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Wat zou U er van denken, als de tarieven van de Nederlandse Spoorwegen morgen worden verhoogd met

enkele tientallen procenten teneinde de NS in de gelegenheid te stellen Britse spoorverbindingen over te

nemen? Wat zou U ervan vinden als Philips in Nederland een monopolie krijgt op de verkoop van

televisietoestellen en de prijzen enigszins opschroeft teneinde in de buitenlandse markten flink onder de

prijzen van de concurrent te kunnen duiken?

Het zijn retorische vragen, want het is natuurlijk uitgesloten dat zoiets gebeurt. Monopolies vestigen om

buitenlandse concurrenten beter te lijf te gaan is een echo van het verleden, en in de Europese Unie niet

toegestaan. Tariefverhogingen bij de Nederlandse Spoorwegen worden, zij het op een weinig adequate

manier, getoetst aan publieke belangen en zijn niet bedoeld voor buitenlandse avonturen.

Waarom is Nederland dan zo weinig kritisch als het gaat om de tarieven op het postmonopolie?

In NRC van j.l. zaterdag verzucht onze dagvoorzitter dat Hollanders rare mensen zijn, omdat zij de

postttarieven van het succesvolle TPG willen gaan reguleren. Volgens hem is TPG een voorbeeld van een

geslaagde privatisering. De postzegel is nergens zo goedkoop. Het tariefbeheersingssysteem heeft goed

gewerkt. Daarom is het onverstandig TPG nu alsnog aan banden te leggen, aldus Van Miert.

Dat is ook steeds wat TPG beweert. Alle reden dus om deze stellingen aan een wetenschappelijk

verantwoorde kritische toets te onderwerpen. Dat vereist dat je definieert, welke doelen bereikt moeten

worden en de bijbehorende vragen beantwoordt:

1. Is de privatisering wel zo goed geslaagd als je ook kijkt naar de liberaliseringsdoelstelling?

2. Is de postzegel wel zo goedkoop als je kijkt naar de relatief gemakkelijke bezorging in dichtbevolkt

Nederland?

3. Is het tariefbeheersingssysteem wel zo effectief als je kijkt naar de bovenmatige rendementen die

gegroeid zijn?



Nederland heeft inmiddels een bedenkelijke traditie van ondoordachte privatiserings- en

liberaliseringsprocessen. Steeds opnieuw wordt in Nederland de fout gemaakt, monopolisten te

privatiseren vóórdat de markt is geliberaliseerd en vervolgens na te laten, de geprivatiseerde monopolist

binnen de perken van het publieke belang te houden. Voorbeelden daarvan zijn kabelbedrijven en

spoorwegen.

Geldt dit ook voor TPG?  Zonder afdoende regels en toezicht kan TPG  zijn monopolierechten maximaal

uitbaten teneinde zijn slagkracht op de vrije markt te vergroten. De monopolieklanten kunnen niet

weglopen, dus zonder afdoende overheidsregulering kan TPG enerzijds tarieven verhogen of nodeloos

hoog houden, terwijl anderzijds zo veel mogelijk kosten worden bespaard (denk aan het sluiten van

onrendabele postkantoren of het beperken of door goedkopere krachten vervangen van de postbodes).

Het gevolg is dat TPG bovenmatige rendementen genereert op de monopolietaken. Daarmee kan TPG niet

alleen goede dingen doen zoals het sponsoren van ontwikkelingssamenwerking in Tanzania of de

leerstoel die Van Miert bekleedt aan deze instelling, maar ook ‘ deep pockets’  kweken die toetreding van

concurrenten in het vrije marktsegment kunnen bemoeilijken. Begrijp me niet verkeerd: ik verwijt TPG

niets, TPG maakt gebruik van de ruimte die de overheid haar laat en behoort dat ook te doen in het

belang van haar aandeelhouders. De vraag is juist, of de overheid hier adequaat optreedt. Het antwoord

op die vraag begint met de doelen voor het overheidsbeleid. Hoe duidelijk zijn die doelen?

Doelen van het postbeleid herformuleren

Het kabinet wil de situatie rond het private monopolie, alsmede de posttarieven bevriezen tot 2007. Het

zegt TPG toe niet te zullen komen met strengere regels en laat de bovenmatige rendementen met rust.

Dat roept vragen op over de doelen van het postbeleid.

