
Publieke Aandelen Monitor editie 2017
Een beschouwing van de overheid als aandeelhouder



Achtergrond
De Publieke Aandelen Monitor is een jaarlijks 
onderzoek om thema’s rondom het Nederlandse 
publiek aandeelhouderschap in kaart te brengen. 
De Publieke Aandelen Monitor is een initiatief van 
Boer & Croon Corporate Finance en is in 2015 voor 
het eerst uitgekomen. In 2017 is het onderzoek 
samen gedaan met Berenschot en Pels Rijcken. 
Naast de recente ontwikkelingen in het publieke 
aandelenlandschap wordt een beschouwing 
gegeven van het toezicht op bestaande 
deelnemingen en wordt daarna ingegaan op 
belangrijke juridische thema’s die aandacht 
verdienen bij een verkoop van een deelneming.

Inleiding
Het thema van publiek aandeelhouderschap blijft actueel. In het afgelopen jaar is de 
Rijksoverheid betrokken geweest bij een aantal transacties van significante omvang. 
Voorbeelden hiervan zijn: het naar de beurs brengen van de tweede tranche aandelen 
van ABN AMRO, verkoop van 36% van de verzekeringsmaatschappij a.s.r. en de verkoop 
van Propertize aan een consortium bestaande uit Lone Star Funds en JP Morgan. Op 
regionaal niveau hebben ook verschillende verschuivingen en verkopen plaatsgevonden. 
Een aansprekend voorbeeld is het Zeeuwse netwerk- en voormalige energieleveringsbedrijf 
Delta dat haar retailtak heeft verkocht aan het infrastructuurfonds EQT. Ook wordt door 
de overheid geld geïnvesteerd, al dan niet indirect via 100% deelnemingen. Zo heeft Eneco 
in het Verenigd Koninkrijk een zonnepark overgenomen van het beursgenoteerde Good 
Energy. Ten grondslag aan deze besluiten tot aan- en verkoop van deelnemingen liggen 
fundamentele vragen omtrent bedrijfsvoering en governance. Daarnaast dienen cruciale 
juridische afwegingen te worden gemaakt bij het nemen van dergelijke besluiten.
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Waarde publiek aandelenbezit gedaald door verkoop ABN AMRO en 
dichtdraaien gaskraan

Het jaar 2016 stond voor de Nederlandse economie in 
het teken van herstel. De Troonrede op Prinsjesdag, 
de jaarstukken van het ministerie van Financiën en de 
economische jaarbeschouwing van het CBS hebben als 
centrale boodschap: Nederland heeft de crisis achter 
zich gelaten. De economie is met 2,1% gegroeid, de 
sterkste groei sinds 2007. En voor de komende jaren 
wordt deze stabiele groei verwacht zich voort te zetten. 
Deze positieve omstandigheden in de economie zien wij 
terug in de dealactiviteit van de Nederlandse overheid, 
maar ook worden er ondernemingen verkocht uit risicoperspectief, waarbij de 
beweegredenen fundamenteel anders zijn.

Overheden waren direct tenminste 8 maal betrokken bij een 
aandelentransactie of investering in 2016. In dit aantal wordt geen rekening 
gehouden met transacties waar overheden als aandeelhouder indirect bij 
betrokken zijn. Voorbeelden daarvan zijn de verkoop van de retailtak van  
Delta aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT of recenter, de overname 
van 34% van het Duitse Next Kraftwerke door Eneco. 

De achtergrond en beweegredenen van transacties lopen per situatie uiteen. 
Bij een overheid is de traditionele uitgangspositie om aandelen te houden in 
een B.V. of N.V. de vraag of het publieke belang via dit aandeelhouderschap 
gediend wordt. Bij de continue monitoring van dit publieke belang spelen ook 
vaak andere overwegingen mee, die direct samenhangen met economische-   

en marktomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn een potentiële eenmalige 
cashflow voor de overheid in kwestie ten opzichte van het wegvallen van een 
stabiele (en soms omvangrijke) dividendstroom. 

