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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Paul deBijl en
Saskia Lavrijssen

M
inisterHenk
KampvanEco-
nomischeZaken
wil overnames
in sectoren van
vitaal belang

voordenationale veiligheidkun-
nen tegenhouden.Donderdag
presenteerdehij, opde valreep
van zijn regeerperiode, eenwets-
voorstel dat ditmoet regelen.De
maatregel komtbovenopbe-
staandbeleid ommeer gangbare
publiekebelangen teborgen,
zoals kwaliteit, toegankelijkheid
enbetaalbaarheid vandiensten
waardemaatschappij aanhecht.

Publiekebelangendie samen-
hangenmet een vitale infrastruc-
tuur, zoals telecomenenergie,
laten zichmoeilijk in regels
vangen.Dezebelangen zijndan,
in termen vande economische
wetenschap, niet ‘contracteer-
baar’. Dankanhet verstandig
zijn eigendomsrechtenaandie
partij te gevendie, in onvoorziene
situaties, handelt inde geest van
het publiekebelang. Eigendoms-
rechten, of andersbevoegdheden
voor zeggenschap, gevende
overheid gripopdebehartiging
vanpubliekebelangendoor een
bedrijf. Deonderliggende theo-
rie van ‘incomplete contracten’
leverde vorig jaar eenNobelprijs
voorEconomieop.

De telecommunicatiemarkt le-
verdede inspiratie voorhetwets-
voorstel.Demaatschappelijke af-
hankelijkheidmaakt continuïteit
vandedienstverlening enpreven-
tie vanmisbruik indeze sector es-
sentieel.Deovernamepoging van
KPNdoorAméricaMóvil, in 2013,
leiddedanook tot zorgenover
oneigenlijke invloed en risico’s
voordenationale veiligheid.

Deminister vanEZgaf daarop
aanextrabevoegdhedennodig te
hebben.Hijwil rechtspersonen
kunnenaanwijzendiebeschik-
kenover vitale infrastructuur en
verklaringen vangeenbezwaar
kunnenafgeven voor overnames.
Dat voorkomtdat kwaadwillen-
den ‘onze’ infrastructuur kunnen
latenuitvallen en zich toegang
verschaffen tot gevoelige infor-
matie.Wet- en regelgevingkan
datniet voorkomen.Een terug-
keernaar staatseigendomwas
uiteraard geenoptie.

Hetwetsvoorstel liet enkele
jarenop zichwachten,mogelijk
omdatdebevoegdhedenook
voor aanpalende vitale sectoren
moetengelden, zoals de IT-markt

Maatvoeringnodig bij tegenhouden
vanovernames in vitale sectoren
Vaststellen of belangen ‘contracteerbaar’ zijn voorkomt dat overheid te snel stuur overneemt

Zeggenschap geeft
overheid grip op
behartiging van
publieke belangen

voorbeveiliging van staatsgehei-
men. Een voorbeeld is Fox-IT,
dat in 2015 inhanden vaneen
buitenlandsbedrijf kwam.

Post is geen vitale infrastruc-
tuurmeer,maar overname-
pogingendoorBpost baarden
depolitiek eveneens zorgen.
PostNL verzorgt deuniversele
postdienstmet vereisten aande
betaalbaarheid, toegankelijkheid
enkwaliteit. Deminister van
EconomischeZaken vondeen
overnamedoor een (gedeeltelijk)
staatsbedrijf een stap terug, nu
PostNLal lang geledengeprivati-
seerd is.Ookwashij niet gerust
opdewerkgelegenheid, arbeids-
voorwaardenenuitvoering van
deuniversele postdienst. Zijnmi-
nisterie verricht hier onderzoek
naar. Eenopen vraag is nogof er

publiekebelangen zijndiewet-
en regelgeving, bij eenovername,
niet veilig kan stellen.

Inhet spoor, ookgeen vitale
infrastructuur, speelt eenander
soort overnamedreiging.Dedoor
staatssecretaris SharonDijksma
van Infrastructuur enMilieu
voorgenomen terugdraaiing van
de verzelfstandiging zoumeer
grip op spoorbeheerder ProRail
moetengeven. Eenmogelijk ar-
gumentdaarvoor is dat niet-con-
tracteerbarepubliekebelangen
omextra zeggenschap vragen.
Dat argumentwerdniet gemaakt
enwewetennogniet of dat in
deze sector te onderbouwen is.
Vergelekenmet telecom lijkt de
noodzaak voorde sterke zeggen-
schapwelminder groot.

Er zijn ookargumentenom
ProRail op afstand tehouden.
Momenteel schermt een raad van
commissarissenProRail af van
depolitiek.Het voorstelmaakt
deoverheidbestuurder, aandeel-
houder en toezichthouder ineen,
terwijl zij beleidmaakt enpoli-
tiek verantwoordelijk is.Dat kan
tot problemen leiden.Ook is de

vraagof deoverheidProRail goed
kanaansturen.Het kabinet ver-
richtmomenteel onderzoeknaar
deordening vanhet spoor opde
lange termijn.Dat levert hopelijk
duidelijkheidop.

Het is prijzenswaardigdat de
regering grondignadenkt over
publiekebelangen. Inonvoorzie-
ne situaties die er echt opaanko-
men—denkaan vitale sectoren
—dient deoverheid in te kunnen
grijpen. Tegelijkertijd is hetwen-
selijk datmarktpartijen, ook in
andere sectoren, duidelijkheid
hebben.Welkepubliekebelan-
gen zijn al danniet ‘contracteer-
baar’? Beantwoording vandeze
vraaghelpt omde zeggenschap
vandeoverheid tedoseren en
voorkomtdat depolitiekhet
stuur te snel overneemt.
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