SLIDE:  WAT WAREN OOK ALWEER DE DOELSTELLINGEN VAN HET POSTMONOPOLIE? ZIJN DAT NOG

STEEDS DE DOELSTELLINGEN VAN HET BELEID OF ZIJN ER INMIDDELS ANDERE IN HET SPEL? WAT IS HET

PUBLIEKE BELANG?

Want: waarom was er ook al weer een monopolie voor de postbezorging ingesteld? De reden was dat

iedereen in Nederland tegen betaalbare tarieven gebruik moet kunnen maken van kwalitatief goede

postdiensten. Men ging er vanuit dat de markt daar niet vanzelf voor zou zorgen. Immers, vanwege de

grotere afstanden en geringere dichtheid leek het onmogelijk om op het platteland een rendabele

dienstverlening in stand te houden. TPG heeft daarom bij wet de opdracht gekregen om binnen heel

Nederland een universele postdienst te verzorgen tegen uniforme tarieven.  Om deze opdracht te kunnen

uitvoeren, is een deel van de opdracht exclusief voorbehouden aan TPG. De winsten uit de

monopoliediensten dienen ter compensatie van het verlies dat op de onrendabele delen van de



postbezorging wordt gemaakt. Op die manier is verzekerd dat de universele postdienst tegen een

landelijk uniform posttarief kan worden verzorgd. Eventuele overschotten vloeiden oorspronkelijk via de

algemene middelen terug naar de gemeenschap.

OPTA heeft in zijn jaarlijkse marktvisie de vraag opgeworpen of er nog steeds reden is om het monopolie

te handhaven. TPG heeft inmiddels  zo’n schaalgrootte en efficiency bereikt, dat het uitvoeren van

onrendabele taken de instandhouding van een monopolie  niet meer rechtvaardigt. De vraag, of de

opbrengsten van het monopolie de kosten van onrendabele taken dekken wordt niet of nauwelijks meer

gesteld. De bovenmatige rendementen vloeien niet naar de staatskas, maar naar private aandeelhouders.

Het overheidsbeleid drijft daarmee steeds verder weg van de oorspronkelijke legitieme doelen. Wat

resulteert, is – bedoeld of onbedoeld - een vorm van toegelaten staatssteun  aan de internationale

concurrentiepositie van TPG, en aan zijn particuliere aandeelhouders. Waarom is dat eigenlijk een publiek

belang, dat bovenmatige winstneming van ‘captive customers’  rechtvaardigt? Mag de NS dat ook? En de

kabelbedrijven?

Omdat gezinnen maar weinig aan postzegels besteden en de echt grote postklanten kortingen kunnen

bedingen, is het nu vooral het midden- en kleinbedrijf dat de rekening betaalt. Is kostenbesparing voor

deze bedrijven geen publiek belang? De Nederlandse postzegel is weliswaar niet duur in vergelijking met

omringende landen, maar duurder dan verwacht mag worden in een dichtbevolkt land zonder bergen en

wouden. Is het accepteren van die situatie in het publieke belang?

Kortom, het is dringend noodzakelijk dat de Nederlandse politiek nieuwe antwoorden geeft op de vraag,

welke doelen het postbeleid moeten dienen. Nu blijven teveel afwegingen impliciet.

In het voorjaar heeft OPTA zich uitgesproken voor versnelde liberalisering. Dit biedt in onze ogen de

mogelijkheid om de Nederlandse markt sneller voor te bereiden op volledige concurrentie dan de meeste

overige landen binnen Europa. Zoals u weet, ligt het tempo in Europa niet hoog. Dat is ook niet

verwonderlijk omdat het tempo in belangrijke mate wordt bepaald door  mediterrane Lidstaten die met

hun postbedrijven nog belangrijke efficiencyslagen te maken hebben en die de werkgelegenheidseffecten

daarvan vrezen. Met verdere opening van de Nederlandse postmarkt kan een duurzame efficiëntie-impuls

worden gerealiseerd voor alle marktpartijen. Daardoor ligt niet alleen een situatie van bestendige

concurrentie sneller binnen bereik, maar komen de hiermee te behalen welvaartswinsten -in de vorm van

lagere tarieven en hogere kwaliteit- ook sneller toe aan eindgebruikers van postdiensten. De

telecomsector kan wat dat betreft als voorbeeld dienen. Landen die in de telecomsector een snelle

liberalisering hebben doorgemaakt dan Europees was voorgeschreven, hebben daarvan zeer geprofiteerd.

