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DRASTISCHE H E R S T R U C T U R E R I N G VAN DE D U I T S E
WATERSECTOR OP KOMST?

Eenwaterbedrijfals
tafelzilver
DeBerlinerWasserbetriebezijnvoordehelftgeprivatiseerd.Dekopershaddenerhetenormebedrag
vanDM3,1miljard voorover. IsditdevoorbodevaneendrastischeherstructureringvandeDuitse
watersector?
Algemeendirecteurdrs.P.JonkervanhetDuinwaterbedrijfZuid-Holland vraagt hetzichaf. Hij
schreefvorigjaar inH 2 0 (nr. 17van21augustus)aloverdedreigendeverkoopvandit Berlijnse
waterbedrijf Onderstaand vindt uhetvervolgopdatverhaal.
Ophet eerstegezichtgaat het fantastisch met Betlijn. Dezezomerzijn deregeringenhet parlement verhuisd van Bonn
naar hun nieuweonderkomens rond de
oudeReichstag.Toch heeft het stadsbestuur
het moeilijk. Eriseengroot tckott opde
bcgtoting.Devroegerefederale subsidies
voorWest-Berlijn zijn weggevallen, terwijl
het oostelijk stadsdeel weinigoplevert aan
belastinginkomsten en veelkost.Destadstegering,een coalitievanCDUenSPD,kiest
ervoorom tijd tetekken in plaatsvante
bezuinigen.Men hoopt dat,alssttaks de
Berlijnse economieweeraanttekt,de financiëleproblemen vanzelfwelweerover
zullengaan.Intussen wordt hetgat inde
begtotinggevuld door het tafelzilvet te
verkopen.Eetstwerden het elektriciteitsbedrijfenhetgasbedrijf verkocht Nu isook
het waterbedrijf verkocht.

De Berliner Wasserbetriebe: van
achterstand naar voorsprong?
DeBetlinetWasserbetriebe (BWB)isin
19512 ontstaan uit een fusie vanhet WestBerlijnse met het Oost-Berlijnse waterbedrijf Beidebedrijven verzorgden zowelde
drinkwatervoorziening alsderiolering ende
afvalwatetzuiveting. Het West-Betlijnse
bedrijfwasgeengewoon bedrijf Omzo min
mogelijk vanOost-Duitsland afhankelijk te
zijn heeft mengeprobeerd dewaterkringloopzoveelmogelijk tesluiten. Berlijn ligt
ineenvlakgebied waardoor derivierde
Spreestroomt eneenaantal meren vormt.
Het meestedrinkwatet wotdt als oeverfdtraatgewonnen.West-Berlijn zuiverde her
afvalwater zogoed mogelijk en transporteerde het effluent naat het hoogste punt
terug.Deextra kosrendiedaarvan het
gevolgwaten,wetdendoor federale subsidies opgevangen.

Het Oost-Berlijnse bedrijf kendeslechts
eenbepetkteafvalwatetzuiveting en had het
leidingnet verwaarloosd. Erwasveelpersoneelindienst. Deverbruikers betaalden
alleen voordekosten vanbedieningen
onderhoud. Investeringen werden uit de
staatsbegroting betaald.
Toenbeidebedrijven samengingen was
hetduidelijk dat detarieven omhoog moesten.In het oostelijk deelvandestad ging
het tatiefmet70procent omhoog,in het
westelijk deelmet 50 procent.Berlijn heeft
inmiddels dehoogste tarieven voor drinkwater enrioolrecht vandegrotesteden van
Duitsland:samen DM8,45per kubieke
meter.DeleidingvandeBWB isnogal tevtedenoverdemanier waarophet de integratie
vanoostenwest heeft aangepakt. Doorflink
tebezuinigen ophet volumeaan investeringen,enhet natuutlijk vetloop niet opte
vullen, ishet bedrijf inmiddels winstgevend
geworden.Dedirectiezaghierin zelfs een
exportproduct. DeBWB zou,met dezeetvaring,beterdan wieookinstaat zijn omde
waterbedrijven indevroegere communistischelanden temoderniseren. Het Berlijnse
waterbedrijf spiegelt zichgtaag aande
intetnationaalopetetendeFtanseenEngelse
waterbedrijven. Eensttategische alliantie
leekhet bedrijfwelwat;samen met bijvoorbeeldeenFransbedrijfoveraltet weteld
ptojecten uitvoeren,endesamenwetking te
bektachtigendoor aandelen teruilen.Daarvoorzouhetgemeentebedrijf moeten
worden omgezet in eenNV.Aan ambitie
wasgeengebrek.

