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1 Samenvatting 

Sinds meer dan tien jaar schat de ACM (en haar voorgangers NMa en OPTA) elk jaar wat haar werk 

oplevert voor consumenten en afnemers. Een belangrijke overweging voor de ACM om de outcome te 

berekenen en te publiceren vormt externe verantwoording naar de politiek en de maatschappij. De 

wijze waarop de ACM outcome wordt bepaald is beschreven in Kemp et al. (2014). De definitie van 

ACM outcome is “de op eenvoudig wijze berekende verwachte effecten van het optreden van de ACM 

op de consumentenwelvaart op korte termijn”. 

 

De basis van de methodologie blijft zoals beschreven in Kemp et al. (2014). De wijzigingen op de 

methodologie per outcome 2020 zijn: 

 

1. De ACM gaat er niet meer vanuit dat de geschatte opbrengst een conservatieve schatting is. 

Wel is het zo dat we conservatieve aannames maken waar mogelijk. 

2. De opbrengst van consumentenzaken wordt verlengd van twee naar drie jaar. 

3. Het jaar waarin het besluit effect gaat hebben wordt gebruikt, in plaats van het besluitjaar zelf. 

4. De opbrengst van energieregulering wordt gesplitst in het deel dat komt door exogene 

wijzigingen in de marktrente en het deel waar de ACM invloed op uitoefent. 

5. De regulering van telecom gaat worden geschat door gereguleerde tarieven te vergelijken met 

de tarieven die zouden voorkomen als ze met de inflatie waren meegestegen. 

6. De effecten van duurzaamheid zullen waar mogelijk worden gerapporteerd. 

 

In het vervolg van deze memo beschrijven we welke wijzigingen op de methodologie door de ACM zijn 

voorgesteld. Daarna beschrijven we globaal wat er is besproken met een klankbordgroep over de 

voorgestelde wijzigingen, en geven daarop een reactie en beschrijven we hoe we met de 

commentaren omgaan. 

 

 

2 Voorgestelde wijzigingen methodologie 

2.1 Conservatieve aannames 

De ACM heeft de geschatte opbrengst gepresenteerd als een conservatieve schatting. Daarmee zou 

het gecommuniceerde bedrag een onderschatting zijn van de opbrengst aan consumentenwelvaart 

door toedoen van de ACM. Hierop is door verschillende instanties kritiek geuit. 

 

                                                        
1
 Senior Econoom bij het Economisch Bureau van de ACM. Email: Peter.Dijkstra@acm.nl 

2
 Econoom bij het Economisch Bureau van de ACM. 

3
 Chief Economist van de ACM. 

mailto:Peter.Dijkstra@acm.nl


Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
 
 

 
 

2/7 

 

Zo meldde het CPB (2014) dat “de gevolgen voor dynamische efficiëntie en de afschrikkende werking 

op anti-competitieve afspraken” buiten beschouwing werden gelaten, terwijl deze “effecten kunnen van 

dezelfde orde van grootte zijn als de outcome die ACM presenteert, waardoor de werkelijke outcome 

zowel veel hoger als aanzienlijk lager kan uitvallen.” Soortgelijke kritiek stond in de CPB 

plausibiliteitstoets (CPB, 2015).  

 

Meer recent stelt AEF (2020) in haar evaluatie van de ACM dat de opbrengstschatting “enkel een 

grove indicatie van directe effecten op korte termijn” is. Voorts stelt AEF dat “langere termijn-

doorwerking op innovatie en investeringen […] geen onderdeel van de berekende outcome [vormen]. 

Daarom kan de uitkomst van de berekening zowel te hoog als te laag zijn”. 

 

Wij onderschrijven dat de opbrengstschattingen zich richten op de effecten op korte termijn. Ook zijn 

we het ermee eens dat verschillende effecten die buiten beschouwing worden gelaten, ervoor kunnen 

zorgen dat de opbrengst zowel (veel) hoger als (veel) lager zou kunnen zijn als deze effecten wel 

waren meegenomen. 

 

AEF (2020) beveelt aan om de huidige methode uit te breiden met schattingen van “minder goed 

kwantificeerbare effecten met betrekking op dynamische efficiëntie, zoals de impact op investeringen 

en innovatie”. Het schatten van dynamische efficiëntie is echter geen sinecure: de relatie tussen 

concurrentie en dynamische efficiëntie is niet eenduidig en schattingen zijn met veel onzekerheid 

omgeven (zie ook Kemp et al., 2014). Daarom acht de ACM het niet opportuun deze effecten mee te 

nemen in de schattingen. Wel kan de ACM in concrete gevallen mogelijke lange-termijneffecten 

expliciet benoemen. Bijvoorbeeld, investeringen in telecomnetwerken kunnen nodig zijn om 

internetsnelheden te verhogen. Hogere prijzen kunnen dan samengaan met hogere kwaliteit van 

telecomdiensten. Ander voorbeeld: ceteris paribus hogere tarieven voor energietransportdiensten 

kunnen noodzakelijk zijn om de energietransitie mogelijk te maken.    

