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1

Managementsamenvatting

1.1

In reactie op de motie Verbrugge in de gemeenteraad heeft de gemeente Rotterdam
Rebel om advies gevraagd over de publieke-private indeling van het HbR

Het Rijk heeft in 2008 een afwegingskader ontwikkeld voor het bepalen van de maximale bestuurdersbeloningen van de Staatsdeelnemingen om meer transparantie te creëren. Dit afwegingskader heeft het Rijk toegepast op het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Daarbij is het HbR
ingedeeld in de ‘markt-publiek’-categorie. Deze toepassing heeft geleid tot een debat in zowel
de gemeenteraad als de Tweede Kamer over de juiste indeling van het HbR. Dit resulteerde in de
gemeenteraad in de motie Verbrugge (11gr1195) waarin aangedrongen wordt op matiging van
de directiebeloning van het HbR via een herindeling binnen het afwegingskader van ‘marktpubliek’ naar ‘publiek-markt’ of ‘publiek’.
In reactie op deze motie heeft de gemeente Rotterdam aan Rebel gevraagd om op basis van een
economische analyse te bepalen welke percentages redelijk zijn in de weging van de groepen
publiek, privaat en internationaal. Om zich zo een mening te kunnen vormen over de huidige
indeling van het HBR van 25% publiek, 50% privaat en 25% internationaal. In deze analyse staat
niet het afwegingskader zelf ter discussie.
1.2

De analyse leidt tot een bandbreedte in de toedeling aan publiek en privaat

De kwalitatieve analyse leidt tot drie constateringen. Ten eerste delen we de havenmeesteractiviteiten vanwege meerdere criteria toe aan de categorie publiek. Daarnaast is via een analyse
inzichtelijk gemaakt dat de marktwerking in de verschillende HbR-segmenten varieert en daarmee mogelijk een indicatie is voor meer of minder privaat. Tot slot bestaan er een aantal kwalitatieve argumenten die richting geven aan een toewijzing aan publiek en privaat. Gegeven het
feit dat de indeling geen mechanisch proces is, is er sprake van passende bandbreedtes waarbij
wij een drietal benaderingen onderscheiden:
• Alleen de havenmeestertaken worden toegedeeld aan de groep publiek. Gegeven de
grondslag van totale kosten voor de Havenmeestertaken ten opzichte van de totale
kosten van het HbR kennen we 22% van het HbR toe aan de groep publiek en dus 78%
aan de groep privaat.
• Bij de toedeling houden we rekening met 1) het feit dat Havenmeestertaken publiek zijn
en 2) de marktwerkingsanalyse. Dit leidt tot een indeling in publiek en privaat van resp.
46% en 54%.
• Bij de toedeling houden we rekening met 1) het feit dat Havenmeestertaken publiek
zijn, 2) de marktwerkingsanalyse en 3) kwalitatieve argumenten. Belangrijke kwalitatieve argumenten zijn de sterkere marktwerking voor het vinden van nieuwe klanten en de
toenemende omvang van de containersector (met Maasvlakte II) die normale marktwerking ondervindt. Vanwege het toevoegen van de kwalitatieve argumenten zijn wij
van mening dat een toedeling van 34% publiek en 66% privaat (het middenpunt tussen
de twee eerder genoemde punten) een redelijke samenstelling zou zijn.
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Bij deze conclusies zijn een viertal opmerkingen te plaatsen:

•

•

•

•

1.3

Eenduidige definities van publiek en privaat zijn niet beschikbaar. Om die reden is de
analyse in hoge mate kwalitatief met een kwantitatieve vertaling in de laatste fase van
het onderzoek.
Met een toedeling aan de groepen publiek, privaat en internationaal kan niet geconcludeerd worden dat het HbR voor een bepaald percentage een publieke, een private of
een internationale organisatie is. Het HbR kenmerkt zich juist door de combinatie.
Hoewel het HbR wel degelijk een sterk internationale component heeft, is in de huidige
toedeling de internationale component op 0 (nul) gezet. Het HbR heeft te maken met
internationale klanten, internationale concurrentie en voert internationale activiteiten
uit. Welk aspect bedoeld wordt met de term internationaal binnen het afwegingskader,
is door het ontbreken van een definitie niet duidelijk. Gegeven het feit dat de categorieën publiek, privaat en internationaal tot 100% optellen (en dus uitsluitend zijn), interpreteren we internationaal als ‘activiteiten in het buitenland’. Dit aspect is voor het HbR
beperkt tot 2 Sohar-deelnemingen en een aantal adviestrajecten. Vanwege de beperkte
omvang van deze activiteiten zetten we de component op 0. Methodologisch moeten
de overige internationale componenten in onze ogen dan wel tot uitdrukking komen in
de private peergroup.
Naast deze kwalitatieve analyse heeft Rebel ook een kwantitatieve analyse uitgevoerd.
De kwantitatieve analyse beoogde te onderzoeken of we op basis van de prestaties van
het HbR, voor of na de verzelfstandiging, een aanwijzing zien voor de toedeling aan de
groep publiek en privaat. Op basis van de beschikbare data is een trendbreuk voor of na
de verzelfstandiging niet statistisch aan te tonen. Het feit dat we dit niet konden aantonen betekent niet direct dat het verband niet bestaat. Mogelijk was de data niet verfijnd
genoeg of hebben de veranderingen meer tijd nodig alvorens zich te vertalen in de financiële resultaten. Met de beschikbare data konden we mogelijke verklaringen niet
uitsluiten. Daarom waren de conclusies niet direct bruikbaar bij de toedeling en is deze
analyse niet verder opgenomen in het rapport.
Vanwege het kwalitatieve karakter is detailanalyse van belang

Als onderligger van de resulterende bandbreedtes, is het van belang nader in te gaan op de kwalitatieve analyse zelf. Om die reden werken we de hierboven beschreven algemene conclusies uit op
meer detailniveau.

1.3.1 De criteria van Commissie Dijkstal die een indicatie zijn voor publiek, leiden tot een
genuanceerd beeld
De Commissie Dijkstal heeft in haar rapport ‘Normeren en Waarderen’ gezocht naar definities
voor de groepen publiek en privaat. De Commissie schrijft dat er niet 1 definitie voor de groepen
publiek en privaat bestaat. Om die reden heeft zij 3 criteria geformuleerd die een indicatie zijn
voor toewijzing aan de groep publiek:
• mate van publiek bekostiging;
• publiek belang dat de onderneming behartigt;
• status van Rechtspersoonlijkheid met Wettelijke Taak.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen die een rol spelen bij de beoordeling
van deze criteria voor het HbR.
Criteria

Onderwerp/Sub criteria

Oordeel subcriteria

Mate van publieke bekostiging
Rijksbijdrage zeewering (Maasvlakte II)

Neutraal

Verschaffing eigen vermogen

Neutraal

Bekostiging havenmeestertaken

Publiek

Dividend

Niet-publiek

Grondinbreng

Niet-publiek

Leningen

Niet-publiek

Continuïteit en kwaliteit van de haven

Niet-Publiek

Vrije toegang

Niet-Publiek

Nautische veiligheid (havenmeesteracti-

Publiek

Publiek belang dat de onderneming behartigt

viteit)
Duurzaam ruimte gebruik

Niet-publiek

Verzelfstandiging HbR

Van publiek naar privaat

Wettelijke basis
Havenmeestertaken

Publiek

Overig

Niet-publiek

Tabel 1: Beoordeling van de criteria zoals geformuleerd door commissie Dijkstal die een indicatie zijn voor publiek

Een aantal criteria is als neutraal beoordeeld; deze criteria spelen geen rol bij de toedeling aan
publiek en privaat. Een ander opvallend punt is dat de Havenmeestertaken op meerdere criteria
‘publiek’ scoren. Dit leidt tot toedeling van de Havenmeestertaken aan publiek.
Tot slot verdient het publieke belang ‘continuïteit en kwaliteit van het HbR’ een nadere toelichting. Hoewel dit publieke belang niet uitsluitend door de publieke organisaties wordt geborgd en
daarmee het belang niet naar publiek wijst, vormt het borgingsmechanisme ‘overheidsaandeelhouderschap’ het wel. Aangezien niet duidelijk is of er additionele redenen zijn voor dit aandeelhouderschap is dit element met name kwalitatief meegenomen in het vervolg van de studie.
1.3.2 Het criterium van Commissie Dijkstal dat een indicatie is voor privaat
Het criterium dat de Commissie Dijkstal heeft geformuleerd als contra-indicatie van publiek is
marktwerking. In hoofdstuk 7 is de marktwerking benaderd aan de hand van het 5krachtenmodel van Porter. Onderstaande tabel beschrijft de uitkomsten van de analyse.
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Criteria

Oordeel over de mate van martkwerking

Kwantitatieve vertaling

Marktwerking huur haveninfrastructuur
Containers

Normaal

Ruwe aardolie

Sterk verminderde marktwerking

100%
50%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

Verminderde marktwerking

75%

Droge bulkgoederen

Verminderde marktwerking

75%

Containers

Verminderde marktwerking

75%

Ruwe aardolie

Zeer beperkte marktwerking

25%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

Sterk verminderde marktwerking

50%

Droge bulkgoederen

Sterk verminderde marktwerking

50%

Marktwerking huur gronden

Tabel 2: Beoordeling van het criterium zoals geformuleerd door commissie Dijkstal dat een indicatie vormt voor privaat

In het algemeen is de marktwerking voor de verhuur van haveninfrastructuur groter dan de
marktwerking voor de verhuur van gronden. Dit omdat terminal operators die grond huren meer
investeringen doen in de los- of verwerkingslocaties dan reders die haveninfrastructuur huren.
Deze laatsten hebben dus te maken met lagere zogenaamde exit-barriers. De contracten voor
terminal operators zijn doorgaans lang en afnemers zullen dus niet gemakkelijk de haven verlaten.
Kijkend naar de sectoren ondervindt het HbR de meeste marktwerking in de containersector en
minder marktwerking in de ruwe aardolie. Belangrijkste onderscheid tussen deze twee sectoren
is het feit dat voor ruwe olie de installaties meer specifiek zijn en de toegangsvoordelen van de
Rotterdamse haven voor die sectoren zwaarder wegen dan voor containers. De droge en natte
bulk (excl. ruwe aardolie) zit tussen deze twee categorieën in.
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2

Inleiding

2.1

Aanleiding voor het onderzoek

De beloning van bestuurders (zeker van bedrijven waarin overheden aandelen hebben), is een
onderwerp van discussie dat de (politieke) gemoederen bezighoudt. In 2008 heeft het Rijk een
afwegingskader ontwikkeld om meer objectiviteit aan te kunnen brengen in deze discussie. Dit
afwegingskader beschrijft een aantal stappen met als doel een maximale beloning vast te stellen. Deze beloning vormt een onderdeel van het beloningsbeleid dat op voordracht van de Raad
van Commissarissen door de aandeelhouder moet worden vastgesteld.
De Gemeente Rotterdam (70,1%) en het Rijk (29,9%) zijn aandeelhouder van het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR). Vanuit die rol heeft de Minister van Financiën het afwegingskader toegepast
op het HbR en heeft de Tweede Kamer daarover bericht. De Gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven aansluiting te zoeken bij de systematiek van het Rijk. Vervolgens zijn de aandeelhouders in gesprek getreden met de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor het beloningsbeleid. Dit heeft nog niet geleid tot het vaststellen van een nieuw beloningsbeleid.
2.2

Het HbR exploiteert de haven en behartigt daarmee publieke belangen

Het HbR profileert zich recent als portdeveloper. Als portdeveloper richt zij zich naast de ontwikkeling in de haven ook op ontwikkelingen buiten het havengebied om zo het havengebied
zelf te ondersteunen. Voor het ontwikkelen van de haven zelf vervult de havenautoriteit een
Landlord-functie . Dit doet zij door het ter beschikking stellen en onderhouden van haveninfrastructuur, de verhuur of de uitgifte van bedrijfsterreinen en/of –panden (inclusief eventueel verder toebehoren), het uitvoeren van havenmeesteractiviteiten en internationale activiteiten. Doel
van het HbR is de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied en het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust. Belangrijkste inkomsten ontvangt het HbR uit de verhuur van gronden (erfpachtgelden) en zeehavengelden voor het beschikbaar stellen van nautische infrastructuur voor rederijen.
Het HbR formuleert haar bezigheden in 2010 in de vorm van een missie: ‘Het HbR ontwikkelt in
partnerschap een Europese haven van wereldklasse. Daarbij zet zij vol in op het doorontwikkelen
van het haven- en industriecomplex Rotterdam tot het meest efficiënte, veilige en duurzame ter
wereld. Havenbedrijf Rotterdam creëert waarde voor klanten door het ontwikkelen van ketens,
netwerken en clusters. In Europa en in groeimarkten wereldwijd. Havenbedrijf Rotterdam is als ondernemende havenontwikkelaar de partner voor klanten van wereldklasse, in petrochemie, energie,
transport&logistiek. Daarmee versterkt Havenbedrijf Rotterdam de concurrentiekracht van Neder1
land’ .