Industriebeleid voeren o f gaten
vullen
Deplannen vandeleidinghadden de
steun vandeCDU-senatotvoor Economi-

scheZaken Pieroth.Hij sruittc cchtetop
tegenstand vandeSPD-senator voorFinanciën,mevrouw Fugmann.Zij had dringend
geld nodigomdegaten inde begroting te
vullen.Mevrouw Fugmann wasdaarom
vooreenradicaleoplossing:BWB verkopen
aan demeestbiedende.Detarieven zouden
dan door middel vaneenconcessieinde
hand moeten wordengehouden.Zenam
alvast DM2 miljatd alsinkomsten inde
begrotingvoot 1998 op.
Ditzetteeenflinke stteepdooideambities vanBWB. Inplaats vaneen leidend
intetnationaal bedrijf teworden dreigde nu
degradatie tot een filiaal vaneenFransof
Engels bedrijf Dedirectie kwam daarom
met een tegenplan, waarbij alle nietBerlijnseactiviteiten ineenaparteNV
zouden wotden ondergebracht, waarvan
49procent vandeaandelen naar debeurs
zouden wordengebracht.Deopbrengst
daatvan zoudegeldhonget vandestadsregering moeten stillen.Het weidalsnel
duidelijk dat denict-Berlijnse activiteiten
weinigwinstgevend waren,endat deaandclenuitgifte dus niet veelzou opleveren. Het
grotegeld kon alleenwotden gemaakt met
deketnactiviteit, heteigenlijke Betlijnse
bedrijf
Uiteindelijk kwam eteen ingewikkeld
compromis uit debus.HetBetlijnse kernbedrijf blijft eenoverheidsbedrijf, maar wordt
bestuurd dooreenholding waarvan destad
51 procent vandeaandelen behoudt en
49procent zou worden verkochr.De holding
bestuutt ookdeBVwaatin deniet-Berlijnse
activiteiten worden ondergebracht. Omdat
het Betlijnse bedrijfeen ovetheidsbedrijf
blijft, behoudt destadsregering het recht
omaanwijzingen tegeven,bijvoorbeeld over
dekwaliteit van het distributienet en het
investeringsprogramma, en heeft destadsregering het laatste woordoverdetarieven.In
het wetsvoorstel isopgenomen dat het tarief
zodanigzalwotden vastgesteld datdeinvesteerders een rendement zullen behalen dat
tweeprocent hoget isdan derenteopstaatsleningen.Dat wetsvoorstel zieter nogal
ingewikkeld uit doordemenging van
publiek enprivaatrecht.Eenaardigdetailis
dat ookisgetegeld dathetBetlijnse bedrijf
zijn watet uit Berlijnsegrond moet blijven
winnen. Indememorievan roelichting
wordt hietvooralsargument gegeven dat
minder winning tot vernattingsschadezou
kunnen leiden aangebouwen en natuut.
Minstens zobelangrijk isechtetdat Betlijn
bijeenverplaatsing vandewinningen naar
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Brandenburgdeopbrengsten vandegrondwaterbelasting zou missen.