Tegen versnelde liberalisering wordt wel ingebracht, dat buitenlandse postbedrijven, die ook deep

pockets hebben vanuit het monopolie op hun thuismarkt, dan de Nederlandse markt zouden kunnen



betreden terwijl TPG hun markten wordt geweerd. Op zich kun je de vraag stellen, welke publieke

belangen geschaad zouden zijn met  felle concurrentie tussen buitenlandse aanbieders op de Nederlandse

markt. De post wordt in Nederland bezorgd en de werkgelegenheid kan dus niet naar goedkope lonen

landen worden verplaatst. Effectieve concurrentie leidt tot keuze, tot lage tarieven en tot hoge kwaliteit,

en dan kan het mij als consument niet zoveel schelen wie vroeger eigenaar was van de aanbieder van

mijn keuze (weet u wel wie eigenaar is van TPG tegenwoordig?).

Maar het is op zich legitiem en niet ongebruikelijk dat de Nederlandse overheid zich inspant voor de

internationale concurrentiepositie van bedrijven die vanuit Nederland opereren, ongeacht de vraag of het

eigendom ook in Nederland is gelegen. Dat kan rechtvaardigen dat de Nederlandse overheid een zekere

industriepolitieke verantwoordelijkheid voelt ten opzichte van TPG en een monopolie in stand houdt om

buitenlandse kapers van onze kust te weren zo lang TPG hun kusten niet kan bezoeken. Maar

rechtvaardigt het ook dat op de binnenlandse markt het monopolie wordt gebruikt zoals het wordt

gebruikt? Het is niet aan de toezichthouder om die vraag te beantwoorden, maar wel om hem te stellen.

Welke regulering is nodig in het belang van markttoetreding?

Zowel verdere liberalisering als handhaving van het monopolie vereist een actieve rol van de wetgever en

de toezichthouder. In het navolgende wil ik ingaan op de door OPTA bepleite regulering.

Eerst de regulering die nodig is om marktwerking tot stand te brengen. Daadwerkelijke concurrentie is er

niet zomaar.

SLIDE: TOEGANGSDREMPELS SLECHTEN DOOR TOEGANG TOT

- HET NETWERK VAN RODE BRIEVENBUSSEN

- POSTKANTOREN

- POSTBUSSEN (REEDS MOGELIJK)

- SORTEERCENTRA

- DE POSTBODES

Met name de dagelijkse gang van de postbodes langs de brievenbussen van alle huishoudens en kantoren

in Nederland zorgt ervoor dat TPG een bijna niet te matchen concurrentievoordeel op zijn concurrenten

heeft. Dat voordeel geldt ook voor de rode brievenbussen langs de straat, zo lang er een verbod geldt op

plaatsing van andere bussen door concurenten. En last but not least de high-tech sorteercentra, die een

concurrent ook niet zomaar uit de grond stampt. Aangezien het TPG-netwerk voor een belangrijk deel met

monopoliegeld is gefinancierd, is het niet meer dan redelijk dat ook andere marktpartijen van dit netwerk

gebruik mogen maken, in ieder geval in de eerste fase na liberalisering.  Voor andere marktpartijen is

het, vanwege de hoge vaste kosten, niet mogelijk om op korte termijn rendabel een modern en landelijk



dekkend netwerk op te bouwen. De aanvankelijk vaak beperkte omvang van de activiteiten, en daarmee

de langere terugverdientijd, vormt voor nieuwe toetreders een drempel voor investeringen. Wij hebben in

onze visie op de postmarkt dan ook gepleit voor meer toegangsmogelijkheden tot het postale net van

TPG. Er zou een menukaart voor toegang zou moeten komen. Een marktpartij zou per zending moeten

kunnen beslissen op welk punt van TPG’s netwerk wordt ingestoken: bij de rode brievenbussen, de

postkantoren, de sorteercentra of de postbode. Alleen toegang tot de postbussen is nu al geregeld. Ex-

ante regulering, waarin toegang tot het netwerk van TPG op andere punten  tegen non-discriminatoire,

redelijke en objectief gerechtvaardigde voorwaarden en tarieven is opgenomen, is essentieel voor het

bewerkstelligen van meer concurrentie. Toegang is belangrijk om een klantenbestand en dus volume op

te bouwen en in de tussentijd te werken aan een eigen netwerk.

