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Concurrentievervalsing door de Overheid?

Eric van Damme*

juni 1998

1. Inleiding

Op zijn minst sinds het begin van de jaren 80 hebben Nederlandse ondernemers

aandacht gevraagd voor het verschijnsel van oneerlijke concurrentie door

overheidsbedrijven1. In een brief aan de Minister-President van 24 oktober 1995

vroeg de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, RCO, opnieuw krachtig

aandacht voor het probleem van concurrentievervalsing door de bijklussende

overheid. Naar de mening van de RCO zou een algemeen verbod op het verrichten

van commerciële nevenactiviteiten door (semi-) overheidsorganisaties op zijn plaats

zijn, zouden uitzonderingen op dit verbod alleen onder welomschreven voorwaarden

dienen te worden toegestaan en zou een onafhankelijke toezichthoudend orgaan de

naleving van deze regels moeten toetsen2.

In vervolg hierop werd in december 1995 door de Minister van Economische Zaken

aandacht gevraagd voor de problematiek en werd in februari 1996, in het kader van de

MDW-operatie, de werkgroep “Markt en Overheid” ingesteld met als taak een

beoordelingskader te maken aan de hand waarvan een inventarisatie en analyse van

klachten van (vermeende) oneerlijke concurrentie gemaakt zou kunnen worden. Een

jaar later publiceerde de werkgroep, ook wel de commissie Cohen genoemd, haar

eindrapport3.

Het rapport ziet het belangrijkste onderscheid tussen overheidsbedrijven en

particuliere ondernemingen vooral daarin dat de eerste groep vaak over exclusieve of

bijzondere marktrechten beschikt, dat wil zeggen dat voor deze organisaties (die in

het rapport OEM’s genoemd worden) andere spelregels gelden dan voor normale

commerciële bedrijven. De werkgroep argumenteert dat een “level playing field” in

het algemeen belang is, hetgeen zij vertaalt in het principe “gelijke monniken, gelijke
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kappen” en zij concludeert dat dit principe geen recht gedaan kan worden bij

concurrentie tussen publieke en private partijen. De belangrijkste conclusie van het

rapport is dan ook dat meeconcurreren door de overheid ongewenst is en dat

marktactiviteiten in beginsel afgescheiden en uiteindelijk afgestoten moeten worden.

De werkgroep formuleert wel een viertal situaties waarin van deze hoofdregel

afgeweken kan worden en waarin dus tot meeconcurreren besloten kan worden. Een

onafhankelijk toezichthouder zou er echter op toe moeten zien dat ook in deze

gevallen zoveel mogelijk gelijke concurrentievoorwaarden gelden.

Het advies van de werkgroep “Markt en Overheid” komt dus in grote lijnen overeen

met het advies waarom de RCO in 1995 aan de Minister-President gevraagd had. Dit

advies wordt door het kabinet overgenomen en op 25 juni 1997 volgt een kamerbreed

gesteunde motie Van der Ploeg cs waarin de regering gevraagd wordt de

aanbevelingen in wetgeving om te zetten. Het implementatietraject is inmiddels in

gang gezet, we verwijzen naar de bijdrage van Gradus en Tieben in dit nummer voor

verdere details4. Die bijdrage geeft ook een goed overzicht van de argumenten die tot

dus ver in de discussie gebruikt zijn. Wat daarbij opvalt is dat de rol van de

consument enigszins onderbelicht is gebleven, dit terwijl de consument in onze

markteconomie toch centraal staat5.

Het doel van deze bijdrage is te pogen om in deze lacune te voorzien. Met Van der

Ploeg en Polstra6 zijn we van mening dat publieke organisaties zich uitsluitend

moeten laten leiden het algemeen belang; de vraag is echter of daaruit volgt dat

publieke organisaties geen marktactiviteiten zouden moeten ontplooien. Anders

geformuleerd is de vraag of het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” in het

algemeen belang is. In het rapport van de commissie Cohen wordt de link tussen deze

twee als volgt gelegd7.

“In sociaal-economische termen kunnen dominante machtsposities

van (semi-) publieke organisaties leiden tot inefficiënte productie,

onvoldoende prikkels tot vernieuwing met ongunstige effecten op

welvaart en werkgelegenheid. Een gelijk speelveld voor de spelers op

private markten is daarom in beginsel van belang. Met gelijke



concurrentiecondities worden welvaarts- en werkgelegenheidsdoelen

meestal het beste gediend”.

Afgezien van de vraag wanneer publieke partijen een dominante positie hebben op

private markten, zijn vooral de nuancerende termen “kunnen”, in “beginsel”,

“meestal” opvallend. Onze bijdrage bestaat erin om te laten zien dat deze terecht zijn.