Aantrekkelijke omstandigheden bedrijfsovernames
Binnen de fusie- en overnamepraktijk van Boer & Croon Corporate Finance 
(BCCF) hebben wij duidelijk gemerkt dat 2016 een goed jaar voor transacties 
was. Onder meer de lage rentes hebben ervoor gezorgd dat geld relatief 
makkelijk beschikbaar was, wat resulteerde in hoge waarderingen. De potentie 
van een aantrekkelijke fusie- en overnamemarkt in combinatie met een herstel 
van de bedrijfsvoering kan voor overheden een extra stimulans meebrengen, 
zeker bij deelnemingen waarvan het meer gepast is dat deze door de markt 
gehouden worden. Zo levert het (gedeeltelijk) naar de beurs brengen of 
verkopen van de financiële instellingen ABN AMRO, a.s.r. en Propertize de 
schatkist in 2016 al € 3,2 miljard op. 

Verkoop uit risico-overweging 
Overheden kunnen ook vanuit een risicoperspectief bewogen worden om over 
te gaan tot de verkoop van een vennootschap of bedrijfsonderdeel daarvan. 
Vaak gaan dergelijke trajecten gepaard met de nodige media-aandacht. 
De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), in november 2016 verkocht, is 
een voorbeeld daarvan. Bij deze onderneming dreigde faillissement na de 
teruglopende vraag naar munten en een problematische order uit Chili. 
De staat heeft na het afwegen van de verschillende opties besloten om tot 
verkoop over te gaan.  

Neil Lomax
Partner Boer & Croon
Corporate Finance
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Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aandeelhouder voor KNM. Hierdoor is 
haar toekomst, inclusief de werkgelegenheid, geborgd. Ook Delta, de Zeeuwse 
energie- en internetleverancier en aanbieder van infra- en milieudiensten, is 
veelvuldig in de media geweest in verband met o.a. financiële problemen.  
Als gevolg hiervan zijn verschillende bedrijfsonderdelen in afzonderlijke delen 
naar de markt gebracht. 

Grote overnames door overheidsbedrijven
Ook laten de overheden in 2016 zien dat er geld uitgegeven kan worden door 
hun deelnemingen. Zo heeft Eneco, volledig gehouden door 53 Nederlandse 
gemeenten, in 2016 verschillende transacties gedaan. In december 2016 heeft 
Eneco een zonnepark in het Verenigd Koninkrijk van het beursgenoteerde Good 
Energy overgenomen. Ook tussen overheden zien wij dealactiviteit. Vaak gaat 
dit om versnipperde aandelenbelangen die door een meerderheidsaandeel-
houder worden ingekocht. Er zijn ook grotere transacties. Zo heeft Eneco een 
groot aantal windturbines overgenomen van Delta en is recentelijk de 
overname van het Zeeuwse netwerkbedrijf Enduris door Stedin aangekondigd.

Verschuiving van overheidskapitaal
Een andere duidelijke ontwikkeling die wij zien is het verschuiven van kapitaal 
van directe naar indirecte investeringen. Het mede door de gemeente 
Rotterdam in 2016 opgerichte Swanbridge Capital, een participatiefonds dat 
zich richt op het verstrekken van kapitaal aan Life Sciences startups, is een 
voorbeeld daarvan. Dergelijke “private equity”-achtige constructies zien wij 
steeds vaker terug binnen het publieke landschap, met name in de vorm van 
regionale ontwikkelings- en participatiemaatschappijen.  
 
De totale waarde van de fondsen waarin het ministerie van EZ participeert is 
bijna € 300 miljoen. Deze investeringsvehikels hebben duidelijk gedefinieerde 
richtlijnen voor hun participaties, waarbij bevordering van de plaatselijke 

bedrijvigheid en innovatie vaak de meest prominente zijn. Bij dergelijke 
fondstransacties hebben overheden wel minder invloed op de bestemming 
van hun kapitaal. Wij van BCCF horen uit de markt dat bij deze wijze van 
overheidsinvesteringen de besluitvorming, anders dan bij directe investeringen, 
minder snel valt onder de Wet openbaarheid van bestuur. In opdracht van 
overheden zijn verschillende evaluaties van de regionale ontwikkelings- en 
participatiemaatschappijen uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
overheden nog worstelen met het toezicht en bestuur en dat het vaak 
aan goede sturings- en monitoringsinstrumenten ontbreekt. Wel blijkt 
dat de ontwikkelings- en participatiemaatschappijen goed presteren op 
geformuleerde indicatoren en doelstellingen.