Loven en bieden
Het verkoopproces van het minderheidsbelang heeft bijna eenjaar geduurd.
Met behulp vandeAmerikaanse zakenbank
MerrillLynchwerdernogflink geschaafd
aandeverkoopvoorwaarden.Alsnel werd
duidelijk datdepotentiëlekopersgeen
genoegenzouden nemen met alleen maar
eenminderheidsbelang.Zijeisten tevens
hetrechtomdeondernemingsleiding te
benoemen.Verdereisremen garanties voor
het tebehalen rendement. Deze constructie
isjuridisch nogniet uitgetest,enmen wil
straks niet met degebakken peren blijven
zitten.Ooklopen erprocedures waarin
grondeigenaren, diehun Oostberlijnse
grond hebben teruggekregen, eisendatBWB
alsnoggaatbetalenvoorfeit datzijeen
leiding inhun grond hebben gelegd.Inde
niet openbaar gemaakte verkoopovereenkomst schijnr destadsregering de verplichting opzichtehebben genomen omalles
watdekopers tekort komen ophet gegarandeerde rendemenr uit eigen kasbij te
passen.In ruildaarvoor moeren deeerste
driejaar de tarievengelijk blijven.
Verder iserveelgepraat overdenietBerlijnse activiteiten.Metnamehet slibverwerkingsbedrijfSchwarzePumpe,dat grote
verliezen maakt, werdgezien alseenblok
aanhet been.Met namedeCDUmaakte
zichsterkvoor het bijeenhouden van het
helebedrijf, omdat zij bangwasdat anders
deinternationale ambities helemaal zouden
kunnen worden vergeten.Uiteraard iser
ookveeloverleggevoerd overdewerkgelegenheid.Tijdens de onderhandelingen
kwamdedirectiemeteen reorganisatieplan
waarbij 1200vande6300arbeidsplaatsen
werdengeschrapt.Degeïnteresseerde waterbedrijven lieten weten aan het schrappen
van minstens 2000banen tedenken.Geen
wonder dat devakbonden actiegingen
voeren tegen deprivatisering. Vervolgens
slootdeCDU-senator voor Personeelszaken
eenakkoord metdebonden vanoverheidspersoneelwaarbij geenenkele ambtenaar
vanBerlijn dekomende 15jaar gedwongen
zou worden ontslagen.Ookde huidige
BWB-medewerkersvielendaaronder. Dat
drukte debiedprijs aanzienlijk.
Deoplossing werdgevondendoorde
bieders tevragen bestaande arbeidsplaatsen
in hun organisatie naar Berlijn te verhuizen.
Daarmeewerden tweevliegen ineenklap
geslagen.De herplaatsingsmogelijkheden
voorovertolliggeworden BWB-medewerkers
worden daardoor vergroot,endepositievan
BWB wordtdaardoor sterker.
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MevrouwFugmann had degrootste
moeiteomhaar eigen partij, deSPD,achter
het privatiseringsplan tekrijgen.Zonder de
grore financiële nood wasdat zeker nier
gelukt.

De bieders
Nadeeersteselectie iserserieus onderhandeld met driepartijen: het FranseSuez
LyonnaisedesEaux,hetAmerikaanse Enron
endeDuits-Franse combinatievanVivendi

kansomalsnogeenflink marktaandeel in
Berlijn teveroveren omdat ookin Duitsland
deverbruikers vrij worden om hun stroomleverancier te kiezen.
Deraceisvooralgegaan tussen debeide
Franse bedrijven, vooralomdar Enron
weinigarbeidsplaatsen naar Berlijn kon
verschuiven. Dekansen vanVivendi/RWE
werden nogversterkt toendegrootste
Duitseverzekeringsmaatschappij Allianz

EénvandezuiveringsinstallatiesvandeBerlinerWasserBetriebe, hetKlärwerkRuhleben.

enRWE. SuezLyonnaisedesEauxis inmiddelsoverdehelewereld actiefenheeft sinds
defusie metSuezeengoedgevulde kasvoor
overnames.InNederlandzijn zevooral
actiefin deafvalinzameling en het rioolonderhoud viahun dochter BFI.Enron iseen
Amerikaansgasbedrijf, dat internationaal
sterkinopmars is.Zij hebben het Engelse
waterbedrijf WessexWatergekocht, en
bieden nu agressiefopalle waterprojecten
dieopdemarkt komen.Zoboden zij
onlangs inArgentinië tien keerzoveelvoor
eenwaterbedrijf alsde tweede bieder.
Vivendiisdenieuwe naam voorGenerale
desEaux,hetgrootste Franse waterbedrijf
Vivendiheeft net hetAmerikaanse USFilters
gekocht,datopzijn beurt deafgelopen jaren
eengroot aantal bedrijven opwatergebied in
Nederland heeft gekocht. RWEishet grootsteDuitseenergiebedrijf, datinmiddels ook
denodigecommerciële wateractiviteiten
heeft ontwikkeld, vooral inhet Ruhrgebied
maar ook internationaal.RWEisgeïnteresseerdmedeomdat hetBerlijnse elektriciteitsbedrijfaan zijn neus voorbij isgegaan.
Deaankoop vanhet waterbedrijf biedt een

zichbij decombinatie aansloot.Allianz had
tochplannen omflink uit tebreiden in
Berlijn, enmet creatiefrekenwerk konzo
hetbeeldvandetescheppen arbeidsplaatsen
wat worden opgepoetst.Allianz lietoverigensweten zichalleenalsgeldverschaffer te
zullen opstellen. Hetdoordesenaatgegarandeerde rendement wasvoorhen aantrekkelijk genoeg.
Beginjuli isbesloten omdehelft van
BWB teverkopen aande combinatie
Vivendi/RWE/Alhanz.RWEverplaatst het
hoofdkantoor vanzijn wateractiviteiten van
EssennaarBerlijn.BWBkrijgt een'competentie-centrum' naar her modelvanVivendi,
eencentrum vooronderzoeken opleidingen.
Vivendigarandeert dat hetBerlijnse competentiecentrum ookopdrachten zal krijgen
uit derestvandeVivendi-organisatie.De
stadsregeromg benoemr tweecommissarissen,decombinatie deanderetweeplusde
directie.VoordehuidigeBWB-directieis
geenplaats ingeruimd.
Deverkoopisnogniethelemaal definitief.Delinkseoppositie,PDSendeGrünen,