De economische wetenschap, de theorie, noch de empirie, geeft op bovenstaande

vragen geen eenduidig antwoord, zoals we in het onderstaande zullen zien.

Overheidsbedrijven die op de markt actief zijn kunnen, onder bepaalde

omstandigheden, de welvaart verhogen terwijl in andere situaties er sprake is van

welvaartsverliezen. We pogen in het onderstaande een inzicht te geven in de

verschillende factoren die een rol (kunnen) spelen, dit vooral om te waarschuwen

tegen een al te simplistische en/of dogmatische aanpak. Het feit dat de tot nu toe

gebrachte argumenten niet overtuigen, laat echter onverlet dat nader wetenschappelijk

onderzoek wel degelijk de algemene conclusies van de werkgroep “Markt en

Overheid” zou kunnen ondersteunen.

Het vervolg van deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 gaan we in op

de economische literatuur met betrekking tot de interne efficiëntie van bedrijven, in

het bijzonder op de vraag of overheidsbedrijven een grotere mate van X-inefficiëntie

kennen dan particuliere ondernemingen. In paragraaf 3 verschuift de aandacht naar

allocatieve (of externe) efficiëntie en gaan we kort in op de theorie over “gemengde

markten” die argumenten aandraagt waarom de aanwezigheid van overheidsbedrijven

welvaartsverhogend kan zijn. Paragraaf 4 gaat kritisch in op Nederlands onderzoek

waarin de welvaartsverliezen als gevolg van concurrentie door de overheid geschat

wordt. Paragraaf 5 bespreekt mededingingsaspecten en paragraaf 6 concludeert.

2. Interne Efficiëntie

Alvorens in te gaan op de verschillen in productieve efficiëntie tussen

overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen, staan we eerst kort stil bij een

fundamenteler vraag: waarom produceert de overheid bepaalde goederen zelf?

Startpunt bij het beantwoorden van deze vraag zijn overwegingen van marktfalen: als

aan de voorwaarden van de eerste hoofdstelling van de welvaartseconomie voldaan is,

is er immers geen reden voor de overheid om in het vrije spel der marktkrachten in te



grijpen. Een noodzakelijke voorwaarde voor het zinvol ingrijpen van de overheid is

dat sprake is van marktmacht, ontbrekende markten, externe effecten, publieke

goederen en/of informatieproblemen. Marktfalen is echter geen voldoende

voorwaarde voor overheidsproductie; de overheid zou zich tevreden kunnen stellen

met de regie (het stellen van de randvoorwaarden waaraan productie moet voldoen) en

de financiering en de daadwerkelijke productie aan de markt overlaten8. In wezen is

dit het verschil tussen het Amerikaanse model en het Europese: regulering van de

private markt versus directe overheidsproductie. Ons begrip voor welke van deze

modellen in welke situatie de voorkeur verdient is onvolledig, zelfs in het relatief

simpele geval van een natuurlijk monopolie9.

De theoretische literatuur10 benadrukt de verschillen in “incentives” waaraan

overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen onderworpen zijn: managers in

overheidsbedrijven worden geconfronteerd met het politieke proces dat eventueel

bepaalde beperkingen impliceert; managers van op winst gerichte ondernemingen

ondervinden de tucht van de kapitaalmarkt. De traditionele literatuur concludeert dat

de prikkels in het tweede geval sterker zijn en voorspelt bijgevolg dat private

ondernemingen efficiënter zullen produceren11. De meer recente literatuur benadrukt

dat het “principal-agent” probleem ook bij op winst gerichte ondernemingen speelt,

dat vanwege “governance” problemen de tucht van de markt (in het bijzonder de

overnamemarkt) niet al te streng hoeft te zijn en dat daarom ook niet verwacht moet

worden dat marktbedrijven efficiënt produceren. Inderdaad zijn voorbeelden in de

literatuur voorhanden waaruit geconcludeerd mag worden dat publiek eigendom

efficiënter zou kunnen zijn dat privaat eigendom12. Als er al een algemene conclusie

uit de theoretische literatuur getrokken kan worden dan is het dat de

eigendomsstructuur op zich van weinig invloed is op de interne efficiëntie; het gaat

erom hoe de “governance” problematiek wordt opgelost. De theorie suggereert

bovendien dat de mate van concurrentie op de productmarkt veel belangrijker is dan

de eigendomsstructuur: deregulering is belangrijker dan privatisering. Hoewel ook

hier weer modellen voorhanden zijn die het tegendeel laten zien, kan de algemene

conclusie getrokken worden dat intenser mededinging tot efficiënter productie

dwingt13.