Forse waardedaling aandelenportefeuilles
De jaarlijkse monitoring van BCCF wijst op een forse waardedaling in de 
totale waarde van de aandelenportefeuilles van Nederlandse overheden. Het 
geaggregeerde totaal was in de monitor 2016 € 121 miljard en in de huidige 
monitor € 103 miljard. Deze afname is deels te verklaren door de verkoop 
van (aandelen van) waardevolle deelnemingen zoals ABN AMRO, Vivat en de 
laatste tranche van Nuon. Het grootste effect komt echter door aanzienlijk 
teruggelopen resultaten van Energie Beheer Nederland.  
De belangrijkste oorzaken hiervoor waren met name de verminderde 
gasproductie uit het Groningenveld, de mondiale lage prijzen van olie en 
gas en de kosten voor de (herstel)activiteiten in verband met de Groningse 
aardbevingen. De daling in de waarde zoals door ons bepaald wordt deels 
gemitigeerd door de sterke markt voor bedrijfsovernames en daarbij 
behorende hoge rendementsmultiples.

Het bepalen van de marktwaarde van deelnemingen is sinds de invoering van 
de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 
voor veel overheidsdeelnemingen een actueel thema geworden.  
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Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan 
te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten 
ontplooien op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting 
worden onderworpen als ondernemingen in dezelfde markt. Zoals blijkt 
uit de recentelijk uitgekomen notitie in samenwerking met o.a. VNG en de 
Belastingdienst is het voldoen aan deze wet voor publieke vennootschappen 
een complex proces, met potentieel grote impact. In ieder geval de zes 
Nederlandse havenbedrijven en vier grote regionale vervoersbedrijven krijgen 
met deze wet te maken. Voor deze partijen heeft dit in potentie, indien de 
fiscale waardering gelijk is aan de boekwaarde, een impact van 25% op het 
jaarlijkse rendement. Voor de tien partijen gecombineerd zou dit in 2015 
neerkomen op een potentiële impact van € 104 miljoen op hun netto resultaat. 

Ook andere diensten waar overheden met de markt concurreren vallen 
in potentie onder deze wet, waardoor wij verwachten dat het aantal 

overheidsdeelnemingen dat Vpb-plichtig dient te worden de komende 
jaren nog verder zal toenemen. Vanuit overheidsperspectief heeft de wet 
op geaggregeerd niveau geen impact, gezien de gelden via Vpb richting 
de schatkist zullen vloeien. Voor de publieke vennootschappen en hun 
aandeelhouders is het echter wel materieel.

Outlook 
Voor 2017 verwachten wij een verdere toename van dealactiviteit onder 
overheden. Als redenen hiervoor zien wij (i) de aanhoudend sterke economie, 
(ii) beschikbaarheid van goedkoop geld en (iii) telkens toenemende aandacht 
voor besluitvorming en beleid omtrent het al dan niet houden van publieke 
deelnemingen. 
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Toezicht op overheidsdeelnemingen

Wat zijn de afwegingen van de overheid om aandelen 
aan te houden in deelnemingen? En wat zijn vervolgens 
de belangrijkste instrumenten om toezicht te houden? In 
dit artikel kijken we naar wat het ministerie van financiën 
doet. Bovendien stelde we de vraag aan de wethouder 
Financiën van de gemeente Haarlemmermeer, Derk 
Reneman, die momenteel een nota voorbereidt over 
precies dit onderwerp.

De afweging voor decentrale overheden om financiële 
belangen aan te houden in ondernemingen moet zijn dat deze dienen voor 
het uitoefenen van een publieke taak. Dit is geregeld in de Wet financiering 
decentrale overheden (Fido) en voorkomt dat aandelen speculatief worden 
aangehouden. De vraag welke taak een publieke taak is en op welke manier 
de uitvoering hiervan moet worden gewaarborgd, wordt daarmee echter 
niet beantwoord. Bovendien geldt de wet Fido niet voor het rijk. Bij het rijk 
is het ministerie van financiën doorgaans de aandeelhouder. Daar wordt 
elke deelneming om de zeven jaar geëvalueerd om te bezien of deze nog 
in overeenstemming is met het beleid. Dat beleid is vastgelegd in de Nota 
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Deze kwam voor het laatst uit in 2013, dus 
bij aanvang van de vorige kabinetsperiode.

Behalve aandeelhouder is het rijk meestal ook opdrachtgever en klant van 
de deelneming. Het betreffende vakministerie houdt zich dan bezig met 
toezicht op de uitvoering. Zo zijn de twee rollen, die aandeelhouder en die 
van opdrachtgever, gescheiden. Zo houdt het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu toezicht op de NS.