1

Jaarverslag 2010 Havnebedrijf Rotterdam
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Het HbR voert taken uit met een publiek belang. In 2004 zijn de publieke belangen van het HbR
als volgt verwoord2.
“Om de continuïteit van de Rotterdamse haven te borgen, dient het Havenbedrijf Rotterdam te concurreren bij het aantrekken van ladingsstromen en bedrijvigheid. Voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en het behoud van haar mainportpositie is het aantrekken van ladingsstromen cruciaal. In het aantrekken van ladingsstromen concurreert het Havenbedrijf Rotterdam met name met
de havens in de «Hamburg - Le Havre range», zoals Hamburg, Antwerpen en Bremen”.
2.3

De toepassing van het afwegingskader en de politieke discussie daarover

2.3.1 Politieke discussie in de Tweede Kamer
In de Tweede Kamer heeft een discussie plaatsgevonden over de beloning van de Raad van Bestuur van het HbR. Op verzoek van de Tweede Kamer lichtte de Minister van Financiën zijn indeling toe in een brief aan de Kamer (Kamerstukken 28165, nr. 101). In de brief is - in reactie op de
motie Kalma (Kamerstukken 30111 nr. 46)- een nadere toelichting (heroverweging) gegeven op
de indeling van het HbR:
De onderneming ontvangt haar inkomsten voor het grootste deel uit (zee)havengeld, dat reders
betalen voor het gebruik van infrastructuur, en uit huuropbrengsten voor de grond. De tarieven voor
het havengeld worden vastgesteld door HbR na marktconsultatie. Er is derhalve sprake van zelfregulering en de onderneming valt dan ook buiten de werkingssfeer van de WOPT.
Het HbR ondervindt binnen Nederland geen significante concurrentie; de andere Nederlandse havens zijn aanzienlijk geringer in omvang. De onderneming treedt echter wel in forse concurrentie
met de andere grote havens in West-Europa, en dan met name met Antwerpen, Hamburg en Bremen.
In een NMa-onderzoek naar de economische machtspositie van het Havenbedrijf uit 2005 is opgemerkt dat HbR ten aanzien van de tarifering niet concurreert met andere havens, aangezien deze
kosten slechts een beperkt gedeelte uitmaken van de totale transportkosten. De concurrerende factor zit met name in de kwaliteit van de haven als geheel (afhandeling scheepvaart, groeimogelijkheden, achterlandverbindingen, etc.). Hierbij kan tevens het onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende productgroepen.
De NMa concludeert dat HbR ten aanzien van de segmenten containers en roll-on, roll-off niet over
een economische machtspositie beschikt. Voorts is een belangrijk aspect bij de weging van de mate
van concurrentie dat de aanleg van de Tweede Maasvlakte met name is gericht op het faciliteren
van de groei in het containersegment. Hiermee zal de mate van concurrentie tussen de havens in de
Hamburg-Le Havre range de komende jaren gaan toenemen.
Ten slotte is van belang dat het Havenbedrijf geen Rechtspersoonlijkheid met Wettelijke Taak

2

Kamerstukken 28165, nr 97). In de Contourennota Borgingskader Nationaal Belang Mainport Rotterdam is dit verder uitgewerkt.
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(RWT) is. De Minister is mening dat het beloningsbeleid bij het Havenbedrijf Rotterdam, gezien de
score op de criteria (geen overwegende mate van publieke financiering, toenemende concurrentie en
geen RWT), een relatie dient te hebben met de beloningen bij vergelijkbare marktpartijen. Mijn streven is desondanks om ook de beloningen bij HbR te maximeren. De (semi)publieke peergroup van
HbR krijgt een gewicht van 25%. De Staat is bij HbR minderheidsaandeelhouder. De andere aandeelhouder is de Gemeente Rotterdam. Ten aanzien van het onderwerp beloningsbeleid is tussen
beide aandeelhouders echter afgesproken dat besluiten daarover slechts met wederzijdse instemming kunnen worden genomen.

Op basis van deze analyse heeft het Rijk het HbR in de categorie ‘markt/publiek’ ingedeeld met
een weging van 25%, 50%,25% voor respectievelijk de referentiegroepen (semi-)publiek , privaat
en internationaal. Vervolgens heeft er op 30 december 2009 (Kamerstukken 28165, nr. 106) een
Algemeen Overleg plaatsgevonden. Uit het debat werd duidelijk dat de onderbouwing niet voor
iedereen helder was.
2.3.2 Politieke discussie binnen de Gemeenteraad heeft geleid tot een motie
Nadat de Gemeente Rotterdam heeft besloten het Rijk te volgen in de systematiek is de gemeenteraad geïnformeerd over de toepassing van de systematiek. Tijdens een debat over het
onderwerp bleek dat de gemeenteraad van mening is dat de huidige indeling (in de categorie
‘markt/publiek’) voor het HbR onjuist is. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad daarom de
motie-Verbrugge (11gr1195) aangenomen waarin aangedrongen wordt op matiging van de directiebeloning van het HbR via een herindeling binnen het afwegingskader van ‘markt-publiek’
naar ‘publiek-markt’ of ‘publiek’.
De wens tot matiging komt voort uit het feit dat de taken van het HbR in 2004 verzelfstandigd
zijn en de gemeenteraad niet goed begrijpt waarom de bezoldiging hoger zou moeten zijn dan
in de tijd dat de gemeente dezelfde taken uitvoerde. De taken waren en zijn, volgens de gemeenteraad, nog steeds hoofdzakelijk publiek. Tevens vindt de gemeenteraad niet dat de private referentiegroep zo zwaar zou moeten wegen terwijl er ook (concurrerende) havens (New York
en Hamburg) bestaan die nog steeds volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
wordt uitgevoerd.
2.4

Opdracht aan de RebelGroup

De gemeente Rotterdam heeft RebelGroup Advisory (‘Rebel’) gevraagd om op basis van een
economische analyse te bepalen welke percentages redelijk zijn in de weging van de groepen
publiek, privaat en internationaal en om te bevestigen (of te ontkrachten) of de weging 25% publiek/50% privaat/25% internationaal juist is.
In dit rapport is een inhoudelijke analyse uitgewerkt op basis waarvan de percentages publiek,
privaat en internationaal voor het HbR worden afgeleid. De hoofdlijnen van het afwegingskadervan het rijk hebben binnen deze analyse niet ter discussie gestaan.
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Interviews hebben plaatsgevonden met ambtenaren van het Ministerie van Financiën, met de
scheidend voorzitter van de Raad van Commissarissen (de heer Scheepbouwer), met medewerkers van het HbR en met ambtenaren van de gemeente Rotterdam.
2.5

Leeswijzer

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is in hoofdstuk 3 gekeken naar het afwegingskader
dat in 2008 door het Rijk is ontwikkeld en momenteel van toepassing is bij het bepalen van de
maximale beloning van bestuurders. Tevens omvat het hoofdstuk aandachtspunten bij de toepassing en daarmee ook de beoordeling van het afwegingskader.
Dijkstal criteria die een indicatie zijn voor publiek
In hoofdstuk 4 vindt u de analyse van de bekostiging uit publieke middelen, in hoofdstuk 5 de
analyse van het publieke belang dat samenhangt met het HbR en in hoofdstuk 6 de analyse van
de wettelijke borging van de taken van het HbR.
Dijkstal criterium dat een indicatie is voor privaat
Hoofdstuk 7 beschrijft de mate van marktwerking die het HbR ondervindt in de verschillende
sectoren.
Tot slot vindt u in hoofdstuk 8 de bepaling van de weging van de 3 categorieën publiek, privaat
en internationaal.
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3

Nadere beschouwing van het afwegingskader

3.1

Introductie

Voordat we starten met de analyse, lichten we in dit hoofdstuk het afwegingskader van het Rijk
toe. Tevens zijn aandachtspunten beschreven die van belang zijn bij de toepassing van het afwegingskader en daarmee de interpretatie van de uitkomsten.
Het afwegingskader is in het verleden opgesteld om de afwegingen rond de beloningen transparanter en meer gestructureerd te maken. Het afwegingskader doorloopt een aantal stappen om
uiteindelijk een maximale beloning voor de bestuurders van de onderneming te bepalen. Dit
hoofdstuk schetst de te doorlopen stappen.
3.2

Toelichting op het afwegingskader

Het afwegingskader is ingedeeld in een 5-tal stappen.
1. Toetsen staatsdeelneming aan 4 criteria
2. Bepalen van categorie (Publiek, Publiek-Markt, Markt-Publiek)
3. Bepalen weging per referentiegroep
4. Bepalen peers per referentiegroep
5. Bepalen beloning
Figuur 1 visualiseert deze stappen. Het vervolg van de paragraaf beschrijft de stappen in meer
detail.
Stappen
Algemene criteria

Indeling

Referentiegroep

Weging

Peers

Salaris

Systeem
De mate van publieke
bekostiging
Publiek
Publiek belang behartiging
Publiek/Markt
Rechtspersoon met
Wettelijke Taak
Markt/Publiek
Mate van commerciële
marktwerking

1

2

(Semi)Publiek

25%

Privaat

50%

Internationaal

25%

3

Figuur 1: Schematische weergave van het afwegingskader van het Rijk

Vopak

75’ ile

Haven Antwerpen

50 ‘ ile

DPW

25’ ile
4

5
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3.2.1 Stap 1 + 2: toets deelneming aan criteria en indeling per categorieën
In de eerste stap wordt de deelneming aan de hand van de criteria die de Commissie Dijkstal in
zijn rapport ‘normeren en waarderen’ heeft geformuleerd, getoetst en afhankelijk van de analyse ingedeeld in 3 categorieën; publiek, publiek/markt, markt/publiek. Deze driedeling onderscheidt de deelnemingen in de mate waarin zij opereren in de (semi-)publieke of commerciële
omgeving. De categorisering geeft richting aan de toe te passen weging van een private en (semi-) publieke arbeidsmarktreferentiegroep.
In de Kamerbrief (Kamerstukken 28165, nr. 101) definieert de Minister van Financiën de groepen
alsvolgt:
Publiek
Ondernemingen in deze categorie bewegen zich in hoge mate in de (semi)-publieke sector. Zij
zijn nauwelijks blootgesteld aan commerciële concurrentie en voeren hoofdzakelijk publieke
taken uit, waarvoor zij afhankelijk zijn van publieke bekostiging. De maximale beloning die geldt
voor deze organisaties is de maximale beloning die geldt voor de publieke sector (de zogenaamde MP-norm).
Publiek-Markt
Ondernemingen in deze categorie bewegen zich in het publieke domein maar ondervinden in
toenemende mate invloed van de markt. Zij concurreren met een gedeelte van hun activiteiten
met de markt of zijn voor hun topfuncties afhankelijk van mensen met commerciële ervaring.
Het beloningsplafond wordt gewogen op basis van 2 arbeidsmarktreferentiegroepen; een
(semi-) publieke en een private groep. De weging hangt af van de onderneming maar de
(semi-)publieke groep telt ten minste voor 50% mee.
Markt-Publiek
Ondernemingen in deze categorie opereren in een competitieve omgeving. Natuurlijk voert de
onderneming activiteiten met een publiek belang uit, maar opereert onmiskenbaar in een commerciële omgeving in een nationale en/of internationale omgeving. Het beloningsplafond wordt
gewogen op basis van 3 arbeidsmarktreferentiegroepen; een (semi-)publieke, een private groep
en eventueel een internationale groep. De weging hangt af van de onderneming maar de private
groep telt ten minste voor 25% en de internationale groep voor maximaal voor 25% mee.
3.2.2 Stap 3: Weging referentiegroep
Na de indeling in 1 van de 3 categorieën dient de weging per referentiegroep publiek en privaat
(en internationaal) te worden bepaald. Anders dan de hierboven beschreven algemene richtlijnen bestaan er geen richtlijnen hoe tot een weging te komen.
3.2.3 Stap 4: Bepalen peers per categorie
Stap 4 omvat de samenstelling van de peergroup per referentiegroep (zijnde publiek, privaat en
internationaal). De peergroup bestaat uit de meest vergelijkbare ondernemingen en de salarisniveaus van vergelijkbare functies vormen een onderdeel van de analyse.
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3.2.4 Stap 5: Bepalen van beloning
Per referentiegroep wordt de mediaan van de beloningsgegevens afgeleid. De maximale beloning wordt bepaald door de medianen per referentiegroep te wegen met de percentages die
afgeleid zijn in stap 3.
3.3

Aandachtspunten bij het afwegingkader

Diverse aandachtspunten zijn van belang ten aanzien van dit afwegingskader:
•

De eerste 3 stappen van het afwegingskader zijn erop gericht om percentages toe te
kennen aan 3 hoofdgroepen; publiek, privaat en internationaal. De stappen 4 en 5 vallen
vanwege de scope van het onderzoek buiten deze analyse.