De empirische literatuur bevestigt, grosso modo, de bovenstaande theoretische

conclusies. Productiviteitsstudies laten soms zien dat particuliere ondernemingen

efficiënter produceren, dan weer dat publieke ondernemingen efficiënter zijn14. Veel

van deze studies moeten overigens met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd

worden omdat niet altijd voor de marktstructuur gecorrigeerd wordt. Het is weinig

zinvol om een publiek monopolie te vergelijken met een private aanbieder in een

perfecte markt, de marktomstandigheden zijn immers belangrijker dan de

eigendomsverhoudingen. Het datamateriaal met betrekking tot het economisch

liberalisatieproces is de (voormalig) communistische landen is wat dit betreft wellicht

het meest instructief; zo worden in China belangrijke efficiëntiewinsten gerealiseerd

terwijl de eigendomsstructuur onveranderd blijft15.

Voor wat betreft het belang van de intensiteit van de concurrentie op de productmarkt

van de efficiëntie van het aanbod kan ook nog gewezen worden op de studie van het

McKinsey Global Institute en op de wetenschappelijke onderbouwing daarvan, zoals

bijvoorbeeld geleverd in het werk van Bailey en Gersbach16. Tenslotte kan vermeld

worden dat ook binnen dezelfde markt er klaarblijkelijk grote efficiëntieverschillen

bestaan tussen diverse particuliere ondernemingen. Kumpe17 betoogt dat Nederlandse

ondernemingen niet alleen vaak niet produceren volgens de “best practise” maar dat

zelfs “standaard practise” niet gehaald wordt. De conclusie moet wel zijn dat de mate

van concurrentie op deze markten niet heel erg groot is.

Samenvattend, de wetenschappelijke literatuur veroorlooft ons de volgende conclusies

te trekken:

i) overheidsbedrijven produceren niet noodzakelijk inefficiënter dan particuliere

ondernemingen;

ii) de mate van concurrentie op een markt is belangrijker voor de mate

productieve efficiëntie dan de eigendomsstructuur;

iii) binnen eenzelfde markt kunnen particuliere bedrijven met een zeer

uiteenlopend efficiëntieniveau opereren.

3. Externe Efficiëntie

Een overheidsbedrijf verschilt niet alleen van een particuliere onderneming door de

randvoorwaarden waaronder het opereert, ook de doelstelling verschilt18. Waar een



particuliere onderneming de winst (of aandeelhouderswaarde) maximaliseert, hangt

de doelstelling van het overheidsbedrijf af van de opdracht die het van de politiek

heeft meegekregen. Wellicht zijn ook meerdere, eventuele conflicterende,

doelstellingen meegegeven of zijn de taken niet expliciet gemaakt. Een gedeelte van

de literatuur, zoals beschreven in de vorige paragraaf, concludeert dat deze vaagheid

tot interne ineffiëntie leidt. In deze paragraaf accepteren we deze conclusie, we

richten de aandacht echter tevens, en vooral, op externe (allocatieve) efficiëntie. We

argumenteren dat het feit dat een publieke onderneming een andere doelstelling

meegegeven kan worden ook voordelen heeft, in het bijzonder kan, door de

doelstelling geschikt te kiezen, het positief effect op het consumentensurplus dusdanig

groot zijn dat dit het verlies aan interne efficiëntie overtreft. In de literatuur over

“gemengde oligopolistische markten” wordt op deze trade-off gewezen en wordt

onderzocht wat de optimale marktstructuur is 19.

De intuïtie waarom een publiek aanbod, hoewel inefficiënt, te prefereren kan zijn

boven een privaat is eenvoudig te zien in het speciaal geval van een monopolie.

Veronderstel dat de (inverse) vraagfunctie gegeven wordt door p=1-q en dat de

private monopolist kan produceren tegen constante marginale kosten die op nul

genormaliseerd zijn. (We gaan niet in op de vraag waarom er, gegeven deze

kostenstructuur, een monopolie bestaat). De monopolist maximaliseert zijn winst door

q = ½ te kiezen. De winst is dan ¼ en het consumentensurplus (de oppervlakte onder

de vraagcurve en boven de prijs) is 1/8 zodat de totale welvaart gelijk is aan 3/8.