Toch staan het rijk, door de combinatie met de aandeelhoudersrol, als 
opdrachtgever extra instrumenten ter beschikking om mee te sturen. Een 
van die instrumenten om invloed te houden, bestaat uit het selecteren 
en benoemen van de directie. Voor de directie moet het belang van de 
onderneming altijd voorop staan, maar voor veel functies is achtergrond in 
en ervaring met de publieke zaak daarbij relevant en vormt dat deel van het 
opgestelde functieprofiel.

Een ander belangrijk instrument is het vastleggen van de strategische visie 
van de onderneming en het periodiek herijken hiervan. Deze strategische 
visie kan vervolgens dienen als basis voor ambtelijk werkoverleg, maar ook 
voor afstemming binnen de overheid en tussen de ministeries. De verplichting 
de aandeelhouder gehoord te hebben bij de formulering van haar strategie 
gebeurt veelal in de statuten van de deelneming. Daarin wordt ook vaak 
geregeld dat voor investeringen boven een bepaald bedrag de instemming van 
de aandeelhouder(s) nodig is. Deze instrumenten tezamen verschaffen aan de 
overheid de mogelijkheid actief toezicht te houden. Dat is van belang, want uit 
hun aard vervullen de deelnemingen een publieke taak. Jaarlijks rapporteert 
het ministerie van financiën over de aangehouden staatsdeelnemingen middels 
een jaarverslag.

Bij gemeenten speelt veelal dezelfde dynamiek als bij het rijk. Het beheer van 
de aandelen valt vaak onder de wethouder Financiën, terwijl bij de aansturing 
van de deelneming ook de wethouder betrokken is die de betreffende 
activiteiten in zijn portefeuille heeft. In de gemeente Haarlemmermeer 
wordt momenteel een nota deelnemingen voorbereid en wij spraken daarom 
met de verantwoordelijke wethouder, Derk Reneman. Voorheen was in 

Martijn Bolkestein
Managing Consultant
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de Haarlemmermeer het deelnemingenbeleid niet expliciet geformuleerd, 
terwijl de gemeente aanzienlijke belangen heeft in bijvoorbeeld de Schiphol 
Area Development Company (25%) en afvalbedrijf Meerlanden (51%). 
Het aansturen van de deelnemingen kreeg relatief weinig aandacht. In 
de woorden van wethouder Reneman: “soms ging de wethouder naar de 
aandeelhoudersvergadering en dat was het dan”.

De belangrijkste reden om naast het opdrachtgeverschap aandelen te houden 
is in Haarlemmermeer het waarborgen van de maatschappelijke rol en van 
de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afvalbedrijf, 
dat investeringen doet in milieutechnologie die een volledig commercieel 
bedrijf wellicht niet had gedaan. Ook heeft het bedrijf veel medewerkers in 
dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vervult daarmee dus ook 
een maatschappelijke en niet slechts een commerciële functie. Toch heeft het 
afvalbedrijf ook andere klanten dan de gemeente Haarlemmermeer. Dat heeft 
veel voordelen, want buiten de inkomsten die dit genereert, betekent het dat 
marktwerking helpt het bedrijf efficiënt en doelgericht te werken.

De vraag blijft hoe de gemeente toezicht kan houden op het vervullen van de 
maatschappelijke functie. Hiertoe is allereerst afstemming nodig tussen de 
wethouder die de betreffende taken in zijn portefeuille heeft en de wethouder 
die de aandelen beheert. Bij het toezicht lopen immers vaak de rollen van 
opdrachtgever en aandeelhouder door elkaar. De jaarlijkse Vergadering 
van Aandeelhouders wordt dan benut om de dienstverlening inhoudelijk 
te bespreken. Daarmee wordt eraan voorbijgegaan dat de belangen van de 
gemeente in beide rollen kunnen conflicteren: meer aandacht aan het milieu 
en maatschappelijke doelen kan lagere dividendinkomsten betekenen. Het 
verdient aanbeveling om deze afweging afzonderlijk te maken en de eigen 
gemeentelijke organisatie daar adequaat op in te richten.