•

Hoewel de stappen 1 tot en met 3 duidelijk te identificeren zijn, is de interpretatie van
deze stappen subjectief. De subjectiviteit ontstaat omdat er binnen het kader geen nadere definities per categorie geformuleerd zijn; het is dus onduidelijk wat precies gerekend wordt tot publiek, privaat en internationaal. Daarnaast is in de literatuur geen
eenduidige definitie te vinden. Commissie Dijkstal concludeert dit ook in haar advies
‘Normeren en Waarderen’. Over de definities ‘publiek’ en ‘privaat’ schrijft de commissie
het volgende:
“De term semipublieke sector wordt in veel beleidsstukken gebezigd, waarbij de stellers de
term niet altijd in dezelfde betekenis gebruiken. Soms wordt het nader gedefinieerd wat
men bedoelt en soms ook niet. Het gaat in elk geval niet om de publieke sector, die sector
is immers wel precies gedefinieerd. Dat zijn de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, andere openbare lichamen en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen.
Maar de marktsector wordt evenmin bedoeld. Dat is de sector waarin private instellingen
actief zijn die in hoofdzaak op het maken van winst zijn gericht. Vaak lijkt men met de
semipublieke sector een ‘mengvorm’ te bedoelen: het gaat dan om private rechtspersonen, waarbij sprake is van een bepaalde mate van financiering of inkomsten uit publieke
middelen. Meestal is er ook sprake van een wettelijke taak of een publiek belang. Maar het
kan ook gaan om door de overheid geprivatiseerde organisaties zonder rechtstreekse financiering uit publieke middelen. Of om organisaties waarbij in het (recente) verleden
sprake was van publieke financiering.
Er wordt in elk geval een grote verscheidenheid van instellingen met de semipublieke sector in verband gebracht. De activiteiten daarvan hebben betrekking op zeer uiteenlopende
gebieden als onderwijs, zorg, nutsvoorzieningen (energie en water), wonen, openbaar vervoer, welzijn, goede doelen, organisaties die met overheidssubsidie werken, openbare bibliotheken, openbare musea, enzovoort.”
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De commissie erkent dus dat er niet één eenduidige definitie bestaat en geeft als oplossing een
aantal criteria op basis waarvan men kan nagaan of er sprake is van een publieke- of private sector. Voldoen aan de eerste 3 criteria wijst op een meer publiek gehalte:
1. De mate waarin de organisatie inkomsten uit publieke middelen ontvangt.
2. Het publieke belang dat een organisatie behartigt.
3. De status van ‘rechtspersoon met een wettelijke taak’ (RWT).
Een contra-indicatie voor de semipublieke sector is:
4. De mate waarvan er sprake is van (commerciële) marktwerking.
De term internationaal verdient ook nadere aandacht. Ook voor deze term is niet duidelijk aan
welk aspect nu waarden wordt toegekend. Meerdere interpretaties zijn mogelijk:
• Internationaal concurreren. De Haven van Rotterdam concurreert bijvoorbeeld met de
Haven van Hamburg en de haven van Antwerpen.
• In zelfde arbeidsreferentiegroep. Mogelijk zouden de bestuurders van de andere havens in andere landen ook bestuurder kunnen zijn van het HbR.
• Zaken doen met internationale partijen. In de haven hebben zich partijen gevestigd
met verschillende achtergronden.
• Werkzaamheden in het buitenland. Het gaat hier om werkzaamheden in het buitenland. In het geval van het HbR gaat het om een tweetal dochters in Sohar.
Gegeven het afwegingskader ligt de categorie ‘werkzaamheden in het buitenland’ het meeste
voor de hand; immers publiek, privaat en internationaal moeten onderscheidend zijn (het percentage telt op tot 100% waardoor overlap niet mogelijk is). Gezien de beperkte omvang van de
werkzaamheden in het buitenland (2 Sohar-deelnemingen en een beperkt aantal adviesprojecten) heeft het de voorkeur in het vervolg van deze studie om de internationale component op 0
te zetten waardoor we de taken toedelen aan alleen publiek en privaat. Zoals hierboven ook is
toegelicht is het belangrijk hierbij te realiseren dat het HbR wel degelijk internationale componenten heeft, maar dat door de systematiek deze componenten niet via een percentage tot uiting komen. Om de internationale componenten zoals hierboven beschreven een plek te geven,
heeft het onze sterke voorkeur om de internationale component als het gaat over internationale
klanten en internationale concurrentie in het vervolg van het afwegingskader mee te nemen
door ‘private peers’ te selecteren die ook te maken hebben met deze aspecten.
• Bij een toedeling aan publiek en privaat kan niet geconcludeerd worden dat de organisatie voor een bepaald percentage een publieke ofwel een private organisatie is. De eigenschap van de bedrijven waarop het model van toepassing is, is juist de combinatie
van publiek en privaat.
• De invulling van de criteria zelf is subjectief. Er zijn weinig gedefinieerde handvatten te
vinden voor de invulling van deze criteria. Dit leidt tot diverse vragen zoals:
o In hoeverre moet aan het criterium zijn voldaan alvorens de taak toe te rekenen aan
de publieke of private sector?
o Hoe moeten de verschillende criteria ten opzichte van elkaar gewogen worden?
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3.4

Conclusie

Ondanks dat het afwegingskader is ontwikkeld om een standaard reeks aan afwegingen te maken en tot meer transparantie te komen bij de afwegingen, maakt het ontbreken van heldere
definities de toepassing van het afwegingskader subjectief. Invullen van het afwegingskader en
de criteria door ‘tien individuen’ zou wel kunnen leiden tot tien verschillende uitkomsten. Het
bepalen van de categorieën en de weging is dus geen mechanisch proces waarbij dezelfde input
voor iedereen tot hetzelfde antwoord leidt.
Vele commissies en wetenschappers hebben zich gebogen over de vraag wat de definitie is van
een publieke en een private taak, om daarmee het kader te voorzien van enige hardheid. Geen
van hen is tot eenduidige definities gekomen. De term internationaal wordt in deze studie op 0
gezet. Er bestaat binnen het afwegingskader geen definitie van deze term maar lijkt te duiden
op activiteiten in het buitenland. De omvang van deze activiteiten is zeer beperkt. De overige
internationale aspecten dienen tot uiting gebracht te worden door bedrijven in de private
peergroup te nemen die op deze punten vergelijkbaar zijn met het HbR.
In deze analyse is besloten om de criteria van de commissie Dijkstal te gebruiken, om de volgende redenen:
• Ze geven, met de invulling aan de indeling, in ieder geval enige mate van houvast en
worden veelvuldig gebruikt in verschillende studies.
• Bovendien zijn de Dijkstal-criteria door de regering geaccepteerd en horen deze binnen
het afwegingskader dat in het kader van deze opdracht niet ter discussie staat.
• Tevens is het - ondanks alle tekortkomingen - naar onze mening de beste benadering
omdat de belangrijkste aspecten belegd zijn.
In een kwalitatieve analyse zullen daarom de criteria van de commissie Dijkstal nader uitgewerkt
worden voor het HbR. Deze criteria zijn:
1. De mate waarin de organisatie inkomsten uit publieke middelen ontvangt (hoofdstuk
4).
2. Het publieke belang dat een organisatie behartigt (hoofdstuk 5).
3. De status van ‘rechtspersoon met wettelijke taak’ (ofwel RWT) (hoofdstuk 6).
4. De mate waarin er sprake is van marktwerking (hoofdstuk 7).
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4

Inkomsten uit Publieke middelen

4.1

Introductie

Volgens de commissie Dijkstal is publieke bekostiging een indicatie voor een indeling in de groep
publiek. Deze publieke bekostiging kan zijn in de vorm van een rijksbijdrage/ondersteuning en/of
subsidiering vanuit de overheid. De commissie hanteert daarbij de criteria die gelden voor de
WOPT3. Vanuit het Rijk en de gemeente bestaan er financiële relaties met het HbR. Deze stromen zijn in onderstaande alinea’s beschreven.
4.2

Financiële ondersteuning vanuit het Rijk

Rijksbijdrage ter bekostiging van de zeewering (Maasvlakte II)
In het verleden is het HbR een eenmalige rijksbijdrage van € 620 miljoen ter bekostiging van de
zeewering van de Maasvlakte II toegezegd (uitbetaling in 2011 en 2012). In het kader van een
indeling naar publiek of privaat nemen we deze financiële stroom niet mee omdat het aanleggen
en de bekostiging van de zeewering binnen de verantwoordelijkheid van het Rijk valt. Het feit
dat het Rijk verantwoordelijk is voor de bekostiging en het HbR wel risico’s draagt maakt het
HbR als uitvoerende en aanbestedende dienst dus niet geheel publiek of privaat; we identificeren deze stroom als neutraal bij de toedeling.
Verschaffing van eigen vermogen door het Rijk om Maasvlakte II te kunnen financieren
Naast de Rijksbijdrage aan de zeewering heeft het Rijk een aandelenbelang genomen in het
HbR. Hierdoor is het eigen vermogen voldoende groot om de Maasvlakte II extern te financieren.
Vanwege dit aandelenbelang heeft het Rijk met het HbR afgesproken een dividend te betalen. In
het kader van een indeling naar publiek en privaat nemen we deze financiële stroom niet mee,
omdat de Europese Commissie deze transactie heeft onderzocht en als marktconform heeft be4
oordeeld ; we identificeren deze stroom als neutraal bij de toedeling.
Continue bekostiging van de Havenmeestertaken door het Ministerie van I&M
Het HbR draagt voor een significant deel de kosten voor de havenmeestertaken. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een reguliere bijdrage voor deze activiteit. De taak is met
name input-gestuurd waarbij het HbR geen direct risico loopt bij de taakuitvoering (Het HbR
rapporteert direct aan de gemeente). In het kader van een indeling naar publiek en privaat nemen we deze financiële stroom, hoewel beperkt in omvang, mee als publieke bekostiging.
4.3

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam draagt geen gelden af aan het HbR. Daarbij heeft het HbR geen behoefte aan additioneel kapitaal van haar aandeelhouders. Het HbR genereert voldoende inkom-

3

In de WOPT gaat het om organisaties die voor ten minste 33% worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde
heffingen (belastingen) dan wel voor ten minste 50% van hun inkomsten (in de vorm van subsidie, lening of garantie) afhankelijk zijn van
publiekrechtelijke rechtspersonen.