 

Desalniettemin is de ACM het ermee eens om de schatting zo conservatief als mogelijk te doen. Dit 

heeft de ACM ook altijd gedaan: waar mogelijk werden altijd al conservatieve aannames gemaakt, en 

dit zal ook zo blijven in de toekomst. 

 

Uit bovenstaande volgt dat de opbrengstschatting zowel een over- als onderschatting kan zijn. Daarom 

gaat de ACM haar schattingen voorzichtiger presenteren, spreekt zij enkel nog over conservatieve 

aannames en niet meer conservatieve schattingen, en gaat de ACM nog sterker de kanttekening 

plaatsen dat de schatting met onzekerheid is omgeven. 

 

2.2 Duur van het effect van consumententoezicht verlengen 

De opbrengst van consumententoezicht wordt meegenomen voor twee jaar, zoals in lijn met de 

(indertijd) OFT (Kemp et al., 2014). Momenteel wordt onderzoek gedaan door de Committee on 

Consumer Policy van de OECD naar een uniforme methode om consumentenschade te schatten 

(OECD, 2020). Hierin wordt ook de vergelijking gemaakt met de internationale lijn bij 

concurrentietoezicht waar opbrengsten voor drie jaar worden meegenomen (zie ook OECD, 2014). 

 

Ook wij onderkennen het huidige verschil tussen de toezichtsdisciplines. Om dit meer in lijn met elkaar 

te brengen, rekenen we vanaf heden de opbrengst van consumententoezicht niet meer standaard voor 

twee jaar maar voor drie jaar mee. Indien er zaakspecifieke redenen zijn om af te wijken van deze 

duur, dan wordt er betoogd waarom hiervan wordt afgeweken en aangegeven hoe lang de opbrengst 

van de interventie wordt meegenomen. 
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2.3 Verschuiven moment van effecttoekenning van besluitjaar naar jaar 
waarin besluit effect gaat hebben 

Bij de opbrengstschatting worden besluiten, onderzoeksrapporten, visiedocumenten en gesprekken 

met marktpartijen die effect hebben in de markt meegenomen. Voorheen was het kalenderjaar leidend 

voor de toekenning van opbrengst. Dit had tot gevolg dat, bijvoorbeeld, de opbrengst van de 

“Methodebesluiten netbeheerders elektriciteit en gas 2017-2021” worden toegekend aan de jaren 2016 

tot en met 2020. Dit terwijl deze methodebesluiten de tarieven van netbeheerders reguleren startende 

in het jaar 2017. 

 

Vanaf heden zal het jaar waarin de effecten zich zullen voordoen leidend zijn. Dit betekent in 

bovenstaand voorbeeld dat de opbrengst van de methodebesluiten wordt toegerekend aan de jaren 

2017 tot en met 2021. Deze aanpassing heeft enkel effect op enkele opbrengsten van 

reguleringstoezicht. 

 

2.4 Publiceren invloed marktrente op opbrengst energieregulering 

De schatting van de opbrengst van energieregulering heeft eerder kritiek gekregen van het CPB 

(2014, 2015). Het commentaar betrof de gevoeligheid voor de marktrente. CPB (2014) meldt dat een 

(exogene) dalende rente in dat jaar in bijzonder grote mate bijdroeg aan de opbrengst van het 

energietoezicht. Het effect van de rente op de opbrengst werd door het CPB betiteld als asymmetrisch: 

“een daling heeft een positieve bijdrage aan de outcome, maar een stijging gaat niet ten koste van de 

outcome.” Daarom was de aanbeveling in CPB (2014) “om de doorberekening van effecten van 

exogene verandering bij de rapportage van de outcome berekening te scheiden van de efficiëntie-

effecten die ACM afdwingt door benchmarking en tariefregulering.” 

De ACM heeft indertijd aangegeven dat dit onderscheid om nadere bestudering vroeg (ACM, 2014). 

Aangezien er geen aanpassing is gekomen werd deze kritiek herhaald in CPB (2015): “het [is] de 

vraag in hoeverre veranderingen in een exogene variabele (de marktrente) zijn toe te rekenen aan 

ingrijpen van ACM.” 