De vraag precies welke activiteiten voortkomen uit een publieke taak zal ook 
de nota deelnemingen van de Haarlemmermeer niet gaan beantwoorden. 
Wethouder Reneman: “In de tijd van de VOC voeren vaak soldaten mee op de 
handelsschepen, maar die soldaten waren in dienst van de VOC, niet van de 
overheid. De vermenging van publiek en privaat is dus al heel oud. Het hoort 
een beetje bij de Nederlandse manier van werken en dus ook bij onze manier 
van bestaan.” 
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Juridische valkuilen: bezint eer ge begint

De verkoop van een bedrijf in publieke handen 
is complex. In elke fase van het proces krijgt de 
privatiserende overheid te maken met een veelheid aan 
vragen, juridisch en niet-juridisch, bijna altijd met elkaar 
verbonden en altijd complex.
Elke fase van het proces wordt beïnvloed door thema’s 
vanuit verschillende juridische disciplines. Hoe moet een 
verkoop (of verzelfstandiging) worden vormgegeven? 
Is sprake van overgang van onderneming? Welke eisen 
stelt het staatssteunrecht aan de procedure? Moet 
worden aanbesteed? Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast? 
Hoe wordt het proces en de documentatie ingericht? Slechts enkele vragen 
waar een privatiserende overheid rekening mee moet houden.

Hieronder drie thema’s waarvan wij de ervaring hebben dat ze beter vooraf 
dan gaandeweg op tafel kunnen komen. Niet bedoeld om uitputtend te zijn, 
maar wel als stof tot nadenken.

Staatssteun: wordt er transparant  
en marktconform gehandeld?
Elke verkoop van een deelneming in publieke handen moet voldoen aan de 
Europese staatssteunregelgeving. Hieruit volgt dat de privatiserende overheid 
de aandelen moet verkopen op vergelijkbare wijze als een hypothetische 
private verkoper. Dit wordt ook wel het Market Economy Vendor Principle 
genoemd. Het staatssteunrecht kent verschillende vereisten die dit beginsel 
nader inkleuren en waarmee bij verkoop dus rekening moet worden gehouden.  
Zo is van belang dat het staatssteunrecht veronderstelt dat een hypothetische 

particuliere investeerder altijd zal streven naar winstmaximalisatie - en dus 
prijsdrukkende effecten buiten beschouwing zal laten. De privatiserende 
overheid mag eigenlijk niet anders handelen. Dat uitgangspunt wringt soms in 
de transacties die wij begeleiden, omdat bij publieke aandeelhouders vaak de 
wens bestaat om bij een privatisering ook specifieke publieke belangen te 
borgen, zoals behoud van werkgelegenheid en het voeren van een specifiek 
beleid na de privatisering. Bij de verkoop van KLM en NUON speelden 

Bruidsschat?
•  Kan via een privatisering een bruidsschat 

worden meegegeven?
•  Beperkingen aan omvang en duur.
•  Overweeg het opzetten van een 

geïnstitutionaliseerde PPS.

Pensioenen: voorkom kostbare verrassingen
•  Voor ambtenaren geen recht op behoud 

arbeidsvoorwaarden. 
•  Pensioen is belangrijke en kostbare 

arbeidsvoorwaarde.
•  Aangesloten blijven bij ABP is niet altijd 

mogelijk.

Bij de afweging om een deelneming te verkopen moeten 
tenminste drie belangrijke thema’s aan bod komen

1. Staatssteun

2. Aanbesteding

3. Pensioenen

Marktconformiteit en transparantie
•  Market economy vendor principle; open 

procedure.
•  Voorwaarden moeten van meet af aan 

duidelijk zijn.
•  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

incl. transparatiebeginsel.

Verkoop? Maar eerst...
•  Deze en andere 

onderwerpen zijn 
cruciaal bij de afweging 
al dan niet te verkopen, 
naast uiteraard goede 
documentatie, goed 
projectmanagement 
en een gedegen 
besluitvormingsproces.

•  Een gedegen 
voorbereiding is key 
voor een succesvol 
verkoopproces. Een 
geïntegreerde aanpak 
voorkomt dat u later in 
het proces ‘terug naar af’ 
moet.

Luc Defaix
Partner Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn
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bijvoorbeeld dit soort belangen. Voor het handhaven ervan zijn specifieke 
mechanismen ingesteld. Bij het borgen van dit soort publieke belangen moet je 
dus vroegtijdig staatssteunaspecten meenemen.

Daarnaast stelt het staatssteunrecht specifieke eisen aan (de structuur van) 
het verkoopproces. Kort gezegd, om willekeur te voorkomen, moeten alle 
geïnteresseerde partijen op gelijke wijze worden behandeld en moet het 
proces objectief en transparant verlopen. Dit soort eisen volgt niet alleen uit 
het staatssteunrecht, maar vloeit ook voort uit het transparantiebeginsel.  
Bij een tender (of veilingachtig proces) stelt het staatssteunrecht verder als 
voorwaarde dat deze voldoende moet worden aangekondigd. Is sprake van 
(potentiële) buitenlandse interesse, dan moet bijvoorbeeld worden gekozen 
voor een publicatie met een internationale circulatie. 