4

Geen nader onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of dat daadwerkelijk het geval is.
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sten om te voldoen aan alle kosten en investeringen5, en draagt jaarlijks, zoals in de private sector, dividend af aan haar aandeelhouders; we identificeren deze stroom als niet-publiek bij de
toedeling.
Een andere vorm van financiële ondersteuning zou de gemeente kunnen geven door tegen aantrekkelijke voorwaarden diensten, producten, gronden of anderszins ter beschikking te stellen.
Mogelijk zou de verzelfstandiging zo’n moment kunnen zijn geweest. Met de verzelfstandiging
is grond ingebracht door de gemeente/Rijk middels een erfpachtconstructie. De verzelfstandiging is getoetst door de Europese Commissie op staatsteun. Zij concludeerden dat hiervan geen
6
sprake was . Dit betekent dat de gemeente Rotterdam het HbR geen financieel voordeel heeft
gegeven ten opzichte van andere ‘private partijen’. In het kader van een indeling naar publiek of
privaat beschouwen we het inbrengen van gronden niet als een financiële ondersteuning vanuit
de overheid omdat het – zoals blijkt uit het onderzoek van de Europese Commissie – op marktconforme voorwaarden is gebeurd7; we identificeren deze stroom als niet-publiek bij de toedeling.
Tot slot verstrekt de gemeente Rotterdam leningen aan het HbR. Deze leningen zijn door de
gemeente verstrekt ten tijde van de verzelfstandiging. Toen is afgesproken dat het HbR deze
leningen op den duur in de markt zou herfinancieren. In het kader van een indeling naar publiek
of privaat beschouwen we het verstrekken van leningen niet als een financiële ondersteuning
vanuit de overheid omdat het op marktconforme voorwaarden is gebeurd; we identificeren deze
stroom als niet-publiek bij de toedeling.
4.4

Conclusie

Het HbR is niet afhankelijk van structurele bijdragen van overheden en draagt dividend af aan
haar aandeelhouders. De enige financiële stroom die als overheidsbekostiging wordt geoormerkt is, hoewel beperkt in omvang, de bijdrage voor het uitvoeren van de havenmeestertaken.
We identificeren alle taken met uitzondering van de havenmeestertaken van het HbR als nietpublieke taken.
De eenmalige bijdrage ter bekostiging van de zeewering van Maasvlakte II is geïnterpreteerd als
het uitvoeren van een eenmalige rijkstaak door het HbR.

5

In 2010 behaalde het HbR een netto winst van 154 mln euro.

6

Geen nader onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of dat daadwerkelijk het geval is.

7

Geen nader onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of dat daadwerkelijk het geval is.
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5

Het publieke belang dat de organisatie behartigt

5.1

Introductie

Het tweede criterium van de Commissie Dijkstal betreft het publieke belang dat het HbR behartigt. Een publiek belang is een maatschappelijk belang waarvoor de centrale overheid zich verantwoordelijk voelt en dat zonder enigerlei vorm van overheidsinterventie niet voldoende geborgd kan worden. Voor het HbR zijn de publieke belangen opgesomd in de ‘Contourennota
Borgingskader Nationale Belangen Mainport Rotterdam’. Dit rapport is in 2005 opgesteld door
het toenmalige Ministerie van Verkeer & Waterstaat (tegenwoordig Ministerie van Infrastructuur
& Milieu).
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de definitie van een publieke belang en
welk publieke belangen samenhangen met het HbR. Op basis van de vraag of een publiek belang
ook dwingend publiek georganiseerd moet zijn, wordt gekeken of de verschillende belangen nu
wijzen op een toedeling aan de categorie publiek. Ook komen de overwegingen die speelden ten
tijde van de verzelfstandiging aan bod.
5.2

Publieke belangen in het algemeen

Er bestaan 2 lezingen over wat een publiek belang is; de economische lezing en de politiekbestuurlijke lezing. Beide gaan ervan uit dat een publiek belang een belang is waarvoor het nodig is dat de overheid ingrijpt. In de economische lezing is interventie van de overheid gelegitimeerd als de productie van producten/diensten als gevolg van externe effecten niet efficiënt tot
stand komt. In de politiek-bestuurlijke lezing is iets een publiek belang als de politiek van mening
is dat het een publiek belang is. Verschil tussen de twee lezingen is dus de reden van legitiem
ingrijpen.
De commissie Dijkstal zegt het volgende over het publiek belang:
“De Algemene Rekenkamer heeft een analysekader ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld
welk publiek belang een instelling dient en welke aspecten daarvan altijd voor de burger gewaarborgd moeten zijn. Bij deze aspecten kan worden gedacht aan:
– toegankelijkheid;
– continuïteit en leveringszekerheid;
– kwaliteit;
– kostenbeheersing en betaalbaarheid;
– tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik;
– integriteit van bestuurders en medewerkers die besluiten over burgers.”
5.2.1 Verschil tussen een publiek belang en een publieke taak
Alvorens de publieke belangen nader te analyseren, is het van belang te constateren dat een
publiek belang niet per se ook een publieke taak is. De overheid heeft meerdere instrumenten
om publieke belangen te borgen.
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De manier van ingrijpen van de overheid vormt een aangrijpingspunt om publieke belangen ook
als publieke taken te identificeren. Als het gaat om de organisatorische oplossingen heeft de
overheid de volgende mogelijkheden om publieke belangen te borgen:
• Zelf doen; de overheid zal er doorgaans naar streven taken zoveel mogelijk bij de markt
te beleggen. Echter, als dit niet in enige vorm mogelijk is, zal zij de taak zelf uitvoeren.
Het spreekt voor zich dat in dat geval het publieke belang ook een publieke taak is.
• Borgen via specifieke wet- en regelgeving; er bestaan meerdere voorbeelden die horen
tot deze categorie. Het kan gaan om eisen waaraan specifieke ondernemingen moeten
voldoen bij de taakuitvoering. Ook kan de overheid middels specifieke wet- en regelgeving taken overdragen aan ondernemingen. Bij zelfstandige bestuursorganen is dit gebruikelijk. Bijvoorbeeld het CBR krijgt haar taken bij wet overgedragen van de Minister
van I&M. Voor deze groep is minder duidelijk of publieke belangen ook publieke taken
zijn.
• Borgen via algemene wet- en regelgeving; een voorbeeld van dit type wetgeving is ten
behoeve van het publiek belang ‘milieuvervuiling’. Milieuvervuiling is een publiek belang
en de overheid heeft ervoor gekozen algemene wet- en regelgeving te maken die normen stelt aan de uitstoot van bedrijven en organisaties. Met het vastleggen in wet- en
regelgeving zijn bedrijven die zich houden aan dergelijke wet- en regelgeving niet direct
publiek of voeren zij een publieke taak uit.
• Uitbesteden van werkzaamheden; een variant op het overdragen van een taak via weten regelgeving is het uitbesteden van het werk. Onderscheidend element met de vorige
groep is dat de uitbesteding contractueel (en dus niet via wetgeving) wordt vastgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn de realisatiecontracten voor de aanleg van wegen. Het publiek
belang betreft het feit dat de weg er komt en niet de uitvoering zelf. Het uitvoeren van
de taak – bijvoorbeeld het realiseren van de weg - is daarmee geen publieke taak.
Welk borgingsinstrument de overheid kiest, is uiteindelijk een politieke keuze. Daarmee is het
ook een keuze van de politiek om te bepalen of een publiek belang ook een publieke taak is.
5.2.2 Publieke belangen als voorwaarde voor (semi-) publieke sector
Publieke belangen vormen een voorwaarde voor een organisatie om (semi-)publiek te zijn. Tegelijk is het van belang om op te merken dat er ook publieke belangen geborgd worden door
private organisaties. Shell is hiervan een voorbeeld. Werkgelegenheid is een publiek belang voor
overheden. Shell verschaft bedrijvigheid en werkgelegenheid maar wordt daarmee niet publiek
in zijn aard.
De commissie Dijkstal onderkent dit fenomeen ook in haar rapport:
“Daarbij kunnen deze verplichtingen ook worden opgelegd aan een marktpartij. De commissie is van
mening dat het criterium publiek dan wel algemeen belang een inhoudelijk criterium is, op grond
waarvan de semipublieke sector kan worden gedefinieerd. Het probleem is echter dat het begrip
veelomvattend is, wat de afbakening moeilijk maakt. Daardoor zou gesteld kunnen worden dat ook
commerciële ondernemingen in de marktsector het publieke belang dienen en derhalve deel uitmaken van de semipublieke sector. De commissie acht dat niet gewenst. Dat neemt niet weg dat, naar
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de mening van de commissie, het criterium ‘publiek belang’ een indicatie is dat een sector tot de semipublieke sector behoort.”
5.3

De publieke belangen bij de taakuitvoering van het HbR

Welke (nationale) publieke belangen in concreto spelen bij het HbR, zijn in de Contourennota8
omschreven. Zo zijn voor de haven van Rotterdam vier groepen van publieke belangen gedefinieerd9:
1. De continuïteit en kwaliteit van de haven Rotterdam als vitale schakel in de mainport;
2. Efficiënte marktverhoudingen: eerlijke mededinging en vrije toegang tot infrastructuur;
3. Nautische veiligheid; en
4. Duurzaam ruimtegebruik.
In het vervolg van de paragraaf zullen deze verschillende belangen nader geanalyseerd worden.
Uitgaande van deze publieke belangen is het de vraag of de borging van het publiek belang ook
vraagt dat de taak publiek georganiseerd wordt. Gegeven de opsomming uit paragraaf 5.2.1 is
dat niet noodzakelijk.
5.3.1 Continuïteit en kwaliteit van de Rotterdamse havenvoorzieningen
De Rotterdamse haven zorgt voor bedrijvigheid in de regio. Dit leidt tot werkgelegenheid en is
belangrijk voor het vestigingsklimaat van Nederland in het algemeen. Een afname van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening of een faillissement kan leiden tot schadelijke effecten voor
de regio en Nederland in zijn geheel. Het borgen van de dienstverlening is belangrijk en geschiedt via het aandeelhouderschap.
Hoewel het onmiddellijk duidelijk is dat een goed functionerende haven belangrijk is voor de
overheid, is het de vraag of het ook een publiek taak is. Grote bedrijven als Shell, die overduidelijk tot de private sector behoren, trekken ook veel bedrijvigheid aan, creëren werkgelegenheid
en zijn goed voor het vestigingsklimaat van Nederland. Het betreft dus een publiek belang dat
mede door bepaalde private bedrijven wordt geborgd. Borging kan dus ook privaat verlopen en
daarmee leidt dit criterium op zichzelf niet tot een toedeling aan de groep publiek.
Overigens merken we op dat de gemeente geen aandelen heeft in Shell en wel in HbR. Mogelijk
is dit te verklaren vanuit de historie. Als dat de enige reden was, zou verkoop mogelijk zijn. Hier
lijkt momenteel geen draagvlak voor de te zijn en mogelijk zijn er dus andere overwegingen om
het publiek aandeelhouderschap in stand te houden. Welke overwegingen dat zijn, wordt op
basis van de bestaande stukken niet duidelijk. Het publiek aandeelhouderschap wordt als kwalitatief element meegenomen in de analyse bij gebrek aan overwegingen bij het aandeelhouderschap.

