de veranderkundige opgaven volledig in de besluit-

vorming en het ontwerp te integreren. De betekenis 

daarvan wordt onderschat. Dit vraagt een beter begrip 

en inzicht in de veranderprocessen. Van elkaar leren en 

evalueren zoals de commissie voorstelt, kan daaraan een 

belangrijke bijdrage leveren.

Het advies van de commissie om consequent een be-

sliskader te gebruiken is verstandig. De commissie 

heeft daartoe een eigen besliskader ontwikkeld. In 

2010 heeft de SER reeds een goed handvat aangereikt 

om het besluitvormingsproces zorgvuldig te doorlo-

pen.21 Het is nu een kwestie van doen. Daarbij moet 

wel goed onderscheid worden gemaakt tussen eenvou-

dige en complexe veranderingen. Houdt wat eenvou-

dig is simpel, complexe gevallen vragen niet alleen 

veel meer aandacht maar ook om maatwerk. Alge-

meen geldende besliskaders hebben als risico dat het 

een afvinklijstje wordt, waarbij beide uiteinden van 

het spectrum niet goed worden bediend. 

20  Veraart, M., Strompelend hervormingsproces in de energiesector, analyse van de recente ont-

wikkelingen, in Tijdschrift voor Openbare Financiën, 2010, nr. 1, p. 55-65.

21  SER, Overheid en markt, het resultaat telt. Voorbereiding bepalend voor succes, Den Haag, 2010.

Migrantengroepen kregen in de jaren zeventig subsidie van de Nederlandse overheid voor hun eigen organisaties, hun 

moskeeën, gespreksgroepen en feesten. Ondertussen moedigde de Nederlandse overheid hen aan banden met het land 

van herkomst te onderhouden. De migranten zouden immers toch weer terugkeren en daarom moest het contact met het 

thuisland niet verloren gaan. Maar de maatschappelijke achterstand werd er niet door opgeheven, integendeel. De eigen 

identiteit en cultuur verwijderden hen van de autochtone bevolking en stonden integratie in de weg. Ze waren de oorzaak 

van hun achterstand en werden als probleem van de mislukte multiculturele samenleving beschouwd.

Historica Nadia Bouras onderzocht in haar proefschrift Het land van herkomst. Perspectieven op verbondenheid met Marokko, 

1960-2010 (Hilversum: Verloren, 2012) de veranderingen in het leven van migranten in Nederland en hun betrokkenheid op 

hun moederland. Op de foto komt die betrokkenheid tot uiting in een manifestatie tegen  de onderdrukking van het Ma-

rokkaanse regime en zijn handlangers in Nederland op 20 november 1977.

Voor haar onderzoek bestudeerde Bouras de ontwikkeling gedurende de afgelopen vijftig jaar van de politieke situatie, de 

verschuivingen in het denken aan Marokkaanse zijde en de heersende visie op de band van migranten met Marokko. Maar 

dan zonder zich te laten gijzelen door het huidige debat, waarin de verbondenheid met het land van herkomst sterk gepro-

blematiseerd wordt. Sinds de jaren negentig worden banden met het land van herkomst en de eigen cultuur niet meer aan-

gemoedigd, maar bestreden. De les die uit deze studie kan worden getrokken is, dat groepsdenken tot afzondering en stig-

matisatie kan leiden. Het gaat om het leven en welzijn van de migrant als individu.

Marokkaanse migranten
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