Tot slot speelt in de praktijk het staatssteunrecht een belangrijke rol bij 
eventuele aan de privatisering voorafgaande maatregelen om de deelneming 
‘verkoopklaar’ te maken, zoals het afstoten van slecht renderende onderdelen, 
afschrijving van schulden, conversie van schulden in kapitaal of verstrekking 
van subsidies. Deze maatregelen worden al snel gezien als staatssteun. 
Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen, moeten deze maatregelen in het 
licht van de gehele privatisering worden meegenomen bij de inrichting van het 
verkoopproces.

Aanbestedingsrecht: hoe zit het met de bruidsschat?
De enkele verkoop van een onderneming door een privatiserende overheid 
valt niet onder het aanbestedingsrecht. Maar als er na de verkoop een 
samenwerking met de overheid moet zijn, is dat anders. Het bekendste 
voorbeeld van die samenwerking is het meegeven van een ‘bruidsschat’ bij 
de verkoop. Daaronder wordt verstaan de onderhandse opdrachtverlening 
voor werkzaamheden van dezelfde aard die de deelneming vóór de verkoop al 

verrichtte en die voorafgaand aan de verkoop aan de deelneming zijn gegund 
voor de periode erna. De omvang van de werkzaamheden moet daartoe 
beperkt blijven én de duur van de opdrachten mag niet langer zijn dan nodig 
om de levensvatbaarheid van de deelneming na verkoop te verzekeren (denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een termijn van 2 jaar). De ‘bruidsschattheorie’ is niet 
onomstreden en op basis van jurisprudentie is het onzeker of een bruidsschat 
überhaupt wel meegegeven kan worden. Specialisten op het aanbestedings- en 
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staatssteunrecht moeten de houdbaarheid van een bruidsschat daarom vooraf 
beoordelen. Het is van belang om in die gevallen een goede waardering van de 
deelneming te maken en daarbij een of meerdere business cases uit te werken.

In de praktijk zien we dat de hierboven omschreven beoogde samenwerking 
(tussen overheid en nieuwe eigenaar) veelvuldig tot vertraging bij 
privatiseringen leidt. Een mogelijke oplossing voor dat probleem kan 
in sommige gevallen zijn om de keuze voor een samenwerkingspartner 
Europees aan te besteden en vervolgens vorm te geven als een zogeheten 
geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (PPS). Hierbij gaat 
de geprivatiseerde deelneming dan als joint venture van de overheid 
en de private koper fungeren. In deze aanbestedingsprocedure kan een 
samenwerkingspartner worden geselecteerd voor het samen met de overheid 
middels de joint venture uitvoeren van deze overheidsopdrachten voor een 
vooraf te bepalen periode.

Pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden 
Als ambtenaren overgaan naar de geprivatiseerde onderneming, komen vanuit 
het arbeids- en ambtenarenrecht diverse aandachtspunten op die tijdig moeten 
worden onderkend. 

Zo doet zich de vraag voor welke arbeidsvoorwaarden moeten worden 
toegepast op het personeel dat overgaat. De regels van overgang van 
onderneming zijn namelijk niet van toepassing op ambtenaren. Dat betekent 
dat ambtenaren die overgaan niet op grond van de wet recht hebben op 
behoud van hun ambtelijke arbeidsvoorwaarden. Niettemin worden in de 
praktijk vaak (met vakbonden) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden 
van de betrokken medewerkers na de overgang.

Een belangrijke (en kostbare) arbeidsvoorwaarde is pensioen. Ambtenaren 
hebben het ABP als pensioenfonds. Vaak bestaat de wens dat de ambtenaren 
bij het ABP aangesloten kunnen blijven na privatisering. Vrijwillige aansluiting 
bij het ABP is onder voorwaarden mogelijk. Een van de voorwaarden is 
dat alle werknemers van de onderneming (exclusief vakantiewerkers en 
stagiaires) moeten worden aangesloten bij het ABP. Dat is niet altijd mogelijk, 
bijvoorbeeld omdat een deel van de medewerkers verplicht moet zijn 
aangesloten bij een ander bedrijfstakpensioenfonds. Een mogelijke oplossing 
daarvoor is het detacheren van ambtenaren die niet onder een bedrijfstak 
pensioenfonds vallen bij de overheid in dienst te laten blijven en vanuit de 
overheidsorganisatie naar de private onderneming te detacheren.