De concurrentie-ontwikkeling op de postmarkt zou op deze manier een flinke impuls krijgen. Bestaande

aanbieders kunnen zo vrijwel direct de concurrentie met TPG aangaan en is er laagdrempelige toetreding

tot de markt mogelijk. Concurrenten kunnen dan kiezen: óf ze concurreren via hun eigen distributienet óf

ze bouwen eerst een klantenbestand op waarbij ze gebruik maken van het postale net van TPG, voordat ze

verder in een fijnmazig distributienet investeren. Ook een combinatie van gebruik van het eigen net en

TPG’s net is denkbaar. Naarmate de concurrentie meer van de grond komt, zullen steeds meer gebruikers

kunnen kiezen bij wie ze hun post willen laten vervoeren.

Wel is nader economisch onderzoek naar de effecten van toegang tot het netwerk op de kwaliteit van de

universele dienstverlening noodzakelijk. Vooralsnog merk ik echter op, dat het in het algemeen gunstig is

voor oud-monopolisten als zij verlies van marktaandeel op de retailmarkt deels kunnen compenseren door

wholesalediensten aan hun concurrenten, als nieuwe tak van sport. Bovendien zou de werkgelegenheid

binnen TPG minder hoeven te krimpen als toegang tot en medegebruik van TPG’s netwerk mogelijk wordt.

Welke regulering is nodig rond de universele dienst?

SLIDE:  UNIVERSELE DIENST:

- ZIJN DE EERDER BEPAALDE DIENSTVERLENINGSNIVEAUS NOG ACTUEEL?

- GEBRUIK BOVENMATIGE MONOPOLIERENDEMENTEN VOOR  HANDHAVING VAN MEER

ONRENDABELE DIENSTEN?

Bij verdergaande liberalisering van de postmarkt is van belang dat het vraagstuk van de universele

dienstverlening opnieuw politiek geadresseerd wordt. Wat is het minimum verzorgingsniveau van

postdiensten dat we nodig vinden in Nederland? Hoe vaak per week moet er postbezorging plaatsvinden?

Binnen welke afstand moeten gebruikers over een dienstverleningspunt kunnen beschikken? Hoe wordt

verzekerd dat iedereen over de universele postdienst kan beschikken? Bij het beantwoorden van de



laatste vraag kan lering worden getrokken uit de ervaringen in de telecomsector. Daar is gekozen voor

het model dat de voormalig monopolist nog gedurende een bepaalde tijd de universele dienstverlening

voor zijn rekening neemt. Op het moment dat TPG aangeeft dat deze de lasten daarvan niet langer wil

dragen, kan de universele dienst getenderd worden. Mocht daar te weinig animo voor zijn, dan zou TPG

alsnog verplicht moeten worden de universele dienst te leveren maar dan tegen een vergoeding. Daartoe

dienen dan wel de nettokosten van de universele dienst -waar ik het in het begin ook al over heb gehad-

te worden vastgesteld. Voorzover mij bekend is al die jaren nooit eens onderzocht wat eigenlijk de

omvang van de niet rendabele dienstverlening is. Gaat het om enkele miljoenen of honderden miljoenen?

Kennis van deze kosten kan de discussie over het wenselijke serviceniveau vergemakkelijken.

Welke regulering is nodig op het gebied van de posttarieven?

Tariefregulering kan niet los gezien worden van de mate van concurrentie op de postmarkt.

SLIDE:  MATE VAN LIBERALISERING EN OVERHEIDSTOEZICHT OP TARIEVEN ZIJN COMMUNICERENDE

VATEN

Het is een logische keuze: óf je kiest voor een monopolide aanbieder waarbij de tarieven goed in de

teugels worden gehouden of je kiest voor meerdere aanbieders die op reële wijze de concurrentie met TPG

aan kunnen gaan, en dan kan volstaan worden met een mildere vorm van tariefregulering.

In het algemeen geldt dat naarmate er meer marktwerking op een bepaalde markt is, er een beter en

gedifferentieerder aanbod tot stand kan komen in termen prijs en kwaliteit. In dat geval zorgt de

concurrentie op de markt ervoor dat er voldoende prijsdruk aanwezig is. Afhankelijk van de mate van

concurrentie op de postmarkt is er dus meer of minder noodzaak om de posttarieven van TPG te

reguleren. Als gebruikers werkelijk zelf kunnen kiezen door welke aanbieder ze hun brieven laten

vervoeren, neemt de noodzaak voor stringente tariefregulering af. Ook in de beginfase direct na volledige

liberalisering -als de concurrentie nog op gang moet komen en de keuze nog niet altijd direct voor

handen is- lijkt het niet verstandig de initiatieven van de andere aanbieders te smoren door de tarieven

van TPG sterk omlaag te brengen.

