
 

 

 

 

 

 

Dames en heren, 

 

Intro 

Vandaag is om meerdere redenen een bijzondere dag. Niet alleen omdat de jaarlijkse 

Openbare Algemene Ledenvergadering van de NVB plaatsvindt, maar ook omdat dit de 

eerste keer is dat iemand van de NMa tijdens deze vergadering het woord tot u richt. Ik 

ben blij met de uitnodiging die wij daarvoor ontvingen. U geeft daarmee blijk van interesse 

in de zienswijze van de NMa met - naar ik aanneem - als doel hiermee rekening te houden 

in uw onderlinge verhoudingen. 

 

De locatie waar wij thans zijn – een open en licht gebouw waar goed van buiten naar 

binnen gekeken kan worden – is symbolisch voor het glazen huis waar zowel het 

bankwezen als de NMa in opereren. De combinatie van de twee, de bancaire sector en de 

NMa, leidt dan ook tot verhoogde aandacht van alle maatschappelijke stakeholders; van 

bedrijf tot branchevereniging; van consument tot politieke partij. 

 

Misverstanden 

Kijkend naar het thema van vandaag,  maar ook naar de vele contacten die de NMa in de 

afgelopen jaren met de bancaire sector heeft gehad, bekruipt mij soms het gevoel dat er 

over de mededingingswet in de bancaire wereld een aantal misverstanden bestaan. Eén 

van die misverstanden lijkt te zijn dat u door de Mw, en de toepassing daarvan door de 



NMa,  in een spagaat terecht bent gekomen waar u niet meer gemakkelijk uitkomt. 

Enerzijds zou samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het 

betalingsverkeer. Anderzijds bestaat de indruk dat niets meer mag en dat elke vorm van 

samenwerking of overleg verboden is. 

 

De spagaat bestaat niet 

De stelling die ik vandaag zal trachten te onderbouwen is echter dat de spagaat niet 

bestaat, dan wel dat hij minder verstrekkende gevolgen heeft dan vaak wordt gedacht. Ik 

zal dit toelichten door te bespreken welke typen afspraken geoorloofd zijn en op welke 

wijze ondernemingen zelf kunnen beoordelen of een individuele afspraak tot 

mededingingsrechtelijke bezwaren zal leiden. Daarnaast zal ik bespreken op welke wijze en 

onder welke randvoorwaarden de NMa u daarbij behulpzaam kan zijn.  

 

Concurrentie, efficiency en innovatie 

De gedachte achter de mededingingswet is dat efficiency en innovatie in de regel het meest 

gebaat zijn bij gezonde concurrentie.  Dit betekent uiteraard niet dat stevige concurrentie 

in het belang is van iedere individuele onderneming. Concurrentie betekent immers ook dat 

de minst productieve en innovatieve bedrijven voor hun relatieve zwakte een prijs betalen. 

Concurrentie is echter wel in het belang van de concurrentiekracht en de gezondheid van 

een sector als geheel.  

 

De mededingingswet 

Om mijn stelling nader te onderbouwen zal ik nu allereerst een kort overzicht geven van de 

belangrijkste mededingingsrechtelijke bepalingen.  

  

Het bekendste verbod in de Mw is wellicht het verbod op kartels, dat is neergelegd in 

artikel 6 van de Mw en artikel 81 van het EG Verdrag. Kort gezegd, houdt dit verbod in dat 

afspraken die het doel of effect hebben de concurrentie te beperken verboden zijn, tenzij 

aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Op deze voorwaarden kom ik zo terug. Voorbeelden 

van afspraken die over het algemeen zonder meer verboden zijn, zijn prijs- en 

marktverdelingsafspraken.  

 



Het tweede element van het gedragstoezicht van de NMa, is het verbod op misbruik van 

een economische machtspositie, bijvoorbeeld door het hanteren van 

getrouwheidskortingen of het rekenen van excessieve tarieven. 