8

Contourennota borgingskader nationale belangen mainport Rotterdam (2005)

99

(Raad van Verkeer en Waterstaat beaamt deze belangen ook in haar second opinion in de contourennota)
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5.3.2 Efficiënte marktverhoudingen
Voor de overheid is het belangrijk dat er een efficiënte marktverhouding bestaat. Twee componenten zijn daarbij te onderscheiden: 1. vrije toegang tot infrastructuur en 2. eerlijke mededinging.
1. Vrije toegang tot infrastructuur
Vrije toegang tot de infrastructuur van de haven van Rotterdam ziet het Rijk als een publiek belang omdat het bijdraagt aan maximale marktwerking binnen de haven. In haar ogen mag het
niet zo zijn dat het HbR specifieke sectoren/partijen weert uit de haven. Bovendien moet het
HbR de fysieke infrastructuur (zoals golfbrekers, toegangsgeul, voldoende draaicirkel en voldoende diepte) voor iedereen toegankelijk maken en houden. Mede gezien de schaarste aan
grond/capaciteit in bepaalde deelmarkten, dient het publieke belang van een goede markttoegang geborgd te worden.
Borging van dit publieke belang verloopt via wetgeving vanuit Europa om een level playing field
te realiseren. Borging verloopt via sectorspecifieke wetgeving (voor haveninfrastructuur) en derhalve is borging binnen de publieke sector niet dwingend10. Dit criterium leidt niet tot een toedeling aan de categorie publiek.
2. Eerlijke mededinging
Eerlijke mededinging en een doelmatig toezicht daarop vormen een publiek belang. Het Rijk wil
marktwerking in de haven garanderen door een goede mededinging te borgen voor alle bedrijven in de haven, inclusief de havenindustrie.
De marktwerking binnen de haven komt aan bod in het criterium marktwerking (hoofdstuk 7).
5.3.3 Nautische veiligheid/Havenmeestertaken
Nautische veiligheid is belangrijk voor een ordelijk en veilig verloop van alle activiteiten in het
natte en droge havengebied. Het betreft begeleiding van scheepvaartverkeer, maar ook orde en
veiligheid op openbare wegen. Volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat is de nautische veiligheid een publieke taak. Aan de Havenmeester van Rotterdam zijn publiekrechtelijke bevoegdheden van het Rijk en de gemeente overgedragen. Het Havenmeesterconvenant regelt
een strikte scheiding tussen de publieke en private (commerciële) taken van het Havenbedrijf .
Het Ministerie van I&M heeft de Scheepvaartverkeerswet ingevoerd om de Havenmeesteractiviteiten te borgen. Het Havenmeesterconvenant van december 2003 was een voorloper op deze
regelgeving. Het gaat hier dus om specifieke wet- en regelgeving waarbij de taken uitgeschreven
zijn en overgedragen aan een partij die in de uitvoering synergie kan bereiken (omdat ze toch al

10

De wijze van borging van toegang tot netwerken wordt in meerdere sectoren wettelijk wordt geregeld. Te denken valt aan de telecom-

sector en de energiesector. Hierbij zij opgemerkt dat het borgen van vrije toegang voor het HbR minder kritisch is (ten opzichte van eerder
genoemde sectoren) omdat het HbR niet zelf concurreert met haar klanten. Zij heeft een zuiver faciliterende rol en verhandelt zelf geen
producten door de haven.
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aanwezig is in de haven). Echter, de verantwoording loopt direct naar de overheid. Borging binnen het publieke domein is dwingend en daarmee zijn de Havenmeesteractiviteiten publiek.
5.3.4 Duurzaam ruimtegebruik
De wijze van exploiteren van havengronden door het HbR heeft invloed op de vormgeving van
de stad Rotterdam. De interactie tussen de haven bestaat uit bijvoorbeeld de uitstoot van luchtvervuiling, geluidsoverlast maar ook uitzicht op gebouwen en installaties zoals kranen. De gemeente Rotterdam en burgers ondervinden de positieve en negatieve gevolgen van het uitbaten
van havengronden. Het publieke belang betreft zorgvuldige besluitvorming bij het bestemmen
en vervolgens het zorgvuldig gebruik van de grond.
Borging vindt plaats via algemene wet- en regelgeving omtrent ruimtegebruik en milieubelasting. Het HbR is daarmee niet onderhevig aan meer regelgeving dan andere (ook private) bedrijven. Er is dus blijkbaar geen dwingende reden om de taak publiek te borgen en derhalve is dit
publieke belang dus geen indicatie van een publieke taak.
5.4

Publieke belangen die samenhangen met het HbR vanuit de verzelfstandiging

In lijn met de politiek-bestuurlijke lezing is het ook belangrijk om te kijken hoe de politiek de
laatste jaren heeft gekeken naar het HbR. Hierin zijn de verzelfstandiging en de motieven voor
de verzelfstandiging van belang.
De verzelfstandiging
Tot 2002 was het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) een gemeentelijke tak van
dienst. In juni 2001 schetste de ambtelijke nota “Hebben en Houden”, een drietal dominante
ontwikkelingen om de positionering van het GHR te heroverwegen:
1. de gewijzigde concurrentieverhoudingen tussen (mondiale) ondernemingen en tussen
havens onderling, vereisen een meer commercieel opereren van het havenbedrijf;
2. de steeds grotere rol van bovenlokale overheden en m.n. het Rijk (regelgeving, infrastructuur);
3. het zowel fysiek als economisch (partieel) uit elkaar groeien van stad en haven.
Eén van de redenen om de taken te verzelfstandigen was de behoefte om het HbR commerciëler
te laten functioneren. Dit kan geïnterpreteerd worden als een beweging richting privaat. De volgende paragraaf beschrijft de ontwikkeling na de verzelfstandiging.
Ontwikkelingen na de verzelfstandiging
Mede als gevolg van de geschetste ontwikkelingen veranderde ook de rol van het HbR van een
relatief passieve landlord tot een proactieve ‘mainportmanager’. Vooral de laatste paar jaar
neemt het HbR een steeds actievere rol op zich en richt zich op zaken buiten de haven, voor het
bespoedigen van de doorstroming van goederen binnen de haven. Voor het oude GHR betekende een verandering in de positionering ook, dat het bedrijf een nog meer ondernemend karakter
moest krijgen met meer ruimte voor (financiering van) toekomstige ontwikkelingen en mede in
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termen als solvabiliteit en rentabiliteit gestuurd en beoordeeld moet worden. Kostenbeheersing
en opbrengstoptimalisatie (mede in het licht van de publieke doelstelling is dat niet hetzelfde als
winstmaximalisatie) dienden zowel in het belang van de klanten van het HbR als in het belang
van de stad meer centraal te staan. Het minder ambtelijk en meer zakelijk als onderneming functioneren was dan ook een belangrijk element bij de afweging om tot wijziging van de positionering te komen. Dit bedrijfsmatig functioneren wordt versterkt door een professionalisering van
sturing en toezicht door middel van onder meer een Raad van Commissarissen (RvC), waarin ook
bedrijfsvoeringexpertise is vertegenwoordigd.
In een van de eerste evaluaties van de verzelfstandiging werd geconcludeerd dat al vrij snel na
de verzelfstandiging de organisatie inderdaad veranderde. Er was sprake van verzakelijking en
meer marktgericht werken. Daarnaast nam de transparantie van de taakverdeling tussen gemeente en havenbedrijf toe.
Oordelend op basis van de ontwikkeling van het HbR over de afgelopen jaren, is de focus steeds
meer naar buiten komen te liggen. Een meer private houding was een van de redenen om de
verzelfstandiging door te voeren. De verzelfstandiging zelf is dus een duidelijk teken dat er een
verschuiving moest plaatsvinden van publiek naar privaat.
5.5

Conclusie: Publiek belang

In dit hoofdstuk is vanuit publieke belangen gekeken naar het HbR. Hierbij zijn 2 aangrijpingspunten gekozen;
• Publieke belangen zoals geformuleerd in de Contourennota; deze publieke belangen uit
de contourennota zijn geanalyseerd op basis van de vraag of de taken dwingend publiek
georganiseerd moeten worden. De huidige vorm van borging is daarbij een sterke indicatie.
• Politieke houding ten aanzien van de verzelfstandiging van het HbR; in lijn met de politiek-bestuurlijke lezing van het publieke belang is een belang publiek als de politiek dat
vindt. Om dit te kunnen beoordelen is gekeken naar de reden waarom verzelfstandigd is
en wat er na die tijd over gezegd is.
Voor de verschillende publieke belangen zijn de volgende conclusies getrokken:
• Continuïteit en kwaliteit van de haven:
Niet-publiek
• Efficiënte marktverhoudingen:
Niet publiek
• Nautische veiligheid:
Publiek
• Duurzaam ruimte gebruik:
Niet-publiek
• Verzelfstandiging HbR:
Van publiek naar privaat

25 / 43

Toedeling van de mate waarin het Havenbedrijf Rotterdam publiek, privaat en internationaal is

6

De status ‘Rechtspersoon met Wettelijke Taak’
(RWT)

6.1

Introductie

De Comptabiliteitswet definieert een Rechtspersoon met een Wettelijke Taak (RWT) als een instelling met een rechtspersoonlijkheid die taken bij of krachtens de wet krijgt overgedragen en
daartoe geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd uit de opbrengst van de bij of krachtens de wet
ingestelde heffingen. Bij de beoordeling van dit criterium is niet de daadwerkelijke status belangrijk alswel het voldoen aan de hierboven gestelde criteria.
Rebel interpreteert dit criterium in het kader van deze studie breder dan de manier waarop de
commissie Dijkstal doet; onder dit criterium zal gekeken worden naar taken die via wet- en regelgeving worden overgedragen aan het HbR (zonder voorwaarden aan de bekostiging); we
noemen dit in het vervolg de wettelijke basis. Bij de beoordeling van dit criterium is het van belang te realiseren dat elke onderneming privaat of publiek te maken heeft met wetgeving. Het
gaat dus om de additionele wetgeving voor een specifiek bedrijf.
6.2

Havenmeesteractiviteiten

In het geval van de Havenmeesteractiviteiten is er sprake van aanvullende (specifieke) wetgeving Het Havenmeesterconvenant is in 2003 gesloten en liep vooruit op nadere regelgeving, zoals:
• Het besluit mandaat en machtiging van de havenmeester Rotterdam.
• Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheepvaartreglement territoriale zee.
• Scheepvaartverkeerswet.
• Havenverordening.
Havenmeesteractiviteiten omvatten taken zoals het zorgdragen voor een vlotte, veilige, schone
en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. In het havenmeesterconvenant (2003) is
daarover het volgende opgenomen:
Het is wenselijk vanuit een oogpunt van effectief en efficiënt havenbeheer dat het takenpakket van
HbR NV, evenals dat van GHR, naast ontwikkeling, beheer en exploitatie van het havengebied mede omvat de publieke taken in het havengebied met betrekking tot het nautisch beheer in opdracht
van de minister van Verkeer en Waterstaat resp. de gemeente Rotterdam (de havenmeestertaken).
Bij de havenmeestertaken zijn publieke belangen in het geding op het gebied van veiligheid, vlotheid en milieubelasting van het scheepvaartverkeer, alsook het belang van gebruikers van het havengebied bij efficiënte en non-discriminatoire uitvoering van die taken.
De Havenmeesteractiviteiten zijn organisatorisch gescheiden van de overige activiteiten binnen
het HbR. Formeel rapporteert de Havenmeester niet aan de Raad van Bestuur van het HbR (in
het organogram is dit bevestigd middels een stippellijn) maar direct aan het Rijk en gemeente.
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6.3

Conclusie: Een status van Rechtspersoon met Wettelijke Taak

Er is additionele wet- en regelgeving voor de Havenmeesteractiviteiten. Er bestaat geen aanvullende wet- en regelgeving als het gaat om de andere taken. Hiermee concluderen we dat voor
het gedeelte van de havenmeestertaken het HbR publiek is. Vanuit wettelijk perspectief is er
geen aanleiding andere taken als publiek te identificeren.
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7

Mate van Marktwerking

7.1

Introductie

Volgens de commissie Dijkstal is marktwerking een contra-indicatie voor de publieke sector;
oftewel naar mate er meer concurrentie is, is de organisatie minder publiek (en gegeven de definitie dus meer privaat). De achtergrond hierbij is dat goede marktwerking zorgt voor effectieve
allocatie van middelen en dat daardoor overheidsingrijpen in de regel minder noodzakelijk is. Bij
een analyse van marktwerking is het van belang om onderscheid te maken tussen commercieel
denken/handelen en marktwerking. Ook bij beperktere marktwerking is het mogelijk commerciële besluiten te nemen. Zelfs bij het ontbreken van marktwerking zoals bij onderdelen van bijvoorbeeld een Gemeente is het goed mogelijk om commercieel te denken en te handelen. In
deze studie wordt een analyse gedaan van de marktwerking en niet het commercieel handelend
vermogen van een organisatie.
Het vaststellen van de mate van marktwerking is geen eenvoudige opgave. Er bestaan wel modellen die inzicht geven welke aspecten tot meer en minder marktwerking leiden maar dit zijn
doorgaans kwalitatieve modellen die niet beogen deze marktwerking in een getal uit te drukken.
Het 5-krachtenmodel van Porter staat in dit hoofdstuk centraal bij het inzichtelijk maken van de
mate van marktwerking. Dit leidt tot een kwalificatie van de mate van marktwerking die gebruikt wordt voor het bepalen van de percentages in hoofdstuk 8.
7.2

Het 5-krachtenmodel van Porter

Het 5-krachtenmodel (competitive forces model) is een model dat ontwikkeld is door Michael
Porter met als doel het winstpotentieel van de markt (oftewel bedrijfstak of individueel bedrijf)
te bepalen. De winstgevendheid hangt sterk af van de mate van marktwerking en om die reden
is het model dan ook geschikt om de mate van marktwerking in het kader van deze studie te onderzoeken. Het model identificeert vijf factoren (krachten) die invloed hebben op de mate van
marktwerking. Naarmate de 5-krachten sterker zijn (meer bedreiging van toetreders/substituten, meer kracht van afnemers en toeleveranciers of interne concurrentie) bestaat
er meer marktwerking. Figuur 2 is een schematische weergave van het 5-krachtenmodel van
Porter.
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Figuur 2: Schematische weergave van het 5-krachtenmodel van Porter