 

De schatting van de opbrengst van tariefregulering netbeheer elektriciteit en gas blijft onveranderd ten 

opzichte van Kemp et al. (2014): de daadwerkelijke (gereguleerde) omzet wordt vergeleken met de 

counterfactual waarin de omzet zonder regulering met de inflatievoet zou stijgen. Wel gaat de ACM, 

conform de kritiek van CPB (2014, 2015), onderscheid maken in de opbrengst als gevolg van 

(exogene) rente-effecten en de efficiëntie-effecten die de ACM oplegt door de invulling van de 

tariefregulering. 

 

Dit betekent dat er drie scenario’s worden berekend om dit onderscheid te kunnen maken: 

 

a) De omzet in de counterfactual met de (verwachte) inflatievoet 

b) De gereguleerde omzet zoals beschreven in de methode- en tarievenbesluiten 

c) De gereguleerde omzet in het geval de marktrente gelijk zou zijn aan de marktrente van 

voorgaande reguleringsperiode 

 

Dit zorgt voor de volgende geschatte opbrengsten (zie ook het figuur hieronder): 

 

1) Door de omzet in (a) te verminderen met de omzet in (b) is de geschatte opbrengst volgens 

de huidige methode zoals beschreven in Kemp et al. (2014) 
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2) Door de omzet in (c) te verminderen met de omzet in (b) verkrijgt men de opbrengst door het 

exogene verschil in de marktrente 

3) Door de omzet in (a) te verminderen met de omzet in (c) verkrijgt men de opbrengst van de 

tariefregulering zoals ingevuld door de ACM 

 

De opbrengst uit (1) zal worden gerapporteerd als de opbrengst. Bij de bespreking van de opbrengst 

energietoezicht zal dit worden uitgesplitst in de opbrengsten (2) en (3). 

 

 
 

2.5 Counterfactuals telecom- en energieregulering in lijn brengen 

De schatting van de opbrengst bij telecomregulering en energieregulering is verschillend ingevuld. 

CPB (2014) heeft de aanbeveling gedaan om dit onderscheid te evalueren om, waar mogelijk, een 

uniforme methode te krijgen voor beide toezichtsdisciplines.
4
 In het bijzonder stelt het CPB dat daar 

waar tariefregulering bij telecom wordt opgelegd, de opbrengst geschat zou moeten worden als het 

verschil in tarieven ten opzichte van eerdere regulering. 

 

De ACM erkent dat beide vormen van regulering partijen betreffen die een aanmerkelijke marktmacht 

genieten. In het geval de ACM een marktanalysebesluit neemt in de telecomsector is dit wanneer één 

of meerdere partijen een aanmerkelijke marktmacht heeft. Dientengevolge kan de ACM de tarieven op 

die markten vaststellen. Dit komt in essentie overeen met de regulering van energienetbeheer. 

 

De ACM gaat daarom, conform de suggestie van CPB (2014), de counterfactual bij de 

telecomregulering aanpassen. Dit betekent dat vastgestelde tarieven worden vergeleken met de 
                                                        
4
 Voorts ziet de ACM ook toe op vervoerregulering (spoor, luchtvaart, personenvervoer en het loodswezen) en 

postregulering. De opbrengst bij deze vormen van regulering zijn gebaseerd op de tarieven na ingrijpen van de ACM en 
de initieel voorgestelde tarieven. Hoewel de ACM uniformiteit tussen de verschillende toezichtsdisciplines voorstaat, heeft 
zij momenteel niet de intentie de opbrengstschattingen van deze vormen van regulering te wijzigen. Dit aangezien deze 
schattingsmethode historisch gezien conservatiever is dan de aanname dat de gereguleerde tarieven met tenminste de 
inflatievoet zouden stijgen, en deze schattingsmethode in lijn is met de schattingsmethode bij vangnetregulering van 
consumententoezicht. 

a) omzet met
inflatie

b) gereguleerde
omzet

c) gereguleerde
omzet zonder
rentewijziging

(c)-(b): opbrengst door 
exogene rentewijziging 

(a)-(c): 
opbrengst 
door 
regulering 
 

(a)-(b): opbrengst volgens 
huidige methode 
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counterfactual waarbij de prijzen in reële termen minimaal gelijk zouden blijven, oftewel de situatie 

waarin de tarieven met enkel de inflatievoet zouden stijgen, vanaf het jaar voorafgaand aan de periode 

waarvoor het marktanalysebesluit geldt. 