Veronderstel nu dat het alternatief een publieke monopolist is met kosten c>0. Welke

doelstelling zou aan deze monopolist meegegeven moeten worden? Nemen we aan

dat de opdracht is te handelen in het algemeen belang, dat wil zeggen het

maximaliseren van de totale welvaart, de som van het consumentensurplus en de

winst. De publieke monopolist kiest dan een prijs gelijk aan zijn marginale kosten,

zijn winst is gelijk aan nul en de resulterende welvaart is gelijk aan het

consumentensurplus ½(1-c)2. De conclusie is duidelijk: zolang de mate van

inefficiëntie niet al te groot is (c<0,134, ofwel een mate van X-inefficiëntie die

ongeveer 25% van de prijs van de private monopolist bedraagt), is een publiek

monopolie boven een privaat te prefereren. (Natuurlijk zou optimale regulering van

een privaat monopolie in dit geval nog beter zijn).



In de literatuur over “gemengde monopolies” wordt het bovenstaande inzicht verder

uitgewerkt. Twee vragen staan centraal: (i) onder welke omstandigheden levert een

publiek bedrijf een positieve bijdrage aan de totale welvaart? En (ii) welke doestelling

moet aan het publieke bedrijf worden meegegeven om deze welvaartswinst zo groot

mogelijk te doen zijn? Om met het antwoord op de laatste vraag te beginnen, een

overheid die de totale welvaart wil maximaliseren doet er niet altijd verstandig aan

deze doelstelling aan het bedrijf mee te geven. Evenmin hoeft het optimaal te zijn de

prijs gelijk aan de marginale kosten te kiezen20. In een oligopolistische markt immers

beïnvloedt de doelstelling van het publieke bedrijf ook indirect het handelen van de

private marktpartijen, men wil de doelstelling zo kiezen dat het totale resultaat

optimaal is. Losjes geformuleerd, het publieke bedrijf moet wel aggressief

concurreren (agressiever dan een marktpartij zou doen) maar niet te agressief omdat

anders de private partijen van de markt zouden verdwijnen en de negatieve effecten

van X-inefficiëntie teveel gewicht in de schaal zouden leggen.

Wenden we ons nu tot de eerste vraag: onder welke voorwaarden levert een

overheidsbedrijf een positieve bijdrage aan de totale welvaart? De totale welvaart

bestaat uit de som van de producentenwinsten en het consumentensurplus. Onder

normale omstandigheden zal de eerste term negatief beïnvloed worden: een

overheidsbedrijf op de markt impliceert extra concurrentie en dit doet de winsten

dalen. In een oligopolistische markt zal het bedrijfsleven altijd klagen over

(oneerlijke?) concurrentie door een overheidsbedrijf. De extra concurrentie leidt tot

een lagere prijs en dus tot een hoger consumentensurplus: onder normale

omstandigheden profiteert de consument van de concurrentie door het

overheidsbedrijf. Tenslotte is er de bijdrage (winst) van het overheidsbedrijf zelf, die

positief dan wel negatief kan zijn. In het laatste geval moet rekening worden

gehouden met welvaartsverliezen door verstorende belastingen. Het totale netto effect

kan positief dan wel negatief uitvallen. In het algemeen geldt dat, naarmate het

publieke bedrijf efficiënter is en/of de intensiteit van concurrentie zonder het publieke

bedrijf geringer is, de kans op een positieve bijdrage groter is. Inderdaad is duidelijk

dat in het extreme geval van een perfect functionerende markt een overheidsbedrijf

niets op die markt te zoeken heeft.



De conclusie die uit deze paragraaf getrokken kan worden is dat het netto effect van

concurrentie door een overheidsbedrijf op de welvaart onbepaald is. Naarmate dit

bedrijf meer disciplineert (d.w.z. het bedrijf efficiënter is, of de markt minder

competitief) is de kans op een positief effect grotere. In deze paragraaf werden alleen

statistische welvaartseffecten beschouwd. In een dynamische context geldt dat de

aanwezigheid van een overheidsbedrijf tot verminderde toetreding kan leiden; de

markt is immers competitiever waardoor toetreding minder snel winstgevend is21.

Bijgevolg kan een overheidsbedrijf de dynamiek en innovatie belemmeren zodat op

langere termijn het effect toch negatief zou kunnen zijn. Deze negatieve effecten

worden nog versterkt als het overheidsbedrijf zich bediend van “predatory strategies”

(roofgedrag). De literatuur laat zien dat het onwaarschijnlijk is dat private

marktpartijen zich van dergelijk gedrag zullen bedienen; wellicht is het hanteren van

“roofprijzen” voor publieke ondernemingen wel rationeel22. We komen in paragraaf 5

hierop terug.