 

In de praktijk kunnen we drie soorten afspraken onderscheiden. Afspraken die nooit 

mogen, afspraken die altijd mogen en afspraken die mogen indien ze voldoen aan een 

aantal voorwaarden. 

 

Zoals gezegd, afspraken over prijzen, of het onderling verdelen van markten zijn vrijwel 

altijd verboden. Datzelfde geldt eigenlijk voor alle afspraken die het doel hebben de 

mededinging te beperken. Afspraken die de concurrentie niet merkbaar beperken, 

bijvoorbeeld omdat ze niet aangrijpen op concurrentieparameters, zijn uiteraard wel 

toegestaan.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen afspraken over technische 

standaarden tot deze categorie worden gerekend.  

 

Tot zover de duidelijke gevallen. Het probleem zit hem natuurlijk in de middencategorie. 

De lijn in dergelijke gevallen is dat afspraken en samenwerkingsverbanden die de 

mededinging beperken in principe verboden zijn, tenzij aan een aantal voorwaarden is 

voldaan.  Deze voorwaarden zijn, los geformuleerd, dat de samenwerking aantoonbaar tot 

economische en/of technologische vooruitgang leidt en dat de afnemers in belangrijke 

mate hiervan meeprofiteren. Er zijn echter ook twee beperkende voorwaarden, namelijk dat 

de mededingingsbeperking niet verder mag gaan dan noodzakelijk om het doel te 

realiseren en ten tweede dat de mededingingsbeperking het concurrentieproces niet de 

facto helemaal uitschakelt. 

 

Als aan deze 4 voorwaarden is voldaan, dan is de afspraak of de samenwerking vrijgesteld 

van de het kartelverbod zonder dat daar een ontheffing voor hoeft te worden aangevraagd. 

 

Wettelijke uitzondering 

De verplichting om voor zo’n beoogde afspraak ontheffing te vragen bij de NMa of de 

Europese Commissie is per 1 augustus 2004 weggevallen.  

Dit betekent dat ondernemingen zélf kunnen beoordelen of de voorgenomen 

samenwerkingsvorm voldoet aan alle vier voorwaarden. Indien dat het geval is, is de 



concurrentiebeperkende afspraak niet verboden. En ook hoeft er dus geen ontheffing van 

de NMa te worden gevraagd.  

 

Reeds goedgekeurde samenwerkingsvormen 

Diverse afspraken die u in het verleden aan ons heeft voorgelegd voor goedkeuring 

voldeden aan de vier voorwaarden. Ik noem bijvoorbeeld de Samenwerkingsovereenkomst 

inzake het Gastgebruik van Geldautomaten;  de Gezamenlijke Incasso Procedure en zeer 

recent de oprichting van Currence. Om ondernemingen te helpen bij het zelfstandig 

evalueren van overeenkomsten en samenwerkingsverbanden, heeft de Europese 

commissie vorig jaar richtsnoeren uitgevaardigd over de toepassing van de 4 voorwaarden 

die ik zojuist besproken heb. Ook de NMa heeft dit jaar een herziene versie gepubliceerd 

van de richtsnoeren samenwerking ondernemingen. Deze richtsnoeren kunnen worden 

gebruikt bij het evalueren van concrete situaties. 

 

Beeldvormende geluiden 

In enkele gevallen hebben wij in het verleden geluiden ontvangen dat de NMa bepaalde 

samenwerkingsvormen zou gaan verbieden, terwijl later bleek dat daar geen sprake van 

was. Een mooi voorbeeld hiervan was het “Convenant Pakket Primaire Betaaldiensten”. 

Van het Ministerie van Financiën kregen wij het signaal dat de banken er vanuit gingen, dat 

een afspraak in dit kader op mededingingsrechtelijke bezwaren zou stuiten. Hierover was 

overigens geen contact geweest met de NMa. Dat er sprake zou zijn van een merkbare 

mededingingsbeperking bleek echter een verkeerde taxatie en waarschijnlijk zou een 

telefoontje genoeg zijn geweest om dit vast te stellen. Uiteindelijk was het minister Zalm 

die dit telefoontje heeft gepleegd, met als resultaat dat vrijwel direct door de NMa kon 

worden bevestigd dat de afspraak geen merkbare mededingingsbeperking opleverde.   