hebben deprivatiseringswetvoorgelegd aan
hetconstitutionele hofvan het land Berlijn.
Zij menen dat het tegen degrondwet isals
eenoverheidsbedrijf onder controlevan
particuliere belangen komt.Het hofzal
begin september uitspraak doen.Ookde
EuropeseCommissie moerzichnogover
dezegrensoverschrijdende fusie buigen.
Pikant detail isdat dewoordvoerder vande
Grünen voordezezaakin het stadsparlement,mevrouwSchreyer,inmiddels is
benoemd tot Europees commissaris en dus
srraks mag meebeslissen.

Lessen
Erzijn goedeenslechteredenen om
nutsbedrijven teprivatiseren.Het eenmalig
vullen vangaten indebegrotingiseen
slechtereden.Berlijn verkoopt nu het recht
om toekomstige monopoliewinsten tebehalen vooreeneenmaligbedrag.Die toekomstigewinsten zullen doordeinwoners en
bedrijven vanBerlijn moeten wordenopgebracht. Delinkseoppositienoemt dit het
verlenen van het techt tot plunderen, een
betrokken zakenbankier noemdehet wat
netter het recht omgeld tedrukken. Het
komtdus feitelijk neet ophet nu in eenkeer
uitgeven vandeopbrengst vaneen perma-

nente tariefsverhoging. Opdeze manier
wordenderegelsvaneengoed financieel
overheidsbeleid omzeild. Het lijkt danook
dubieus ofBerlijn opdezemanier door kan
gaan omvandehand indetand televen.
Berlijn iszichbewustdat een waterbedrijfeen natuurlijk monopoliezal blijven.
Daaromisdanook,andersdanbij hetgasbedrijfenhetelektriciteitsbedrijf gekozen
vooreengedeeltelijke privatiseting, waarbij
destadsregeringzowelals aandeelhouder
maar ookalsoverheid eenbelangrijke vinger
indepaphoudt.Daarverwachr men meer
vandan vanhet instellen vaneen regulator.
Hetisnogdevraagofdezejuridische vorm
detoetsvanderechter kandoorstaan.Toch
ishiereeninteressante mengvorm onrstaan
tussen eenparticulier bedrijfmeteen
concessieeneenoverheidsbedrijf Hetgrote
knelpunt zalwelwordendatdeoverheid
srraks rweepetten opkrijgt.Aandeenekant
zaldeburger bijdeoverheid verhaal komen
halen vooralleswathem nietzint:hoge
tarieven,kwaliteit, wateroverlasr, stankproblemenenopbrekingen, maaraandeandere
kantzitdeoverheidmethandenenvoeten
vastaandebepalingen vanhet verkoopcontract:tarievenbeleid,rendementsgarantie en
arbeidsplaatsengaranrie.

Berlijn een voorbeeld voor
Duitsland?
DeDuitse watersector lijkt ergopde
Nederlandse watersecror wardeprovinciale
reorganisarieplannen berrefr. Naastdegrote
stedelijke bedrijven zijn ernogveleduizenden kleinewaterbedrijven, vrijwel altijd in
handen vandegemeenten.Steedsvaker
wordr devraaggesteld ofernier een
hersrrucrurering moet komen naar grotere
bedrijven. Weliswaar isBerlijn een bijzonder
gevaldoordegrorefinanciëlenood waarin
het stadsbestuur verkeert.Tochmagde
voorbeeldwerking vanBerlijn, als nieuwe
hoofdstad, niet onderschat worden.Alsde
ervaringen inBerlijn positiefzijn, dan isde
kansgroot dat veleDuitsegemeenten zullen
volgen.EnalsinDuitsland, netals Frankrijk
en Engeland, dewegvandeprivatiseringde
dominante routewordt,danzalvroegoflaat
deEuropeseUniewelvolgenmet een richtlijn. Erisdusallereden ominde komende
tijd deBerlijnse ervaringen opdevoette
blijven volgen.
drs.P.Jonker
algemeendirecteurDZH
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