Nadere analyse van de 5-krachten van Porter voor het HbR leidt tot in een indeling van de mate
van marktwerking. Voor deze studie hanteren we de volgende indeling voor de mate van
marktwerking:
1. Normale marktwerking. Tot deze categorie horen bedrijven die concurreren met andere
bedrijven. Bedrijven moeten blijven optimaliseren om hun winstaandeel te behouden of
te vergroten. Niet innoveren betekent marktverlies en kan zelfs leiden tot faillissement.
In deze categorie hanteren we in het vervolg van deze studie 100% voor de mate van
marktwerking.
2. Verminderde marktwerking. In deze categorie horen bedrijven die substantiële marktwerking ondervinden. In deze categorie hanteren we in het vervolg van deze studie 75%
voor de mate van marktwerking.
3. Sterk verminderde marktwerking. Tot deze categorie horen bedrijven die wel elementen
van marktwerking hebben maar die ook zeker op onderdelen monopoloïde trekken vertonen. In deze categorie hanteren we in het vervolg van deze studie 50% voor de mate
van marktwerking.
4. Zeer beperkte marktwerking. Tot deze categorie rekenen we monopolisten die slechts in
beperkte mate prikkels krijgen van één van de factoren van Porter. In deze categorie
hanteren we in het vervolg van deze studie 25% voor de mate van marktwerking.
5. Geen marktwerking. Tot deze categorie behoren de volledige monopolisten. Zij concurreren met niemand en iedereen is afhankelijk van het geleverde product en/of de dienst.
Bij de prijsbepaling houden zij maar zeer beperkt rekening met hun klanten. In deze categorie hanteren we in het vervolg van deze studie 0% voor de mate van marktwerking.
7.3

Het 5-krachtenmodel voor het HbR

Voor de toepassing van het 5-krachtenmodel maken we onderscheid tussen twee ‘producten’
van het HbR:
• Gebruik (‘verhuur’) van nautische infrastructuur (relatie is tussen HbR en rederij) (par
7.4.1.)
• Verhuur (in erfpacht geven) van gronden (relatie is tussen HbR en terminal operator)
(par 7.4.2)
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Deze indeling is van belang omdat het HbR beide diensten aan verschillende partijen aanbiedt
en daarvoor aparte tarieven heft; respectievelijk zeehavengelden en huuropbrengsten. HbR
biedt de diensten aan in 4 deelmarkten:
• containers
• ruwe aardolie
• natte bulk (excl. ruwe olie)
• droge bulk
Deze indeling wordt gehanteerd omdat die aansluit bij de manier waarop het HbR de ladingstromen zelf indeelt in bijvoorbeeld haar jaarverslag (Bijlage 1 bevat een korte toelichting op de
verschillende sectoren). Met deze indeling is het overgrote deel van de totale opbrengst van het
HbR meegenomen in de analyse.
Tot slot is het van belang onderscheid te maken tussen bestaande klanten en toekomstige klanten. Voor alle sectoren (binnen het onderdeel grondverhuur) geldt dat meer marktwerking bestaat voor het vinden van nieuwe klanten dan voor de klanten die zich al in de haven gevestigd
hebben. Dit komt doordat bestaande klanten veel geïnvesteerd hebben in de terminal (en toebehoren) en dat nieuwe klanten voordat ze beslissen dat nog niet hebben gedaan. Hoewel voor
Maasvlakte II al klanten gecontracteerd zijn, zal vanwege de oplevering van de Maasvlakte II de
aankomende jaren meer aandacht bestaan voor het vinden van nieuwe klanten. De analyse in
het vervolg kijkt alleen naar bestaande klanten omdat die voor de algemene marktwerking van
belang zijn. Omdat toekomstige klanten per definitie onbekend zijn, zijn deze in een kwantitatieve analyse niet mee te nemen. Kwalitatief blijft dit aspect als aandachtspunt bestaan.
In de tabellen scoren we de onderdelen met +/-/0. Een plus betekent dat het element ondersteunend is aan de factor en dus aan marktwerking; een plus bij ‘overstapkosten laag’ betekent bijvoorbeeld dat (de kosten laag zijn en daarmee) de kracht van de afnemers toeneemt. Een min
betekent dat het element niet bijdraagt aan de kracht.
Toepassing van het 5-krachtenmodel op het HbR als geheel levert het volgende beeld op:
1. Kracht van afnemers; onder afnemers wordt verstaan de partijen die zich willen vestigen in
de Rotterdamse haven en/of die goederen willen doorvoeren door de haven. Belangrijke overwegingen bij de beoordeling van deze kracht zijn:
• Aandeel per partij in de opbrengsten van het HbR. Naarmate het HbR meer afhankelijk is
(van inkomsten) van één afnemer des te groter is de kracht van de afnemer.
• Overstapkosten. Naarmate een partij meer investeert in een faciliteit is hij minder geneigd de haven te verlaten.
• Uniek product en ‘dedicated’ afhandeling. Naarmate het product dat door de haven vervoerd wordt meer uniek is en unieke afhandeling vraagt, is de afnemer minder goed in
staat andere havens te kiezen en neemt zijn kracht af.
• Afstand naar verwerkingsinstallaties en consumenten centra. Naarmate de goederenstroom korter is en verwerkingsinstallaties op de kortste route liggen, zijn de kosten
voor transport het laagst. Als het alternatief veel duurder is, neemt de kracht van de afnemer af.
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• Schaarste. Het bestaan van schaarste gaat ten koste van de kracht van de afnemer; indien er veel gegadigden zijn voor een schaars product leidt dit tot macht voor de eigenaar/verstrekker en automatisch een afname van de kracht van de afnemers.
2. Kracht toeleveranciers; onder toeleveranciers verstaan we de partijen waarmee het HbR te
maken heeft aan de inkoopkant. Het gaat dus om de inkoop van producten en diensten om een
‘eigen product’ te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan aannemers die infrastructuur aanleggen, baggeraars die de geul op diepte houden, ICT-bedrijven die de communicatie ondersteunen. Het model van Porter is ontwikkeld om het winstpotentieel te beoordelen; winst bestaat uit opbrengsten minus de kosten. Om die reden spelen in het model zowel de kosten als de
opbrengsten een rol. Wij zijn, voor deze studie, met name geïnteresseerd in de marktwerking die
het HbR van de markt (haar klanten) voelt, oftewel de opbrengstenkant. De kracht van de toeleveranciers gaat met name over of het HbR in staat is om scherp in te kopen (oftewel de kosten
kant) en is voor deze studie niet relevant.
3. Bedreiging substituten; alternatieven voor het vervoer via havens vormen substituten; te
denken is aan vervoer over spoor, weg of door de lucht.
• Vervoer door de lucht, spoor en over de weg. Gegeven de omvang van de stromen, de afstand en de kosten van vervoer, is vervoer door de lucht, spoor en over de weg voor een
groot deel van de goederen geen alternatief.
• Financiële omvang van kosten in de haven. De kosten voor de havenactiviteiten zijn
doorgaans een beperkt deel van de totale kosten. Dit heeft tot gevolg dat aanpassingen
in de haventarieven niet snel zullen leiden tot een keuze voor een andere haven (substituten).
4. Bedreiging toetreders; voor het HbR zouden zich nieuwe toetreders op de markt kunnen begeven. Het gaat dan om nieuwe havens die ontstaan of bestaande havens die voor hen nieuwe
type stromen gaan faciliteren.
• Nieuwe havens. Nieuwe havens zouden een bedreiging kunnen vormen voor het HbR.
Voor het realiseren van een nieuwe haven is een aanzienlijke investering en enige schaal
(om het geld terug te verdienen) nodig. Ook moet er een geschikte plaats te vinden zijn
waar een haven zich kan vestigen (fysiek en planologisch geschikt).
5. (Interne) bedrijfstak concurrentie; onder (interne) concurrentie wordt in dit geval de concurrentie tussen havens in Noord-West Europa verstaan.
• Keuze andere havens. In de markt van ‘verhuur van havengronden’ zijn vele aanbieders;
In Noord-West Europa bestaat een tiental havens. Van die havens zijn er maar enkele
die vergelijkbaar zijn qua omvang en toegankelijkheid met de Rotterdamse haven. Die
paar havens hebben daarmee een dominante positie in de sector.
In het vervolg van de analyse worden de verschillende elementen voor het HbR beoordeeld.
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7.4

Toepassing op het HbR en vertaling naar de mate van marktwerking

Het HbR heeft te maken met een aantal deelmarkten (bijvoorbeeld de deelmarkt containers,
natte bulk (excl. ruwe aardolie) en droge bulk en ruwe aardolie). In deze analyse willen we bepalen of er sprake is van marktwerking per deelmarkt. Wij definiëren voor deze studie normale
marktwerking (conform paragraaf 7.2) als de situatie waarin er sprake is van kracht van afnemers en (interne) concurrentie. De bedreigingen van toetreders en substituten zijn van belang
maar zorgen met name tot ‘meer concurrentie’ dan ‘voldoende concurrentie’. Het ontbreken van
deze 2 bedreigingen zorgt dus niet tot een beoordeling lager dan ‘voldoende’ en leidt dus niet
tot een gehele of gedeeltelijke toedeling aan de groep publiek. De kracht van de afnemers en de
(interne) concurrentie variëren; meer plussen betekent meer marktwerking (en andersom).
7.4.1 Marktwerking voor verhuur van haveninfrastructuur
Nautische infrastructuur is alle watergebonden infrastructuur die ten dienste staat aan alle havengebruikers, zowel terminal operators als rederijen. De nautische infrastructuur bestaat onder
andere uit het toegangskanaal, havenbekkens, de golfbrekers en de wachtplaatsen. Voor het
gebruik van deze infrastructuur betalen de rederijen zeehavengelden aan het HbR (voor ‘het
verhuur van nautische infrastructuur’).
1. Kracht van afnemers; De kracht van afnemers voor haveninfrastructuur varieert per sector.
• Aandeel per partij in de opbrengsten van het HbR. Het HbR is niet afhankelijk van één
partij. In de verschillende sectoren is steeds een aantal grote bedrijven actief. Dit neemt
overigens niet weg dat het verdwijnen van die partijen grote negatieve invloed heeft op
de prestaties van het HbR.
• Overstapkosten. De investeringen van reders in het algemeen zijn relatief beperkt. Tussen sectoren verschillen die investeringen nauwelijks.
• Uniek product en ‘dedicated’ afhandeling. Containers zijn bijvoorbeeld minder uniek in
de afhandeling dan ruwe aardolie. Containers kunnen in veel meer havens geladen en
gelost worden en hebben dan ook nog eens keuze uit verschillende terminals per haven.
Voor specifieke (petro-)chemische producten zijn speciale installaties nodig om de stoffen van het schip te krijgen, waardoor (petro-)chemische reders minder keuze hebben
uit havens. Binnen de categorie natte en droge bulkgoederen bestaat een gemengd
beeld; er bestaan bulkgoederen die een meer vergelijkbaar profiel hebben als de
(petro-)chemische producten zoals ruwe aardolie, maar ook producten die veel minder
speciale installaties vragen. De inschatting is gebaseerd op een gemiddelde over de
producten.
• Afstand naar verwerkingsinstallaties en consumenten centra. Voor ruwe aardolie en
sommige natte- en droge bulk producten bevinden de verwerkingsinstallaties zich in de
Rotterdamse haven. In dat geval heeft de reder, nadat hij zich gevestigd heeft, niet veel
keuze dan zijn product ook in de Rotterdamse haven af te leveren; de Rotterdamse haven heeft daarmee een competitief voordeel op andere havens. Voor ruwe olie is de
kracht van de afnemer daarom aanzienlijk beperkt. Voor containers is de afstand tot de
eindbestemming veel meer divers. De Rotterdamse haven is goed gelegen voor het Nederlandse achterland en Ruhrgebied, maar is niet de enige haven die deze markten be-
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dient. De kracht van de afnemers voor containers is daarmee wel het hoogste maar niet
maximaal.
• Schaarste. Op dit moment is er sprake van ruimtegebrek (grond) in de Rotterdamse haven. Echter, deze schaarste beperkt zich met name in de verhuur van gronden en niet in
verhuur van infrastructuur (toegang tot de havengeul etc). Dit punt wordt als ‘++‘ gescoord voor de verschillende sector.
Tabel 4 vat de beoordeling samen.
Haveninfrastructuur