 

2.6 Duurzaamheidseffecten 

In 2020 is de ACM begonnen met een meer open benadering bij de beoordeling van afspraken tussen 

bedrijven over duurzaamheid
5
, aangezien steeds meer ondernemingen werken met 

duurzaamheidsdoelstellingen. Elke vorm van samenwerking tussen marktpartijen kan in strijd zijn met 

de Mededingingswet, hetgeen voor bedrijven kan leiden tot een boete. Wanneer marktpartijen 

samenwerken ten gunste van duurzaamheid is het mogelijk dat de voordelen van de samenwerking 

opwegen tegen de nadelen, waardoor zulke duurzaamheidsafspraken die de concurrentie beperken 

mogen doorgaan. In zulke gevallen kunnen marktpartijen een beroep doen op de ACM om een 

vrijstelling te krijgen. 

 

Voordat deze aanpak omtrent duurzaamheidsafspraken werd ingevoerd, zou de ACM waarschijnlijk 

oordelen dat zulke samenwerkingen niet mogen. In zulke gevallen zouden de bedrijven worden 

beboet, en de zaak zou als opbrengst worden meegenomen conform de vuistregels in Kemp et al. 

(2014). Wanneer de duurzaamheidsvoordelen groter zijn en de samenwerking doorgang vindt, zullen 

deze positieve opbrengsten verminderd met de eventuele negatieve effecten op de concurrentie, 

worden meegenomen als opbrengst. Indien dit niet het geval is, oftewel wanneer de 

duurzaamheidsvoordelen kleiner zijn dan de geschatte schade, zal de samenwerking niet doorgaan.  

Het voorkomen van deze schade, d.w.z. de negatieve effecten op de concurrentie verminderd met de 

duurzaamheidsopbrengsten, zal dan als opbrengst worden meegenomen. In beide situaties wordt 

zoveel mogelijk zaakspecifieke informatie gebruikt om de netto opbrengst te schatten. 

 

2.7 Emotionele schade meenemen bij oneerlijke handelspraktijken 

Ten slotte een wijziging die de ACM voorstelde, maar die naar aanleiding van de bespreking met de 

klankbordgroep niet is doorgevoerd. 

 

De meeste interventies in het consumententoezicht betreffen het handelen van de ACM wat gericht is 

op het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken (hierna: OHP). In een aantal gevallen heeft de 

wetgever in de Wet OHP onderkend dat er ongelijkheden bestaan in de onderhandelingspositie tussen 

consumenten en producenten. Het gaat hierbij om verplichtingen op, onder andere, wijze van 

informatieverschaffing, toepasselijke contractvoorwaarden en gehanteerde verkooppraktijken. 

 

Meer specifiek is het verboden als aanbieder om misleidende of agressieve verkoopmethoden toe te 

passen. Uit onderzoek is gebleken dat de schade zich niet beperkt tot de monetaire schade (IPSOS, 

2006, 2007), zoals het te lang lopen van een abonnement dan wettelijk toegestaan. Consumenten 

rapporteren ook emotionele schade wat ontstaan is door bijvoorbeeld irritatie, stress en angst 

(Australian Productivity Commission, 2008; OECD, 2020). In zulke gevallen is het denkbaar dat de 

consument minder vertrouwen heeft in niet alleen de specifieke aanbieder die zich schuldig heeft 

gemaakt aan OHP, maar minder vertrouwen heeft in de gehele markt of ook markten waar andere 

producten worden aangeboden. 

                                                        
5
 Zie https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-

bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/acm-beleid-en-duurzaamheid en 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-
bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/uitgangspunten-toezicht-acm-op-duurzaamheidsafspraken. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/acm-beleid-en-duurzaamheid
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/acm-beleid-en-duurzaamheid
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/uitgangspunten-toezicht-acm-op-duurzaamheidsafspraken
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/concurrentie-en-marktwerking/concurrentie-en-afspraken-tussen-bedrijven/duurzaamheid-en-concurrentie/uitgangspunten-toezicht-acm-op-duurzaamheidsafspraken
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De grootte van emotionele schade kent weinig onderbouwing vanuit de literatuur. OECD (2020) meldt 

dat enkel de Australian Productivity Commission (2008) hier onderzoek naar heeft gedaan. Het rapport 

meldt dat de grootte van emotionele schade waarschijnlijk ten minste 25% van de geschatte monetaire 

schade omvat, op basis van rechtszaken en vragenlijstonderzoek. Ons is eveneens geen recenter 

onderzoek bekend dat de grootte van het effect heeft geschat. Aangezien de geringe onderbouwing en 

de negatieve reactie van de klankbordgroep heeft deze wijziging niet doorgevoerd. 