 

Is het noodzakelijk? 

Ik hoop dat het hiermee duidelijk is, dat niet iedere afspraak en niet iedere samenwerking 

verboden is, en ook dat er van een spagaat geen sprake hoeft te zijn. Waar het in de 

praktijk echter wel eens fout gaat, en misschien is dit ook wel een culturele kwestie , is dat 

de samenwerking niet noodzakelijk is om het doel te bereiken, dan wel dat de 

samenwerking verder gaat dan strikt noodzakelijk. Ook kan het zijn dat samenwerking 

onnodig breed is. Als het beoogde doel met 4 partijen op efficiënte en effectieve wijze kan 

worden gerealiseerd, waarom zouden er dan 12 partijen bij betrokken moeten zijn? Kortom, 



het is de bedoeling steeds na te denken over de minst concurrentiebeperkende oplossing 

die wel tot het legitieme doel leidt dat men voor ogen heeft.  

 

Samenwerking in het betalingsverkeer 

Zoals besproken, de NMa staat in principe niet afwijzend tegenover samenwerking tussen 

ondernemingen, als de economische efficiency en de innovatie daarmee gediend zijn. En 

het is inderdaad waar dat dit in het kader van het betalingsverkeer het geval kan zijn. Ik 

doel bijvoorbeeld op de efficiencyvoordelen die kunnen worden bereikt als technische 

standaarden worden geüniformeerd. Zeker als een dergelijke samenwerking leidt tot 

voordelen voor de consument, zal de insteek van de NMa in beginsel positief zijn. 

 

Non-conformisme 

Tegelijkertijd is en blijft het ook in het betalingsverkeer van belang non-conformisme, daar 

waar mogelijk, op geen enkele manier de wind uit de zeilen te nemen, door middel van 

onnodige samenwerkingsverbanden en overlegforums. Samenwerking moet kunnen, 

indien nodig, maar het moet geen automatisme zijn. De vraag is dus niet: “mag er worden 

samengewerkt?” Het antwoord daarop is in veel gevallen ja. De juiste vraag is: “is de 

reikwijdte van de samenwerking niet groter dan noodzakelijk en wordt onafhankelijk gedrag niet 

onnodig beperkt, dan wel ontmoedigd?”  

 

Informele zienswijzen 

Nu realiseert de NMa zich wel dat het voor marktpartijen niet altijd eenvoudig is om zelf te 

beoordelen of een samenwerking verboden is of niet. Om die reden geeft de NMa in 

bepaalde situaties ook informele zienswijzes af, waarin we door middel van een quick scan 

de feiten die ons bekend zijn in een mededingingsrechtelijk kader plaatsen.  Ik moet 

daarbij wel zeggen dat ons beleid ten aanzien van informele zienswijzen terughoudend is. 

Veel rechtsvragen zijn inmiddels uitgebreid in de jurisprudentie behandeld en 

mededingingsadvocaten zijn in de meeste gevallen goed in staat een voorgenomen 

samenwerking te beoordelen in het licht van de mededingingswet. De NMa geeft over het 

algemeen wel een informele zienswijze af als aan een aantal voorwaarden is voldaan: 

Ü Ten eerste, er moet sprake zijn van een nieuwe of complexe rechtsvraag; 

Ü Ten tweede, er moet sprake zijn van groot maatschappelijk of economisch belang; 

Ü En te derde, er moet van de zaak een zekere strategisch signaalwerking uitgaan. 