“Het tijdig inwinnen van gedegen 
juridisch advies op hoog niveau is 
cruciaal; anders verlies je tijd aan het 
eind van de rit en krijg je gedoe.”
Jaap Bierman, CEO van HTM
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De publieke aandelen monitor heeft betrekking op het ministerie van 
Financiën, de provincies en de G40

(1)  Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino) en Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (de Staatsloterij); 

(2)  Gewogen omvang = omzet deelneming * belang (%) overheidsinstantie; 

(3)  Voor de benadering van marktwaarde is gebruikt gemaakt van de gemiddelde ondernemingswaarde op basis van een multiple analyse op EBITDA en EBIT niveau.

Kader van het onderzoek
Om een benadering te geven van het publieke aandelenbezit van de 
Nederlandse overheid zijn het ministerie van Financiën, de 12 provincies en de 
40 grootste gemeenten van Nederland (G40) opgenomen in het onderzoek. 
De aandelenbelangen van de overheden en financiële gegevens van de 
deelnemingen zijn afkomstig uit de meest recent gepubliceerde jaarverslagen, 
wetende kalenderjaar 2015. Bij een gering aantal ondernemingen is het 
jaarverslag van 2015 niet beschikbaar ten tijde van dit onderzoek. In dit geval 

Analyses
1.  Omvang overheid private sector 3.  Analyse versnippering publieke deelnemingen

2.  Waardering deelnemingen-portefeuille 4.  Transactieoverzicht

Gewogen omvang(2) van het overheidsbelang in de Nederlandse private 
sector op basis van omzet

Benadering van marktwaarde (ondernemingswaarde)(3) van de publieke 
Deelnemingenportefeuille

Verhouding van unieke versus gedeelde deelnemingen Nederlandse overheid

Overzicht van transacties (acquisites, verkopen, herinrichtingen en 
oprichtingen van vennootschappen) door en tussen overheden

zijn de financiële gegevens van kalenderjaar 2014 gebruikt. Indien het belang 
van een overheidsinstantie niet met zekerheid vastgesteld kan worden, en/of er 
geen financiële gegevens beschikbaar zijn, is de deelneming niet in de Publieke 
Aandelen Monitor meegenomen. Met deelnemingen worden in dit onderzoek 
alleen publieke deelnemingen in private vennootschappen en stichtingen 
met commerciële activiteiten(1) bedoeld. Sinds de PAM 2017 wordt ook de 
dealactiviteit door en onder overheden bekeken en geanalyseerd.

10



 

 

 

 

  

 

 

 
 

Gemeenten
(omzet in €mln)  

  
33.572

Rotterdam  

Amsterdam

Den Haag 

Almere  

Tilburg 

Nijmegen 

Eindhoven

Groningen 

Utrecht 

Breda 

1.378

54

1.065

10 

380

301

738

251

62

26 

88

733

2

254

512

8

33

20
52

34

46 

23

2.342

10 

9

98

8

7

7

6

6

5

5

4 4
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3
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2

1
1

De grootste omzetvertegenwoordiging na het rijk is te zien bij de 
Gemeente Rotterdam

Observaties
•  De gewogen omzet van het ministerie van 

Financiën laat een opwaartse ontwikkeling zien 

in 2015. Dit komt door positieve omzetgroei bij 

ABN Amro, a.s.r. Nederland en de Nederlandse 

Spoorwegen. 

•  Vergelijkbaar met 2014 wordt de gewogen omzet 

gedrukt door de dalingen van DNB, Energie 

Beheer NL en Gasterra.
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De aandelenportefeuille van het ministerie van Financiën is in 2015 
met € 12 miljard in waarde gedaald

Top 10 grootste aandeelhouders (Em) Waardegroei top 10 grootste aandeelhouders 2013 tot 2015

# 2013 2014 2015

1 MinFin 103.240 97.489 85.307

2 Rotterdam 4.929 4.995 5.405

3 Amsterdam 3.012 3.296 3.649

4 Gelderland 2.804 3.207 2.491

5 Noord-Brabant 1.890 2.026 2.205

6 Den Haag 1.258 1.400 1.655

7 Overijssel 1.148 1.248 1.238

8 Noord-Holland 1.170 1.235 1.113

9 Limburg 975 1.040 1.018

10 Friesland 928 1.040 866

Groei % 2013-2014 Groei % 2014-2015 AEX 13-14 AEX 14-15
25%

20%

15%

10%

5%

0%

(5%)