Echter, als een bedrijf met uitsluiting van anderen, het exclusieve vervoer van brieven mag verzorgen, is

het van belang dat de gebruikers -die geen keuze hebben- worden beschermd tegen bovenmatige

winstneming door de monopolist. Uit oogpunt van welvaartoptimalisatie dienen eventuele

schaalvoordelen en efficiencyvoordelen die samenhangen met de aanwezigheid van slechts één aanbieder



in belangrijke mate ten goede te komen aan de gebruikers. Dat zijn zoals gezegd niet alleen

consumenten, maar vooral ook de talloze kleine en middelgrote bedrijven van Nederland.

Blijft er echter ook na verrekening van de kosten van de universele dienst een bovenmatig rendement

bestaan, dan  dient tariefregulering dit tot een redelijk niveau terug te brengen. Zo profiteert de klant

van het monopoliebedrijf mee van de voordelen van het monopolie, en wordt voorkomen dat

concurrenten van TPG op het vrije gedeelte van de postmarkt moeten opboksen tegen de ‘deep pockets’

van TPG die nog steeds vanuit het monopolie gevuld kunnen worden.

Tariefregulering hoeft niet te betekenen, dat de economische prikkel om efficiënter te werken bij TPG

wordt weggenomen. Uit sectoren als telecom en energie zijn price cap systemen bekend die een

dergelijke prikkel waarborgen.

Vorige week heeft het kabinet een besluit genomen over de regulering van de posttarieven. Dat besluit

was nodig omdat het bestaande tariefbeheersingssysteem  per 1 januari 2003 afloopt.

SLIDE:  KABINETSVOORNEMEN NOVEMBER 2002

- POSTMARKT TOT 2007 NIET VRIJ(ER)

- TARIEVEN IN NOMINALE TERMEN BEVROREN

 Het kabinet heeft besloten de postmarkt vooralsnog niet vrij te geven en dus de mogelijkheden voor

concurrenten voorlopig niet te vergroten. Maar tegelijkertijd wordt de consequentie van die keuze,

namelijk dat er dan stringente tariefreguling nodig is, niet volledig getrokken. Het kabinet wil de

posttarieven tot 2007 in nominale termen bevriezen. Daarmee worden bestaande bovenmatige

rendementen slechts afgeroomd door de inflatie, en blijven reële  tariefdalingen achterwege.

De keuze van het kabinet heeft OPTA verrast. Eerder had het ministerie van Economische Zaken OPTA en

NMa gevraagd om advies uit te brengen over haar voorstel om de posttarieven in de toekomst te

reguleren via een nieuw price cap systeem. Het voorstel van EZ was gebaseerd op de uitkomsten van het

onderzoek van het gerenommeerde Britse adviesbureau NERA. Dat heeft in opdracht van EZ het bestaande

tariefbeheersingssysteem geëvalueerd. NERA constateerde dat TPG bovenmatige rendementen realiseert

en concludeerde dat het huidige systeem aanpassing behoeft. NERA stelde voor een price cap systeem

voor waarbij een jaarlijkse tariefcorrectie wordt vastgesteld door de huidige tarieven te spiegelen aan de

efficiënte kosten voor de postale dienstverlening, rekening houdend met een redelijk rendement. Zowel

de NMa als OPTA konden ons in dit voorstel vinden omdat price cap regulering over het algemeen de

aangewezen manier is om de tarieven van een monopoloïde aanbieder, dan wel een aanbieder met een



dominante positie, te reguleren zonder zijn efficiencyprikkels weg te nemen. In een gezamenlijk advies

constateerden OPTA en NMa verder dat TPG inderdaad bovenmatige rendementen haalt . De daarbij als

gebruikelijk gehanteerde norm is, welke kapitaalvergoeding nodig zou zijn om in deze markt en gelet op

het risicoprofiel bestendige toegang tot de kapitaalmarkt te garanderen. Uit het jaarverslag van TPG is af

te leiden dat het rendement op de postdivisie ruim 32 procent bedraagt, waarbij het aannemelijk is dat

daarbinnen het rendement van de opgedragen en monopolietaken nog hoger is. Dat is het drievoudige

van wat OPTA en NMa als redelijk beschouwen voor een onderneming met exclusieve rechten op deze

markt.

