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Geachte heer Fonteijn,
Van harte gefeliciteerd met de oprichting van de Autoriteit Consument & Markt. Met interesse
heb ik kennis genomen van de door u toegestuurde concept Strategie van de ACM. U vraagt
hierbij om reactie met betrekking tot deze Strategie. Graag kom ik aan dit verzoek tegemoet.
Ten eerste wil ik u complimenteren met deze Strategie. Het document biedt een helder overzicht
van de doelstellingen, missie, kernwaarden en toezichtvisie van de ACM. Dat u verschillende
partijen daarbij de gelegenheid biedt om reactie te geven op dit concept is wat mij betreft een
verrijkend initiatief.
Intrigerend aan de wettelijke opdracht voor de ACM is, zoals oak verwoord in uw missie, uw taak
om voor zowel bedrijven als consumenten kansen en keuzes te bevorderen. De complexiteit van
ecn twecledig:! opgavc hcrkcn-ik alf; lid van de directic van DNB, waar de centrale cloclstelling
van het bewaken van financiele stabiliteit zowel vanuit rnicro-perspectief (de soliditeit van
individuele instellingen) als vanuit macro-perspectief (een schokbestendig financieel systeem)
moet warden bezien. Ik ben van mening dat u de verschillende doelstellingen van uw organisatie
krachtig in uw Strategie heeft verenigd.
Het streven naar maatwerkoplossingen op basis van gedegen probleemanalyses om zo te komen
tot een effectief optreden als toezichthouder is een ambitie die ik van harte onderschrijf. DNB
beoogt daarnaast evenals de ACM waar mogelijk een thema- of sector gerichte aanpak. Het
oplossen van problemen op een niveau dat individuele instellingen overstijgt, draagt mijns inziens
bij aan effectief en efficient toezicht. Een vernieuwende en beloftevolle keuze van de ACM is het
instellen van detectieteams die de taak hebben om 'als radar van de organisatie' signalen uit de
markt op te pikken.
Tot slot doet het mij deugd dat de ACM zich graag actief aangesloten houdt bij het
Markttoezichthoudersberaad. DNB kijkt er naar uit om met de ACM van gedachten te wisselen
over mogelijkheden om te komen tot nog effectiever en efficienter toezicht. Ik zie er dan ook naar
uit om met u, in het verband van het Markttoezichthoudersberaad of daarbuiten, van gedachten te
wisselen over uw ervaringen met deze nieuwe Strategie van de ACM.
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