 

 

3 Visie klankbord en conclusie 

In januari 2021 is een bijeenkomst geweest om van gedachten te wisselen over de potentiële 

wijzigingen in de methodologie van de outcome. De klankbord bestond uit economische experts van 

het CPB, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en uit de economische advieswereld. In 

deze sectie geven we een globaal overzicht van deze bijeenkomst. 

 

Er is gesproken over de doelstelling van de outcome. Zoals eerder beschreven is het doel om de 

effecten op korte termijn inzichtelijk te maken. Daarentegen zijn verschillende lange-termijneffecten 

wel van belang: hierbij wordt gedacht aan de investeringen in energie-infrastructuur, het beëindigen 

van roofprijzen, of de ontwikkeling van de kwaliteit van telecomnetwerken
6
. 

 

Wij gaan per outcome 2020 dit onderscheid duidelijker naar voren brengen. De doelstelling van de 

outcome blijft om te kijken naar korte-termijneffecten, en we zullen bij bijvoorbeeld telecomregulering 

expliciteren dat we abstraheren van (kwaliteits)effecten op lange termijn. Bij energieregulering is 

bekend dat er meer investeringen nodig zijn vanwege de energietransitie: dit zou leiden tot een 

verlaging van de outcome omdat op korte termijn de tarieven omhoog gaan. De lange-termijneffecten 

op duurzaamheid zijn hier zeker belangrijk. We gaan verkennen hoe we meer rekening kunnen 

houden met de duurzaamheidseffecten bij energieregulering. 

 

Verschillende leden van de klankbord gaven aan dat het eveneens belangrijk is om (zaakspecifieke) 

effectmetingen uit te voeren. In zulke onderzoeken kan er gerichter onderzoek worden gedaan naar 

het effect van het optreden van de ACM. 

 

Wij onderschrijven dit punt volkomen: effectmetingen zijn belangrijke onderzoeken om meer inzicht te 

krijgen in marktspecifieke ontwikkelingen. Momenteel worden door de ACM ook effectmetingen 

uitgevoerd, en hierover wordt direct gecommuniceerd wanneer zulke onderzoeken zijn afgerond. 

Eveneens worden ze frequent opgenomen in het jaarverslag, maar zij zullen niet worden opgenomen 

als onderdeel van de outcome. 

 

Verder werd aangegeven dat het werk van de reguleringsdirecties Energie en Telecom, Vervoer en 

Post, van andere aard zijn dan het werk op het gebied van consumentenbescherming en 

mededingingstoezicht. Derhalve zijn er twijfels geuit of de opbrengsten van de verschillende 

toezichtsdisciplines wel kunnen worden opgeteld. Immers, de opbrengst van elke zaak is met 

onzekerheid omgeven, en sommige opbrengsten zijn onzekerder dan andere opbrengsten. Het 

optellen van de verschillende opbrengsten is daardoor met meer onzekerheid omgeven dan de 

opbrengst per toezichtsdiscipline. 

                                                        
6
 Internetsnelheid is iets wat bijvoorbeeld niet wordt gekwantificeerd in de outcome van de ACM, maar dit is wel een 

ontwikkeling die beïnvloed kan worden door de regulering die de ACM oplegt aan marktpartijen. 
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De ACM blijft de opbrengst van de verschillende zaken en verschillende toezichtsdisciplines wel 

optellen. Een euro bespaard bij consumententoezicht is immers evenveel waard als een euro 

bespaard bij mededingingstoezicht of regulering. Wel onderschrijven we dat het totaalcijfer met meer 

onzekerheid is omgeven dan opbrengsten per toezichtsdiscipline of per zaak, maar dit gaan we ook 

benoemen in de publicatie van de outcome. 

 

Wat betreft het meenemen van emotionele schade bij oneerlijke handelspraktijken was de klankbord 

kritisch. Zo werd gesteld dat emotionele schade van andere aard is dan financiële schade, en 

emotionele schade kan (maar hoeft niet) korter te duren dan het effect van financiële schade. Verder 

werd opgemerkt dat de onderbouwing mager was, te weten één studie die meer dan tien jaar oud is en 

gebaseerd is op zaken in een ander land. Bovendien was het onderzoek grotendeels gebaseerd op 

stated preferences en niet op revealed preferences. Naar aanleiding van deze input heeft de ACM 

besloten om deze wijziging niet door te voeren. 
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