Wat zou scherpere tariefregulering nu in de praktijk kunnen betekenen? In de bijlage bij hun advies

becijferen OPTA en NMa dat, bij bepaalde aannames, de prijs van de briefport kan dalen van 39 naar 32

cent. Als het volume in de postmarkt gaat dalen zoals TPG voorspelt, worden de kosten natuurlijk

uitgesmeerd over een geringer aantal poststukken en wordt de tariefdaling beperkt., zoals u ziet in dit

staatje.

SLIDE:  OVERHEADSHEET:  SCHEMA UIT BIJLAGE 2 BIJ OPTA/NMA ADVIES

Toch blijft er zelfs in het geval van de meest dramatische volumedaling nog altijd een tariefdaling over

van 2 eurocent op 39.  Best case, een daling met 17 procent, worst case, een daling met 5 procent.

Nogmaals: op basis van bepaalde aannames.

Waar we het dan nog niet over hebben gehad is de vraag, of het kostenniveau in Nederland nog verder

omlaag kan. TPG doet veel aan efficiencyverbetering en de postzegel is niet duur in vergelijking met onze

buurlanden. Maar onze collega’s van de Duitse posttoezichthouder hebben een overzicht gemaakt van de

kosten van postbezorging afgezet tegen de bevolkingsdichtheid. Immers, bij een hoge

bevolkingsdichtheid moeten die kosten veel lager liggen dan in het geval van een land met bergachtige

of anderszins slecht bereikbare gebieden.

SLIDE:  STATISTIEK REGTP UIT FIN. DAGBLAD

 Volgens dit overzicht, laatst gepubliceerd in het Financieel Dagblad, is de Nederlandse postbezorging

niet zo goedkoop als hij zou moeten zijn gelet op de relatief gunstige omstandigheden in Nederland. Dat

doet vermoeden dat het kostenniveau in Nederland nog ruimschoots omlaag kan en ook de prijs van de

postzegel.



De bovenmatige rendementen op het postmonopolie kunnen niet alleen omlaag worden gebracht door

tariefdaling, maar ook door kostenstijging.

SLIDE:

DISCUSSIESTELLING;

BEHALVE DOOR SCHERPERE TARIEFREGULERING KUNNEN BOVENMATIGE RENDEMENTEN OOK WORDEN

TERUGGEBRACHT DOOR HET OPENHOUDEN VAN MEER POSTVESTIGINGEN OP HET PLATTELAND.

Een duidelijke optie daarvoor is wellicht het heroverwegen van de targets met betrekking tot de

universele dienst.  Met gebruikmaking van de marges op de monopoliediensten kunnen bijvoorbeeld heel

wat méér postvestigingen in rurale gebieden worden open gehouden dan nu is afgesproken.  Die

bestemming is immers de klassieke en beoogde bestemming van monopoliewinsten: het op peil houden

van de dienstverlening op het platteland.

Afronding

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

Natuurlijk behoort het vaststellen van een tariefregime voor TPG tot het primaat van de politiek.

Wenselijk zou echter zijn, als het beleid kon worden geplaatst in een duidelijker en meer voorspelbaar

doelstellingenkader.

Wellicht worden in het vervolg van het politieke debat meer vragen opgehelderd. Voor de toezichthouder

is politieke duidelijkheid van groot belang. Dat is ook de reden waarom OPTA het debat al dit voorjaar

heeft aangezwengeld.  Zoals gezegd: de regulering van de post is dringend aan herijking toe. Niet alleen

over de vraag of en wanneer de postmarkt wordt vrijgegeven en welke tariefregulering daar bij hoort. Het

gaat ook over de vraag welke postvoorziening uit maatschappelijk oogpunt gewenst is. Als we op die

vraag een antwoord hebben, laat de vraag naar “en hoe doen we dat dan?” zich wellicht ook beter

beantwoorden.

Wij zullen vanuit onze rol de discussie blijven aanzwengelen. Dat is één van de rollen van een waakhond.

Het laatste woord, en de lengte van de ketting van de waakhond, zijn echter altijd aan de politiek.

Ik dank u voor uw aandacht.