 



Om een informele zienswijze te krijgen is het tevens van belang dat de partij die hem 

aanvraagt alle noodzakelijke gegevens aanlevert. De NMa zal in de regel geen eigen 

onderzoek doen. Uiteraard geven we geen informele zienswijzen over hypothetische 

situaties of over onderwerpen waar de contouren niet duidelijk van zijn. De 

terughoudendheid van de NMa met het geven van informele zienswijzen vloeit voort uit 

het feit dat ook wij de schaarse middelen zo effectief mogelijk willen inzetten. Daar staat 

tegenover dat we het belang zien van het wegnemen van onduidelijkheden zodat de NMa 

geen onzekere factor is bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. In dat 

kader kan een informeel gesprek vaak ook al de nodige duidelijkheid verschaffen. 

 

Compliance 

Overigens kan er ook veel worden bereikt door middel van bewustwording.  Het is onze 

ervaring dat de kennis van de mededingingswetgeving bij veel werknemers vrij beperkt is. 

Zelfs bij medewerkers op commercieel gevoelige posities. Dit is ongetwijfeld ook een van 

de oorzaken van de misverstanden die  soms bestaan over wat er wel en niet mag. Nog 

vervelender is dat het soms ook tot gevolg kan hebben dat medewerkers dingen doen die 

verboden zijn zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Het kan bijvoorbeeld een sectorale 

gewoonte zijn die nooit in twijfel is getrokken. Om dit euvel te verhelpen, maar ook om het 

risico te vermijden tegen forse NMa boetes en negatieve publiciteit aan te lopen, kan een 

compliance programma een effectief wapen zijn. De verzekeraars hebben een dergelijk 

programma recentelijk ingevoerd, in samenwerking met het verbond. De NMa ondersteunt 

dit initiatief van harte en ik roep de banken dan ook op, in navolging van de verzekeraars, 

een compliance programma te implementeren op het gebied van mededinging.  Waar 

nodig zal de NMa u met raad en daad bijstaan. 

 

Transparantie 

Tot slot nog een enkele opmerking over het betalingsverkeer. Een veel gehoord geluid is 

dat het Nederlandse betalingsverkeer efficiënt en verlieslatend is. Tegelijkertijd moet 

worden geconstateerd dat de kosten en opbrengstenstructuur van het betalingsverkeer niet 

bepaald transparant is. Welke inkomstenstromen je toerekent aan welke diensten is tot op 

zekere hoogte arbitrair. Zo zijn de rentemarge, valutering en float ook inkomstenbronnen 

gerelateerd aan het betalingsverkeer.  In ieder geval kan worden vastgesteld dat de situatie 

niet erg transparant is. En dat is met name uw klanten al jaren een doorn in het oog. 

Transparantie zou de soms verhitte discussie over het betalingsverkeer wellicht wat 



kunnen kalmeren, ook met het oog op de politiek lastige problematiek rond 

transactiegebonden tarieven en het stimuleren van efficiënter betaalgedrag.  

 

Concluderend… 

Concluderend hoop ik u ervan te hebben overtuigd dat het meevalt met de spagaat.  

Sommige afspraken mogen inderdaad niet, maar dat is ook in het belang van de 

concurrentiekracht en gezondheid van de sector als geheel. Daarnaast mogen veel 

afspraken wel. Vooral als kan worden aangetoond dat ze meer economische voordelen met 

zich mee brengen, dan nadelen voor de concurrentie. Ik heb geschetst dat er veel 

documentatie voorhanden is op grond waarvan u zelf een gedegen analyse kan maken van 

de eventuele geoorloofdheid van samenwerking. En zoals recent is gebleken bij de 

oprichting van Currence, is de NMa in bepaalde situaties zeker bereid een informele 

zienswijze te verstrekken. Ook heb ik gewezen op de noodzaak van een goed Compliance 

programma, zodat er een vorm van zelfregulering ontstaat die ongewenste risico’s uitsluit. 

Tot slot heb ik gepleit voor meer transparantie in de precieze kosten en opbrengsten van 

het betalingsverkeer. 

 

Ik dank u voor uw aandacht! 

 

 

 

 