Containers

Ruwe aard-

Nat massa-

olie

goed (excl ruwe

Droog Massagoed

aardolie)

Kracht afnemers
–

Aandeel in de opbrengst van het

0

0

0

0

HbR per partij
–

Overstapkosten laag

++

+

+

++

–

Geen uniek product

++

-

0

0

–

Afstand verwerkingsinstallatie en

+

-

0

0

++

++

++

++

++

0

+

+

consumenten centra
–

Schaarste

Beoordeling ‘kracht afnemers’

Tabel 4: Beoordeling van de kracht van de afnemers voor de verhuur van haveninfrastructuur

2. Kracht toeleveranciers; deze kracht vormt geen onderdeel van de analyse.
3. Bedreiging substituten; beoordeling van deze kracht vindt plaats op HbR-niveau.
• Vervoer door de lucht, spoor en over de weg. Gegeven de omvang van de stromen, de afstand en de kosten van vervoer, is vervoer door de lucht, spoor en over de weg voor een
groot deel van de goederen geen alternatief.
• Financiële omvang van kosten in de haven. De kosten voor de havenactiviteiten zijn
doorgaans een beperkt deel van de totale kosten. Dit heeft tot gevolg dat aanpassingen
in de haventarieven niet snel zullen leiden tot keuze voor een andere haven (substituten).
Het HbR ondervindt in zeer beperkt mate een bedreiging van substituten. Dit zorgt ervoor dat
HbR in het ontwikkelen van de strategie in mindere mate hoeft te anticiperen op het verdwijnen
van markt naar andere vormen van vervoer. Zoals gezegd zou een bedreiging van substituten
zorgen voor meer marktwerking dan ‘normaal’; het ontbreken zorgt niet voor een mindere
marktwerking dan ‘normaal’.
4. Bedreiging toetreders; beoordeling van deze kracht vindt plaats op HbR-niveau.
• Nieuwe havens; vanwege de omvang van de investeringen, de inpassing in de omgeving
en de benodigde schaal is het niet logisch om nieuwe toetreders te verwachten.
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Ook voor de bedreiging van substituten geldt dat ‘een bedreiging van toetreders’ zou zorgen
voor meer marktwerking dan ‘normaal’; het ontbreken zorgt niet voor een mindere marktwerking dan ‘normaal’.

5. Interne bedrijfstak concurrentie; de mate van concurrentie tussen havens varieert per sector.
• Keuze andere havens: Containers kunnen in veel havens in Noord-West Europa aan land
worden gebracht. De benodigde toegangsmogelijkheden van een haven (zoals getijden
en diepgang) voor containerschepen variëren per haven. De meeste havens kunnen de
meeste containerschepen ontvangen. Uitzondering hierop zijn de allergrootste containerschepen die in sommige havens niet terecht kunnen. De marktwerking tussen havens voor nat en droog massagoed is aanwezig11 maar niet in dezelfde mate als voor
containers. Deze goederen worden normaal gesproken in diepstekende schepen vervoerd en slechts enkele havens in Noord-West Europa beschikken over faciliteiten om
deze schepen te ontvangen en te bedienen. Voor ruwe olie geldt dat interne concurrentie beperkter is. De diepte van de grootste olieschepen vormt voor enkele havens een
belemmering om de schepen te ontvangen. De benodigde diepgang in combinatie met
de investeringen in specifieke installaties (zie hiervoor) maakt de concurrentie beperkter voor de ruwe aardoliemarkt.
Haveninfrastructuur

Containers

Ruwe aard-

Nat massa-

Droog Massa-

olie

goed (excl.

goed

ruwe aardolie)

Interne concurrentie
–

Keuze andere havens

Beoordeling ‘interne concurrentie’

++

-

+

+

++

-

+

+

Tabel 5: Beoordeling van de interne concurrentie voor de verhuur van haveninfrastructuur

Beoordeling krachten van Porter voor haveninfrastructuur
De conclusies uit de vorige paragrafen zijn hieronder samengevat. De containersector ondervindt normale marktwerking voor haveninfrastructuur. De containersector ondervindt in zeer
beperkte mate ‘bedreigingen van substituten’ en/of ‘nieuwe toetreders’ maar ondervinden wel
een sterke ‘kracht van afnemers’ en ‘interne concurrentie’. De natte en droge bulkgoederensectoren ondervinden minder ‘kracht van de afnemers’ en ‘(interne) concurrentie’ dan de containersector maar de kracht bestaat wel. Om die reden worden deze activiteiten ingedeeld in de categorie ‘verminderde marktwerking’. Dit beeld wordt verder ondersteund door de praktijk; ladingstromen van containers verleggen zich daadwerkelijk bij verminderde dienstverlening (bijvoorbeeld als er problemen zijn in een vaargeul) of bij aanpassing van tarieven terwijl dit voor
natte en droge bulk minder of zelfs niet het geval is. Voor ruwe aardolie is de ‘kracht van de afnemers’ sterk beperkt en bestaan er ook niet veel alternatieven. Om die reden is er sprake van
‘sterk verminderde marktwerking’. Tabel 6 vat deze conclusies samen.

11

Gent, Amsterdam en Antwerpen richten zich recent ook steeds meer op die producten

34 / 43

35 / 43

Toedeling van de mate waarin het Havenbedrijf Rotterdam publiek, privaat en internationaal is

Haveninfrastructuur

Containers

Ruwe aard-

Nat bulk-

Droog bulk-

olie

goed (excl.

goed

ruwe aardolie)

Beoordeling ‘kracht van afnemers’

++

0

+

+

Beoordeling ‘interne concurrentie’

++

-

+

+

-

-

-

-

Bedreiging van substitutie
Bedreiging door nieuwe toetreders
Beoordeling mate van marktwerking

--

--

--

--

Normaal

Sterk ver-

Verminderd

Verminderd

minderd
Tabel 6: Beoordeling van de marktwerking op basis van de krachten van Porter voor de verhuur van haveninfrastructuur

7.4.2 Marktwerking voor verhuur van gronden
Terminaloperators gebruiken de grond in erfpacht (erfpachtcontracten). Hiervoor betalen zij
erfpachtgelden. De contracten zijn doorgaans langdurig (variërend van 25 jaar tot 50 jaar) en de
operators investeren in terminals (en toebehoren) voor het lossen en laden van schepen, voor
verder transport via verschillende modaliteiten.
De analyse voor de verhuur van haveninfrastructuur is vergelijkbaar met die voor de verhuur van
gronden. Echter, terminal operators investeren wel en rederijen investeren niet in havenfaciliteiten. Na een keuze voor een haven, zijn zij door de investeringen minder geneigd weg te gaan
(ook wel ‘exit-barriers’ genoemd). Dit gaat ten koste van de macht van de afnemers. De investeringen voor containerterminals zijn vergelijkbaar met ruwe aardolie en natte- en droge terminals. Vanwege de grote investeringen is de marktwerking voor de verhuur van gronden minder
sterk als die voor de haveninfrastructuur; de marktwerking is één niveau lager dan voor de verhuur van gronden. Overigens betekent een exit-barrier niet dat een partij niet weg kan. Hoewel
hij wellicht minder geneigd is weg te gaan, kan hij wel degelijk vertrekken uit de haven. Het HbR
zal dus een bepaald serviceniveau moeten halen om weglopen te voorkomen. Tabel 7 vat dit
samen.
Verhuur gronden

Containers

Ruwe
aardolie

Nat bulkgoed

Droog
bulkgoed

(excl. ruwe
aardolie)

Beoordeling ‘kracht van afnemers’

+

-

0

0

Beoordeling ‘interne concurrentie’

+

--

0

0

Bedreiging van substitutie

-

-

-

-

Bedreiging door nieuwe toetreders

--

--

--

--

Verminderd

Beperkt

Sterk verminderd

Sterk verminderd

Beoordeling mate van marktwerking

Tabel 7: Beoordeling van de marktwerking op basis van de krachten van Porter voor de verhuur van verhuur van gronden
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7.5

Conclusie

Op basis van een 5-krachtenmodel van Porter is een analyse gemaakt van de mate van marktwerking waarmee het HbR te maken heeft. Grofweg biedt het HbR 2 typen diensten aan; de
verhuur van infrastructuur en de verhuur van gronden. Deze analyse heeft geleid tot de, in tabel
8 weergegeven, beoordeling:
Criteria

Oordeel over de mate van marktwerking

Kwantitatieve
vertaling

Marktwerking huur haveninfrastructuur
Containers

Normaal

Ruwe aardolie

Sterk verminderde marktwerking

100%
50%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

Verminderde marktwerking

75%

Droge bulkgoederen

Verminderde marktwerking

75%

Containers

Verminderde marktwerking

75%

Ruwe aardolie

Zeer beperkte marktwerking

25%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

Sterk verminderde marktwerking

50%

Droge bulkgoederen

Sterk verminderde marktwerking

50%

Marktwerking huur gronden

Tabel 8: Overzicht van de beoordeling van de marktwerking voor het HbR
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8

Bepaling percentages

8.1

Introductie

In de voorgaande hoofdstukken zijn meerdere analyses gemaakt met als doel te komen tot een
toedeling van (de taken van) het HbR aan de categorieën publiek, privaat en internationaal. De
volgende criteria zijn gebruikt om tot een toedeling te komen.
• Criteria van Dijkstal die een indicatie zijn voor toedeling aan de groep publiek
• Criterium van Dijkstal een indicatie is voor toedeling aan de groep privaat
Dit hoofdstuk beschrijft de methode om tot weging te komen en de uiteindelijk toekenning aan
de groepen publiek en privaat.
8.2

Bepaling percentages

Vanuit de eerdere analyses wijzen de volgende elementen in de richting van publiek:
• Havenmeesteractiviteiten
• Continuïteit en kwaliteit van het HbR (aandeelhouderschap)
• Mate van marktwerking
De Havenmeesteractiviteiten zijn als publiek geïdentificeerd vanuit de criteria publieke bekostiging, publiek belang en wettelijke basis. De continuïteit en kwaliteit van het HbR is geborgd via
het aandeelhouderschap. Hoewel het publiek belang van ‘continuïteit en kwaliteit van het HbR ‘
niet strikt wijst op publiek vormt het publiek aandeelhouderschap wel een argument dat wijst op
publiek.
Tot slot speelt marktwerking een rol bij de bepaling van publiek en privaat. Bij normale marktwerking zou er geen reden zijn om taken aan de groep ‘publiek’ toe te rekenen. Echter, uit de
analyse blijkt dat het HbR in een aantal sectoren beperktere marktwerking ervaart. Dit zullen we
betrekken bij de toedeling publiek en privaat.
8.2.1 Havenmeestertaken
Voordat we een percentage kunnen berekenen voor de toedeling aan privaat en publiek is een
grondslag nodig. Deze grondslag is de basis op basis waarvan bepaald wordt welk aandeel de
havenmeestertaken hebben ten opzichte het gehele HbR. Meerdere grondslagen zijn te gebruiken. De meer voor de hand liggende grondslagen zijn:
• De personele kosten voor Havenmeestertaken;
• De totale kosten voor de Havenmeestertaken;
• Het aantal FTE voor de Havenmeestertaken.
Opbrengsten of winstbijdrage zijn in het geval van Havenmeestertaken niet mogelijk omdat er
in principe geen expliciete opbrengstenstroom bestaat voor de havenmeestertaken; het is indirect versleuteld in het tariefsysteem van het HbR.
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Aangezien vergoedingen vanuit de overheid vaak in kosteneenheden worden uitgedrukt, is dit
ook een logische basis om de toedeling op te laten plaatsvinden. Hierbij geeft de vergelijking van
de totale kosten de beste vergelijking. De totale kosten (optelling van personele en exploitatiekosten) voor de havenmeestertaken vormen 22% van de totale kosten van het HbR (in 2010).
8.2.2 Mate van marktwerking
In hoofdstuk 7 is de mate van marktwerking benaderd. Alvorens een percentage publiek en privaat uit te rekenen, is dus ook hier een grondslag nodig. Mogelijke grondslagen zijn:
• De opbrengsten die de deelsectoren genereren
• De operationele kosten per deelsector
• EBIT per deelsector
• Investeringsbasis per deelsector
Gegeven de aard van het HbR zijn de opbrengsten en de operationele kosten de best passende
grondslagen. Immers bij variërende marktwerking zijn resultaatmaatstaven zoals EBIT minder
representatief. Dit leidt tot een allocatie per sector voor de verhuur van haveninfrastructuur zoals aangegeven in tabel 9 en voor verhuur havengronden in tabel 10.