(10%)

(15%)

(20%)

(25%)
Ministerie 

van Financiën
Rotterdam Amsterdam Gelderland Noord-Brabant Den Haag Overijssel Noord-Holland Friesland Limburg

-6%

1%

9%

14%

7%
12%

9%

5% 6%

12%

-12%

8%
11%

-22%

9%

18%

-1%

-10%

-2%

-17%

Observaties 
De omvang van de portefeuille van het ministerie van Financiën is voor het derde opeenvolgende jaar jaar gekrompen, hetgeen vooral te verklaren is door de volgende ontwikkelingen in 2015:

• De verkoop van waardevolle deelnemingen zoals ABN AMRO en Vivat

•  Een dip in de omzet van €1,8 miljard voor Energie Beheer NL door toedoen van verminderde gaswinning uit het Groningerveld, mondiale lage prijzen van olie & gas en kosten voor (herstel)

activiteiten in verband met Groningse aardbevingen

• De ontvlechting van SNS Bank N.V. (thans de Volksbank N.V.) en SNS Reaal N.V. van moedermaatschappij SRH N.V.

•  Stijging in operationele kosten gemaakt t.b.v. het netwerk bij Tennet

Daarnaast heeft een operationele winstontwikkeling van -34% bij Alliander ook geleid tot een daling van de portefeuilleomvang in Noord-Holland, Gelderland en Friesland

De volgende ontwikkelingen hadden een positief effect op de waardeontwikkeling:

•  Een significant grote toename in het resultaat van ABN AMRO Bank en a.s.r. Nederland

•  Positieve rendementsontwikkelingen bij Schiphol door het toevoegen van zeven nieuwe luchtvaartmaatschappijen
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35 | 24

# 

# 

Aantal deelnemingen (gemeenten) 

Aantal unieke deelnemingen (gemeenten) 

# 

# 

Aantal deelnemingen (provincies) 

Aantal unieke deelnemingen (provincies) 

Amsterdam 

Rotterdam 

Den Haag 

Utrecht 

Eindhoven 

Tilburg 

Groningen 

Almere 

Breda 

Nijmegen 

33 | 25

10 | 3

24 | 19

10 

18 | 9

11 | 4

8 | 2

9 | 3

6 | 1

5 | 1

7 | 0

9 | 6

8 | 1

28 | 20

17 | 8

11 | 2

13 | 6

9 | 4
15 | 10

13 | 9

11 | 6

13 | 9

26 | 17

10 

9

98

8

7

7

6

6

5

5

4 4

3
3

2

2

1
1

Van de 575 publieke aandelenbelangen worden 60 bedrijven door 
gemiddeld 16 overheden gehouden

Observaties
•  Het ministerie van Financiën houdt op moment van 

schrijven 35 deelnemingen waarvan 26 uniek, gevolgd 

door Amsterdam en Limburg.

•  De BNG blijft de meest gespreide eigendomsstructuur 

behouden (51 aandeelhouders) net als Enexis (23) en 

Vitens (15).
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In 2016 heeft de staat de hoogste dealactiviteit laten zien met vier 
(gedeeltelijke) verkopen

Observaties
•  Het aantal verkooptransacties per jaar is sinds 2014 stabiel gebleven met een aantal van zes

•  Het totaal aan transacties kwam in 2016 lager uit door een lager aantal herinrichtingen

•  De staat was in 2016 de meest actieve in dealactiviteit met de (gedeeltelijke) verkopen van 

ABN AMRO, a.s.r., de Koninklijke Nederlandse Munt en Propertize

•  Over de afgelopen drie jaar zijn de G40 het meest actieve geweest wat betreft dealactiviteit

•  Met herinrichtingen worden ook aandelentransacties tussen overheden bedoeld

2014 2015 2016

15

10

5

0
Koop

3
0 0

6 6 6
3

6

2

Verkoop Herinrichting

Staat (0%)
Provincie (33%)
Gemeente (58%)
Combinatie van overheden(8%)

Staat (25%)
Provincie (17%)
Gemeente (32%)
Combinatie van overheden (25%)

Staat (50%)
Provincie (0%)
Gemeente (25%)
Combinatiet van overheden (25%)

2014
12 deals

2015
12 deals

2016
8 deals

Aantal transacties en betrokken partijen

Type transacties
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