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Maatvoering nodig bij tegenhouden
van overnames in vitale sectoren
Vaststellen of belangen ‘contracteerbaar’ zijn voorkomt dat overheid te snel stuur overneemt
Paul de Bijl en
Saskia Lavrijssen

M

inister Henk
Kamp van Economische Zaken
wil overnames
in sectoren van
vitaal belang
voor de nationale veiligheid kunnen tegenhouden. Donderdag
presenteerde hij, op de valreep
van zijn regeerperiode, een wetsvoorstel dat dit moet regelen. De
maatregel komt boven op bestaand beleid om meer gangbare
publieke belangen te borgen,
zoals kwaliteit, toegankelijkheid
en betaalbaarheid van diensten
waar de maatschappij aan hecht.
Publieke belangen die samenhangen met een vitale infrastructuur, zoals telecom en energie,
laten zich moeilijk in regels
vangen. Deze belangen zijn dan,
in termen van de economische
wetenschap, niet ‘contracteerbaar’. Dan kan het verstandig
zijn eigendomsrechten aan die
partij te geven die, in onvoorziene
situaties, handelt in de geest van
het publieke belang. Eigendomsrechten, of anders bevoegdheden
voor zeggenschap, geven de
overheid grip op de behartiging
van publieke belangen door een
bedrijf. De onderliggende theorie van ‘incomplete contracten’
leverde vorig jaar een Nobelprijs
voor Economie op.
De telecommunicatiemarkt leverde de inspiratie voor het wetsvoorstel. De maatschappelijke afhankelijkheid maakt continuïteit
van de dienstverlening en preventie van misbruik in deze sector essentieel. De overnamepoging van
KPN door América Móvil, in 2013,
leidde dan ook tot zorgen over
oneigenlijke invloed en risico’s
voor de nationale veiligheid.
De minister van EZ gaf daarop
aan extra bevoegdheden nodig te
hebben. Hij wil rechtspersonen
kunnen aanwijzen die beschikken over vitale infrastructuur en
verklaringen van geen bezwaar
kunnen afgeven voor overnames.
Dat voorkomt dat kwaadwillenden ‘onze’ infrastructuur kunnen
laten uitvallen en zich toegang
verschaffen tot gevoelige informatie. Wet- en regelgeving kan
dat niet voorkomen. Een terugkeer naar staatseigendom was
uiteraard geen optie.
Het wetsvoorstel liet enkele
jaren op zich wachten, mogelijk
omdat de bevoegdheden ook
voor aanpalende vitale sectoren
moeten gelden, zoals de IT-markt
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voor beveiliging van staatsgeheimen. Een voorbeeld is Fox-IT,
dat in 2015 in handen van een
buitenlands bedrijf kwam.
Post is geen vitale infrastructuur meer, maar overnamepogingen door Bpost baarden
de politiek eveneens zorgen.
PostNL verzorgt de universele
postdienst met vereisten aan de
betaalbaarheid, toegankelijkheid
en kwaliteit. De minister van
Economische Zaken vond een
overname door een (gedeeltelijk)
staatsbedrijf een stap terug, nu
PostNL al lang geleden geprivatiseerd is. Ook was hij niet gerust
op de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en uitvoering van
de universele postdienst. Zijn ministerie verricht hier onderzoek
naar. Een open vraag is nog of er

Zeggenschap geeft
overheid grip op
behartiging van
publieke belangen
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publieke belangen zijn die weten regelgeving, bij een overname,
niet veilig kan stellen.
In het spoor, ook geen vitale
infrastructuur, speelt een ander
soort overnamedreiging. De door
staatssecretaris Sharon Dijksma
van Infrastructuur en Milieu
voorgenomen terugdraaiing van
de verzelfstandiging zou meer
grip op spoorbeheerder ProRail
moeten geven. Een mogelijk argument daarvoor is dat niet-contracteerbare publieke belangen
om extra zeggenschap vragen.
Dat argument werd niet gemaakt
en we weten nog niet of dat in
deze sector te onderbouwen is.
Vergeleken met telecom lijkt de
noodzaak voor de sterke zeggenschap wel minder groot.
Er zijn ook argumenten om
ProRail op afstand te houden.
Momenteel schermt een raad van
commissarissen ProRail af van
de politiek. Het voorstel maakt
de overheid bestuurder, aandeelhouder en toezichthouder ineen,
terwijl zij beleid maakt en politiek verantwoordelijk is. Dat kan
tot problemen leiden. Ook is de

vraag of de overheid ProRail goed
kan aansturen. Het kabinet verricht momenteel onderzoek naar
de ordening van het spoor op de
lange termijn. Dat levert hopelijk
duidelijkheid op.
Het is prijzenswaardig dat de
regering grondig nadenkt over
publieke belangen. In onvoorziene situaties die er echt op aankomen — denk aan vitale sectoren
— dient de overheid in te kunnen
grijpen. Tegelijkertijd is het wenselijk dat marktpartijen, ook in
andere sectoren, duidelijkheid
hebben. Welke publieke belangen zijn al dan niet ‘contracteerbaar’? Beantwoording van deze
vraag helpt om de zeggenschap
van de overheid te doseren en
voorkomt dat de politiek het
stuur te snel overneemt.
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