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Privatisering Schiphol nog niet af
Er zijn zoveel ongelukken gebeurd met eerdere privatiseringen, dat nu al moet worden vastgelegd
hoe de overheid in de toekomst als meerderheidsaandeelhouder omgaat met Schiphol, vindt
Arnoud W.A. Boot.
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Kabinet en Tweede Kamer gaan spoedig weer in de clinch, met het doel de besluitvorming over de
privatisering van Schiphol af te ronden. In alle voorliggende scenario's behoudt de overheid de
meerderheid van de aandelen, zoveel is zeker. Maar cruciaal is dat de juiste voorwaarden worden
bepaald. En dat is verre van zeker.
Te veel liberaliserings- en privatiseringsoperaties hebben tot ongelukken geleid. De problemen in de
taxibranche, bij nutsbedrijven (NUON) en bij KPN staan ons nog helder voor ogen. De keuze om vast te
houden aan een meerderheidsbelang betekent een doorbraak van de doctrine “publieke belangen regelen
via wet- en regelgeving, en niet via het aandeelhouderschap'.
Maar de overheid kan alleen aandeelhouder blijven als er vooraf invulling wordt gegeven aan de vraag
hoe de overheid hiermee omgaat. Anders mag er geen sprake zijn van privatisering. Het is in dit verband
weinig geruststellend dat Zalm de Tweede Kamer heeft geschreven dat de overheid haar partiële
aandeelhoudersrechten niet zal gebruiken. Dit is in strijd met de principes van corporate governance,
zoals ook neergelegd in de Code Tabaksblat: aandeelhouders worden geacht hun rol serieus te nemen.
Dus de overheid moet bepalen hoe om te gaan met haar aandeelhoudersbelang.
Waar staat de besluitvorming nu? De afgelopen weken ging het vooral om de vraag hoe privatisering
moet verlopen: via een beursgang of via onderhandse plaatsing bij zogenaamde “vriendelijke
aandeelhouders'. Verschillende deskundigen hebben erop gewezen dat het laatste niet gaat. Potentiële
bevriende aandeelhouders - het ABP en PGGM - willen niet (ze hebben al genoeg “last' van de overheid
in hun pensioenbedrijf), en het onderhands plaatsen van aandelen is volgens de meeste adviezen alleen
een goed idee als de overheid bereid is de nieuwe aandeelhouders veel macht te geven. Dat staat haaks
op de gevraagde “vriendelijkheid'. Een beursnotering daarentegen biedt een gegarandeerde toegang tot
nieuw kapitaal, zonder dat eerst moet worden ontsnapt aan de macht van de onderhandse
aandeelhouders.
Voor minister Zalm, die de privatisering regelt, en de Tweede Kamer zou dit moeten betekenen dat de
onderhandse optie van tafel kan. Er blijft dan ook helemaal geen reden om onderhandse plaatsing en
beursgang in concurrentie met elkaar op de rails te zetten (de zogeheten dual track optie). Daaraan
kleven te veel risico's. Een goed geregelde beursgang volstaat.
Dit neemt niet weg dat het CDA en al die andere partijen die sceptisch staan tegenover privatisering
(alleen de VVD is volmondig voor) terechte zorgen hebben. Schiphol als mainport is van grote betekenis
voor de nationale economie, bijvoorbeeld voor de aaantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats
voor ondernemingen. Dit is een publiek belang. Daarnaast zijn er publieke belangen in eerlijke toegang
van luchtvaartondernemingen tot de unieke infrastructuur van Schiphol, en in het milieu.
De overheid stelt volgens de gangbare doctrine publieke belangen veilig via wet- en regelgeving. Zodra dit
gebeurd is, is er geen reden om als overheid aandeelhouder te blijven in een bedrijf.
Dit principe onderschrijf ik. De overheid moet niet voor aandeelhouder spelen waar dat niet nodig is. De
doctrine werkt echter niet als niet alle publieke belangen adequaat te borgen zijn in wet- of regelgeving.
Dan moet je misschien wel helemaal niet privatiseren.
Dat speelt bijvoorbeeld bij het veiligstellen van het mainport belang van Schiphol voor de nationale
economie. Hoe kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een toekomstig private aandeelhouder uit
strategische overwegingen van Schiphol een soort dependance maakt van Charles de Gaulle Airport of
Heathrow, en hiermee het internationale routenet van Schiphol afbreekt? Deze zorg heeft geleid tot de
aanbeveling dat privatisering alleen kan als de overheid de meerderheid houdt om een dergelijke
extremiteit te kunnen voorkomen.
Maar zijn we er daar mee, of hebben we ons met deze geruststelling in slaap laten sussen? Dit laatste is
verre van denkbeeldig. Bij de eerste de beste nieuwe kapitaalbehoefte van Schiphol moet de staat
meedoen in de emissie van aandelen, en dus ook kapitaal verschaffen, omdat ze anders zijn meerderheid
kwijt raakt. Zijn daar democratische en zorgvuldige procedures voor? Geven puur budgettaire
overwegingen op dat moment de doorslag? Dergelijke dingen moeten worden vastgelegd.

Dit brengt mij tot een zeer belangrijk punt: privatisering is onomkeerbaar, en elke hybride tussenvorm
(bijvoorbeeld partiële privatisering) brengt de overheid op een hellend vlak richting volledige privatisering.
Daarom is het cruciaal om vooraf vast te leggen hoe je in de toekomst omgaat met het dossier Schiphol.
Doe je dat niet, dan is partiële privatisering nu in feite een besluit tot volledige privatisering.
Wat het dossier Schiphol aantoont is dat de doctrine “publieke belangen regelen via wet- en regelgeving,
en niet via het aandeelhouderschap' in extremis niet houdbaar is, tenzij je bereid bent af te zien van
privatisering in gevallen waar het moeilijk ligt, zoals Schiphol.
De vraag is dan: zijn er steekhoudende redenen om Schiphol te privatiseren? Ja, die zijn er. Maar er zijn
evenzeer goede redenen om het niet te doen. Niet privatiseren, mits de overheid op goede wijze invulling
geeft aan haar rol als enig aandeelhouder, is een optie. En de nieuwe structuurwetgeving geeft haar
daarvoor voldoende macht, in tegenstelling tot daarvoor.
Uit het oogpunt van een gewenste strategische speelruimte in een internationaal krachtenveld en toegang
tot kapitaal is er echter iets te zeggen voor privatisering en beursgang. De private aandeelhouders en
beursnotering verschaffen daarnaast een mate van disciplinering en transparantie, die de overheid alert
en eerlijk houden in haar uitoefening van aandeelhoudersrechten. Maar als Zalm de Kamer bericht dat de
overheid haar aandeelhoudersrechten niet zal gebruiken, kan dit natuurlijk niet. Ze moet een invulling
geven aan haar aandeelhouderschap. Op de Kamer en de Minister rust de zware verantwoordelijkheid
invulling te geven aan deze nieuwe privatiseringsdoctrine.