Gebruik haveninfrastructuur

Contain-

Ruwe aard-

Natte bulk

Droge bulk

er/non-bulk

olie

(excl. ruwe

(in mln €)

(in mln €)

(in mln €)

aardolie)

18%

13%

(in mln €)
% van het totaal

11%

6%

Tabel 9: Allocatie omvang sectoren (t.o.v. van geheel) voor verhuur haveninfrastructuur

De percentages zijn berekend aan de hand van vertrouwelijk gegevens van het HbR. Op geaggregeerd niveau kunnen we die ongeveer aansluiten bij het jaarverslag.
Verhuur havengronden

Contain-

Ruwe

Natte bulk

Droge bulk

er/non-bulk

olie

aard-

(excl

(in mln €)

(in mln €)

(in mln €)

aardolie)

ruwe

(in mln €)
% van het totaal

23%

9%

8%

4%

Tabel 10: Allocatie omvang sectoren (t.o.v. van geheel) voor verhuur havengronden

De percentages zijn berekend aan de hand van vertrouwelijk gegevens van het HbR. Op geaggregeerd niveau kunnen we de cijfers ongeveer aansluiten bij het jaarverslag.
8.2.3 Toepassing van grondslagen

Op basis van de uitkomsten van paragraaf 8.2.2 en de uitkomsten uit hoofdstuk 7 kan een weging plaatsvinden van de stromen. Bij normale marktwerking en dus 100% privaat wordt het gehele aandeel van de deelsector aan privaat toegekend. Bij bijvoorbeeld 50% marktwerking wordt
de helft van het aandeel van de deelsector aan privaat toegekend.
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Criteria

Onderdeel van de activiteiten
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Kwantitatieve beoordeling
marktwerking

Marktwerking huur haveninfrastructuur
Containers

18%

Ruwe aardolie

13%

100%
50%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

11%

75%

Droge bulkgoederen

6%

75%

Marktwerking huur gronden
Containers

23%

75%

Ruwe aardolie

9%

25%

Natte bulkgoederen (excl. ruwe aardolie)

8%

50%

Droge bulkgoederen

4%

50%

Tabel 11: Overzicht bij toepassing grondslagen

Dit leidt tot een toedeling van 69% aan privaat en 31% aan publiek voor al deze deelstromen opgeteld.
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Ranges en onzekerheden

De bovenstaande elementen zijn benaderingen van een indeling aan publiek en privaat. Gezien
het feit dat het geen wetenschap is, ligt het voor de hand om met ranges te werken. Het geval
waarbij alleen Havenmeesteractiviteiten tot publiek worden gerekend, leidt tot een verdeling
van 22% publiek en 78% privaat.

Privaat

Privaat

Publiek

Publiek
69%

54%

78%

46%
31%

22%

Figuur 3: Schematische weergave van de toedeling van publiek en privaat

De dominante toedeling van de havenmeesteractiviteiten aan de categorie publiek, zorgt voor
de ondergrens van het percentage publiek op 22%. Indien de overige activiteiten tot de categorie privaat worden toegerekend (en de beperkte marktwerking dus niet leidt tot toewijzing aan
de categorie publiek) komt een toedeling van respectievelijk 22% en 78% tot stand voor de
groepen publiek en privaat.
In een tweede scenario worden wederom de havenmeestertaken als publiek beschouwd. Daarnaast houden we rekening met beperktere marktwerking. De mate van marktwerking bepaalt in
de mate dat de deelstroom publiek of privaat is. De kwalificatie van normale marktwerking
(100%) leidt tot volledige toekenning aan de groep privaat. Van de 78% niet-Havenmeestertaken
is 31% publiek en 69% privaat. Overall levert dit dus een toedeling van 46% publiek en 54% privaat.
Gezien het karakter van de analyse is het aannemelijk dat er sprake is van een mogelijke range.
Door bovenstaande benaderingen ontstaan er 2 punten waartussen een range aan punten ligt.
Waar binnen de range de meest passende verhouding ligt, hangt af van een aantal kwalitatieve
factoren.

8.3

Aandeelhouderschap en overige factoren die een rol spelen bij de interpretatie

In deze numerieke benadering is geen rekening gehouden met een aantal aspecten die mogelijk
wel een rol spelen maar niet te becijferen zijn. Het gaat om de volgende posten:
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• Aandeelhouderschap; voor het HbR is ervoor gekozen om de aandelen in handen van de
overheid te houden. Dit aandeelhouderschap wordt zakelijk ingevuld en ook vloeit er
geen financiële steun uit voort getuige de beoordeling van de Europese Commissie in
het kader van Staatsteun. Desalniettemin kan het een invloed hebben op de organisatie; welk effect dat is, is niet vast te stellen. Aan de ene kant kan men redeneren dat deze ‘bescherming’ van overheid mogelijk lui maakt. Aan de andere kant kan men redeneren dat juist het combineren van publieke invloeden (aansturing vanuit politiek) en private invloeden (private bedrijven als klant) juist extra complexiteit in de organisatie
brengt.
• Toenemende hoeveelheid containers; als Maasvlakte II gerealiseerd is, zal het aandeel
containers in de haven steeds groter worden. Dit is juist de markt met de normale
marktwerking. In de huidige berekening is uitgegaan van de huidige omvang van de
containeractiviteiten. In de nabije toekomst is dus een toename van het aandeel privaat
te verwachten.
• Sterke marktwerking voor klanten die zich nieuw vestigen in de haven; in deze berekening is uitgegaan van de huidige activiteiten. Daarnaast zoekt het HbR actief naar nieuwe klanten. De marktwerking op die markt is veel groter omdat reders en terminal operators vaak meerdere keuzes hebben en nog niets geïnvesteerd hebben. Natuurlijk is
hun keuze wel beperkt door de natuurlijke ligging van de haven maar dat laat vaak nog
genoeg keuzes. Het vinden van nieuwe klanten voor beschikbare grond vraagt relatief
veel managementaandacht. Hiermee is in de berekening geen rekening gehouden.
Doet men dit wel, dan zou dit leiden tot een toename van het aandeel privaat.
• Externe financiering; voor de financiering van de Maasvlakte II heeft het HbR externe financiering aangetrokken. Om hun lening zeker te stellen, volgen nu ook externe financiers het HbR. Bij onderpresteren zullen de banken het HbR aanspreken zoals een privaat bedrijf. Strakke sturing bij het HbR is daarvoor nodig wat meer richting privaat
wijst.
8.4

Conclusie

In paragraaf beschreven we 2 punten die de uitersten zijn van de van toepassing zijnde range:
• Alleen havenmeestertaken publiek; dit leidt tot een toedeling van 22% aan publiek en
78% aan privaat
• Havenmeestertaken zijn publiek en de verfijndere marktwerkingsanalyse wordt gevolgd; dit leidt tot de toedeling van 46% aan publiek en 54% aan privaat
De kwalitatieve argumenten zijn in onze ogen belangrijk en zouden netto een opwaarts effect
hebben op de toedeling aan privaat. Mede op basis van deze argumenten is er reden om in het
middenpunt tussen deze twee uiterste te gaan zitten. Rebel meent dan ook dat binnen de range
het middenpunt een goede benadering is, oftewel een toedeling van 34% aan publiek en 66%
aan privaat.
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Bijlage 1: Toelichting op de verschillende sectoren
Containers en Roll on Roll off

De container markt heeft zich de laatste 10 jaar sterk ontwikkeld. Containervolumes worden als
zeer mobiel gezien; transportroutes verleggen zich gemakkelijk waardoor een pakket containers
via een andere haven naar de eindbestemming komt. Of die stromen zich verleggen is niet alleen afhankelijk van het zeehavengeld tarief maar ook afhankelijk van de faciliteiten en de kwaliteit van de dienstverlening die HbR biedt.
De NMa concludeert in haar rapport12 dat het HbR geen economische machtspositie heeft in de
sectoren containers en roro. Zij hebben bewijs gevonden dat stromen verplaatsen als HbR tarieven aanpast of verminderde kwaliteit levert.
Ruwe aardolie

De oliebevoorrading van raffinaderijen in continentaal Noordwest-Europa, vindt voor een belangrijk deel plaats via enkele havens in Noord-West Europa, totaal ongeveer 165 miljoen ton;
13
Rotterdam heeft in deze range een marktaandeel van meer dan 55% .
De ruwe olie wordt gelost op olieterminals in Europoort en Maasvlakte. Daar wordt de ruwe olie
gemengd volgens de wensen van de raffinaderijen (het zgn. “blenden”). Vervolgens worden de
gemengde producten via diverse pijpleidingsystemen doorgepompt; de helft gaat naar 5 raffinaderijen in de Rotterdamse haven en de andere helft naar raffinaderijen in Vlissingen (1), Antwerpen (2) en Duitsland (2). Daar wordt de ruwe olie verwerkt tot diverse olieproducten zoals
benzine, diesel, LPG, stookolie en nafta. De importeurs zijn vooral de grote oliemaatschappijen.
Deze maatschappijen hebben in de jaren ‘80 en ‘90 zwaar geïnvesteerd in olieraffinaderijen waar
de productie plaatsvindt.
Nat massagoed

Nat massagoed bestaat uit vele typen natte bulk producten. Meer dan 45 chemische bedrijven
vormen een van ‘s werelds grootste olie- en chemie centra. Het gaat om producten zoals ethyleen en propyleen, die vervolgens worden verwerkt tot kunststoffen (plastics, rubbers, harsen)
voor diverse verwerkende industrieën in het achterland. Ook betreft dit de productie van biobrandstoffen, oliën en vetten. Producten worden geïmporteerd en geëxporteerd vanuit en naar
de gehele wereld. Vaak gaat het volume naar de haven in de buurt van de productiecentra. Hierdoor is het beïnvloeden van het aantrekken van volumes lastig voor het HbR. Er is dus een sterke
verwevenheid tussen de volumestromen en de industrieën die gevestigd zijn in de haven.

12

NMa-rapportage Havenbedrijf Rotterdam (2005)

13

Jaarverslag HbR (2010)
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Droog massagoed

De droge massagoed sector bestaat uit vele typen massagoed. Droog massagoed bestaat uit
diverse producten zoals agribulk, kolen, ijzererts etc. Elk type goed is gekoppeld aan een industrie met specifieke kenmerken, vergelijkbaar met nat massagoed.
In de agribulk hoek kan men tot een verdere opdeling komen zoals granen, soja, oliezaden en
andere agrarische grondstoffen. Ook speelt agribulk een rol in de energiemarkt (als brandstof).
Raapzaad en sojabonen zijn grondstof voor de productie van biodiesel, granen voor de productie
van bio-ethanol.
Kolenoverslag vindt plaats voor elektriciteitscentrales en cokeskolen worden voor de staalindustrie overgeslagen. In de haven zijn twee grote bulkterminals voor de ijzererts: EECV en EMO op
de Maasvlakte. Naast de ijzerertsspelers zijn er diverse andere bulk terminal operators die grond
huren van het HbR zoals EBS en Marcor.
Rotterdam heeft een grote rol in de staalindustrie in Noordwest-Europa. De haven heeft een
groot marktaandeel in de overslag, opslag en doorvoer van ijzererts voor staalproducenten in
het Duitse achterland. Rotterdam heeft voordeel van de diepgang (omdat bulkschepen dieper
steken dan andere type schepen) en de rivier de Rijn.
Het droge massagoed is voor een groot deel bestemd voor het Rurhgebied. Omdat het Ruhrgebied vanuit meerdere havens goed bereikbaar is, is het competitief voordeel van Rotterdam
minder groot. Andere havens concurreren met het HbR om die stromen.
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