4. Welvaartsverliezen?

Zoals in de inleiding gesteld, vind de werkgroep “markt en overheid” het werken

onder ongelijke concurrentiecondities voor dezelfde activiteiten niet alleen

bezwaarlijk omdat dit tegen de eerlijkheid en rechtvaardigheid ingaat, zij

argumenteert tevens dat het principe “gelijke monniken gelijke kappen” ook op basis

van economische argumenten gerechtvaardigd kan worden: gelijke monniken moeten

van gelijke kappen voorzien worden om de welvaart te maximaliseren. Zoals we in de

voorgaande paragrafen gezien hebben, verdient dit uitganspunt van de werkgroep

nadere onderbouwing: niet alleen kan de inefficiënte productie door een

overheidsbedrijf meer mensen aan het werk houden, ook de totale welvaartseffecten

kunnen positief uitpakken.

Hoe de trade-off aangegeven in paragraaf 3 uitpakt kan alleen kwantitatieve analyse

duidelijk maken. Helaas is empirisch materiaal schaars. Gelukkig heeft het Ministerie

van Economische Zaken een opdracht tot onderzoek naar de kwantitatieve effecten

van concurrentieverstoring door OEM’s gegeven. De opdracht werd in de wacht

gesleept door een combinatie van IOO en EIM en deze becijfert de welvaartsverliezen

op 3,5 à 6 miljard gulden op jaarbasis, dit bij een marktomzet van OEM’s van

ongeveer 25 mrd23. Hoewel de onderzoekers aangeven dat hun berekeningen,



vanwege de complexiteit van de materie, een tentatief karakter hebben, blijkt in de

politieke praktijk deze nuance snel verloren te gaan24. Zonder afbreuk te willen doen

aan het baanbrekende werk van de onderzoekers willen we in het onderstaande toch

enige kritische kanttekeningen maken die de gepresenteerde cijfers relativeren.

Het is daartoe nodig in te gaan op de door de IOO/EIM-onderzoekers gebruikte

methodologie.Gegeven is een OEM (overheidsorganisatie met speciale rechten) die

een “dochter”, D-OEM, heeft, die op een markt met private partijen concurreert. De

onderzoekers gaan uit van interne inefficiëntie van de OEM die zich ten dele doorzet

tot de D-OEM. Dit vertaalt zich in hogere marginale kosten van de D-OEM dan voor

een private marktpartij. De mate van deze interne inefficiënie (ook wel X-inefficiëntie

genoemd) wordt niet op empirische wijze, en van geval tot geval, bepaald maar wordt

op basis van gegevens uit de literatuur geschat, meestal op een niveau van tussen de

10 en 25 procent voor de D-OEM.

Bij deze procedure zijn diverse kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste, als we X-

inefficiëntie van de OEM accepteren, blijft de vraag welk percentage daarvan zich

doorzet tot de D-OEM activiteiten. Schatting blijft natte-vinger-werk: een schatting

van 100% is net zo goed als een van 0%. Zoals we in paragraaf 2 hebben gezien hangt

de mate van X-inefficiëntie immers hoofdzakelijk af van de intensiteit van de

concurrentie. Om dezelfde reden hoeft een gemiddelde X-inefficiëntie percentage uit

de literatuur ook weinig relevant te zijn voor een concreet geval. Illustratief in dit

verband is het argument van de auteurs om de mate van X-inefficiëntie in de

communicatiesector op 10% te stellen: “[Japanse auteurs] vinden voor de Japanse

telecommunicatie een toename van de productiviteitsgroei van 4,2 naar 5,1 sinds de

deregulering van de sector. Dit suggereert een productiviteitsverlies van circa 20

procent door regulering. Hoewel we hier strikt genomen geen empirische schatting

van de X-inefficiëntie hebben, geeft dit cijfer toch een indicatie”. Naar mijn mening

mogen de positieve effecten van deregulering niet met effecten van privatisering

geïdentificeerd worden en hoeven Japanse data weinig relevant te zijn voor

Nederland.

De structuur van het IOO/EIM onderzoek is de volgende: nagegaan wordt wat de

effecten zijn als de D-OEM door een particuliere onderneming vervangen wordt; wat



is het effect op de welvaart van de verandering in marktstructuur? De uitkomst hangt

niet alleen af van de mate van inefficiëntie van de D-OEM, maar ook van die van

vervangende marktpartij. Met betrekking tot de laatste maken de auteurs de aanname

dat deze efficiënt is, dat zijn technologie de “best market practise” representeert.

Zoals we gezien hebben in paragraaf 2 kunnen ook bij deze aanname vraagtekens

geplaatst worden. Bovendien stelt zich hier de vraag naar de consistentie van het

model: als de marktpartij inderdaad efficiënter kan produceren waarom is deze dan

niet zelf in staat het publieke bedrijf van de markt te verdrijven? Waarom moet het

publieke bedrijf door de regelgever van de markt verwijderd worden? Wat zijn de

toetredingsbarrières? Verdwijnen deze meteen samen met het publieke bedrijf? Zo

niet, kunnen we er zeker van zijn dat het private bedrijf inderdaad de markt betreedt

als het publieke bedrijf verdwijnt? Al deze vragen blijven onbeantwoord, de

toetredingsdrempels zijn impliciet, het model is onvolledig.

De uitkomst van bovengenoemde exercitie hangt ten slotte ook nog af van de

veronderstelde marktstrategie van de D-OEM. (De private marktpartijen worden

geacht hun winst te maximaliseren). Hier onderscheiden de auteurs drie scenario’s. In

het eerste is sprake van een ondoorzichtige markt zodat de D-OEM als monopolist

kan opereren. De veronderstelling die in dit scenario gemaakt wordt is dat de D-OEM

zal produceren tot het niveau waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale

opbrengsten, hetgeen dus neer komt op de aanname van winstmaximalisatie door de

publieke onderneming. Omdat een inefficiëntere winstmaximaliserende monopolist

een hogere prijs hanteert en toch minder winst maakt dan een efficiënte monopolist,

volgt dat het publieke bedrijf inderdaad welvaartsverliezen veroorzaakt. Echter, zoals

in de vorige paragraaf beargumenteerd, is winstmaximalisatie niet een doelstelling die

men noodzakelijk een publiek monopolie mee geeft. Als de publieke onderneming

bijvoorbeeld geïnstrueerd zou worden het product tegen marginale kosten aan te

bieden dan zou de welvaart bij publieke verschaffing wel degelijk hoger kunnen zijn.

In het tweede en derde scenario dat de IOO/EIM-onderzoekers beschrijven is sprake

van een perfecte markt in die zin dat marktpartijen de prijs als gegeven beschouwen.

Echter tegelijk wordt aangenomen dat, bij toenemende marginale kosten, de actieve

bedrijven winst maken. Klaarblijkelijk zijn er belemmeringen die toetreding op kleine

schaal onmogelijk maken. Ook hier stelt de vraag zich naar de interne consistentie van



de aannames. De scenario’s onderscheiden zich in de marktstrategie die het

overheidsbedrijf geacht wordt te volgen: in scenario 2 is dit bedrijf prijsvolger, terwijl

in scenario 3 de overheid prijszetter is en een prijs kiest die lager is dan de

competitieve evenwichtsprijs. Het zal duidelijk zijn dat in beide gevallen het

overheidsbedrijf de welvaart alleen maar schaadt: zonder dit bedrijf is de uitkomst

immers efficiënt, gegeven het aantal marktpartijen. Voor de relatie met de praktijk

stellen zich bij deze scenario’s twee vragen25: (i) zijn de markten waarop deze

scenario’s van toepassing worden geacht inderdaad perfect competitief? (ii) gegeven

de evidentie dat de overheid een perfect werkende markt alleen kan verstoren,

waarom zouden we verwachten dat overheidsbedrijven op dit soort markten actief

zijn?

De conclusie die uit het bovenstaande getrokken kan worden is dat de poging de

welvaartsverliezen te kwantificeren toe te juichen is, maar dat de tot nu toe

beschikbare cijfers met een korreltje zout genomen moet worden.

5. Mededingingsbeleid

De RCO en de werkgroep “markt en overheid” onderscheiden in essentie drie vormen

van concurrentievervalsing door de overheid 26:

i) de D-OEM profiteert van het gunstige fiscale regime dat voor de OEM geldt:

de D-OEM is niet vpb-plichtig en in sommige gevallen hoeft zelfs geen BTW

berekend te worden;

ii) de OEM kan de D-OEM met kruissubsidies op de been houden, en

iii) de publieke (regelgevende) taken worden vermengd met de uitvoerende

private taken: de overheid is zowel scheidsrechter als speler op de markt.

Het staat buiten kijf dat functievermening ongewenst is en uitgebannen moet worden.

Met betrekking tot de genoemde belastingvoordelen ligt de situatie genuanceerder.

Hoewel vanuit het oogpunt van “eerlijkheid” men gelijke behandeling van publieke

en private partijen kan bepleiten, is de case op basis van economische efficiëntie

minder hard. De vennootschapsbelasting reduceert “slechts” de winst van het bedrijf

en heeft geen invloed op de prijszetting. De aandeelhouders krijgen een geringer

dividend, maar in een perfecte kapitaalmarkt wordt dit effect volledig in de koers

weerspiegeld: de belasting is neutraal. Bij imperfect functionerende product of

kapitaalmarkten wordt het beeld echter genuanceerder27.



Wenden we ons nu tot de genoemde kruissubsidies. Het is duidelijk dat kruissubsidies

verstorend en welvaartsverlagend zijn. Het is evenwel minder duidelijk dat in al die

gevallen waar het bedrijfsleven over “dumping” klaagt ook inderdaad van

kruissubsidies sprake is. Neem als voorbeeld de Rijksarchiefdienst in Zeeland die

door VNO-NCW in haar persconferentie op 19 mei 1998 ten tonele werd gevoerd28.

Gesteld wordt dat deze dienst voor commercieel restauratie- en conserveringswerk

slechts een derde van de prijs vraagt die particulieren in rekening moeten brengen.

Het grote prijsverschil bewijst niet dat van kruissubsidiëring sprake is, relevant zijn

niet de totale kosten van de commerciële activiteit maar slechts de marginale kosten

die hierdoor veroorzaakt worden. Van dumping (en de eventueel resulterende

inefficiëntie) is slechts sprake als de prijs die de Rijksarchiefdienst in rekening brengt

lager is dan door marginale kosten en dit is zonder nadere gegevens niet te

beoordelen.

De werkgroep “markt en overheid” concludeert dat de bovengenoemde vormen van

concurrentievervalsing alleen effectief kunnen worden bestreden door de overheid te

dwingen de commerciële activiteiten af te stoten29. Wij plaatsen hier vraagtekens bij,

zeer zeker vereist het voorkomen van de onder (i) en (iii) genoemde problemen

minder drastische maatregelen. Wel geldt dat kruissubsidies effectiever gedetecteerd

en bestreden kunnen worden als van afsplitsing sprake is. Echter, het is niet uit te

sluiten dat dergelijke afsplitsing ook met efficiëntieverliezen gepaard kan gaan. De

werkgroep is zich dit ook bewust. Niet voor niets worden drie belangrijke

uitzonderingen op de hoofdregel geformuleerd: (i) de marktactiviteiten vormen een

onlosmakelijk onderdeel van de publieke taak, (ii) de kennismarkt en (iii) benutten

van restcapaciteit. In de eerste twee gevallen is sprake van “joint production” van het

publieke en private goed (fundamenteel onderzoek levert soms ook inzichten die

direct praktisch toepasbaar zijn), in het derde geval kan het private goed tegen geringe

marginale kosten geproduceerd worden. In alle gevallen is sprake van “economies of

scope”; het is de vraag of de door de werkgroep geformuleerde uitzonderingssituaties

alle gevallen waarin van dergelijke synergie sprake is afdekken. Indien niet dan gaan

efficiëntievoordelen verloren bij afsplitsing. De vraag stelt zich of andere remedies

denkbaar zijn.



De nieuwe Nederlandse mededingingswet is geïnspireerd op het Europese systeem.

We hebben de essentie van de artikelen 85 en 86 van het verdrag van Rome

overgenomen en kunnen in het bijzonder misbruik van een economische

machtspositie aanpakken. Net zoals de Europese wetgeving is ook de Nederlandse op

overheidsbedrijven van toepassing. Op drie plaatsen in de wet (in de artikelen 11, 25

en 41) is een uitzonderingsbepaling opgenomen: de regels vinden geen toepassing als

daardoor de uitoefening van de publieke taak in het gedrang zou komen. De Europese

jurisprudentie maakt echter duidelijk dat de bescherming die het corresponderende

artikel 90(2) van het verdrag van Rome biedt slechts heel beperkt is 30. De NMa heeft

dus instrumenten in handen om concurrentievervalsing door overheidsorganen tegen

te gaan. In het bijzonder kunnen dumping en kruissubsidies worden aangepakt, temeer

daar de markt waarop van de machtspositie sprake is niet dezelfde hoeft te zijn als die

waarop het misbruik plaats vindt31. In dit verband kan ook gewezen worden op de

EG-Richtlijnen met betrekking tot de telecommunicatiesector waar expliciet op

misbruik van machtspositie van een OEM via kruissubsidiëring wordt ingegaan32.

Er zijn twee belangrijke mededingingsregels uit het EG-Verdrag die in de

Nederlandse wetgeving niet zijn overgenomen. Het gaat hier om Art. 90(1) dat

bepaalt dat Lid-Staten ten aanzien van overheidsbedrijven geen maatregelen mogen

nemen die strijdig zijn met de regels van het EG-Verdrag, zeg met Artikelen 85 en 86,

en Art. 92 dat staatssteun aan specifieke ondernemingen verbiedt. Art. 90(1)

impliceert dat de mededingingsautoriteiten zich niet alleen tot het overheidsbedrijf

kunnen richten, maar dat ook de verantwoordelijke minister direct aangesproken kan

worden. In het verleden heeft de Europese Commissie op grond van dit artikel

geargumenteerd dat de Nederlandse Postwet strijdig was met het EG-Verdrag. Op

grond van vormfouten verklaarde het Hof de resulterende beschikking echter nietig33.

Het zou nuttig zijn als ook in de Nederlandse situatie de wetgever gebonden zou

kunnen worden geen maatregelen te nemen die met de WEM strijdig zijn.

Analoog zou het nuttig zijn ook in Nederland een bepaling aan de WEM toe te voegen

die vergelijkbaar is met Art. 92 van het EG-Verdrag en die de overheid verbiedt

geselecteerde ondernemingen te bevoordelen. Op deze manier kan kruissubsidiëring

worden tegengegaan, wordt het probleem van “deep pockets” als gevolg van “soft

budgets” verminderd en wordt bijgevolg ook het risico van roofgedrag door de D-



OEM verminderd. Echter het is de vraag of het door de EU gehanteerde “particuliere

investeerder principe”, dat stelt dat een investeringssubsidie alleen dan niet verstorend

is als deze ook door een particuliere investeerder gegeven zou zijn, gevolgd zou

moeten worden34. Immers, zoals we in paragraaf 3 hebben gezien heeft een

overheidsbedrijf andere doelstellingen dan een private onderneming en deze kunnen

tot andere afwegingen bij de investeringsbeslissing leiden.

De conclusie die ik wil trekken is dat afsplitsing een drastische maatregel is en dat de

huidige mededingingswet, eventueel aangevuld met een tweetal bepalingen uit het

EG-Verdrag die de overheid in haar handelingsvrijheid beperken, een goed alternatief

biedt om concurrentievervalsing door deze overheid aan te pakken.

6. Conclusie

Hoewel de auteur sympathiek staat ten opzicht van de argumenten van de RCO en de

werkgroep Cohen, en in het bijzonder ten opzicht van de waarschuwing voor de

gevaren van functievermenging, meent hij tevens dat deze niet voetstoots moeten

worden aangenomen. Het onderscheid tussen concurrentie en oneerlijke concurrentie

is immers niet zo gemakkelijk te maken, een bedrijf dat last heeft van concurrentie (en

dit is in principe elk bedrijf dat met concurrentie geconfronteerd wordt) zal immers

snel geneigd zijn van oneerlijke concurrentie te spreken en zal de hulp van de

wetgever en toezichthouder inroepen om aan dergelijke concurrentie paal en perk te

stellen35. Het blijft voor deze laatste partijen van belang het onderscheid te maken

tussen “bescherming van de concurrentie” en “bescherming van de concurrenten”, het

eerste is een valide doelstelling van het beleid, het tweede niet noodzakelijk. Het

mededingingsbeleid richt zich bij voorkeur uitsluitend op het eerste, waarbij

concurrentie als middel gezien wordt om de totale welvaart te maximaliseren.

In het bovenstaande hebben we laten zien dat overheidsbedrijven die marktactiviteiten

ontplooien wel degelijk en positieve bijdrage aan de welvaart kunnen leveren.

Overheidsbedrijven produceren niet noodzakelijk inefficiënter dan particuliere

ondernemingen en zelfs indien dit zo is kunnen ze nog een positieve invloed hebben

op het consumentensurplus omdat ze marktpartijen disciplineren. Vooral in markten

waar de intensiteit van concurrentie gering is zouden overheidsbedrijven dus een

positieve bijdrage aan de totale welvaart kunnen leveren. We hebben ook laten zien



dat het bestaande empirische materiaal waarin de welvaartskosten van de

concurrentievervalsende overheid kwantitatief bepaald worden niet overtuigend is en

dat de door de werkgroep  Cohen voorgestelde remedieroute (volledig scheiding van

het publieke en private domein) wellicht te drastisch is omdat niet alle gevallen

waarin van synergie sprake is door de uitzonderingscondities worden afgedekt. In

plaats daarvan zou volstaan kunnen worden met het marginaal uitbreiden van de wet

economische mededinging, zodat staatssteun expliciet verboden wordt, en door actief

toezicht door de NMa.
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