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Abstract 

 

Since a number of years, the NMa publishes the economic outcome of its interventions in 

markets through merger control, antitrust and regulation. The outcome is measured in 

terms of consumer surplus, reflecting NMa’s goal to foster consumer welfare by improving 

competition. The publication of its outcome is primarily meant to give account to the 

Dutch society on the benefits of NMa’s activities. In addition, the calculation of the 

outcome contributes to the internal priority setting by giving information on the most 

effective kind of interventions.  

This reports presents the outcome over 2009 en 2010. In 2009, the outcome was € 258 

million, which is equal to € 36 per household. In 2010, the outcome was slightly higher: € 

284 million, which is equal to € 40 per household. This outcome is based on the 3 years 

moving average of the first-year effects on prices of intervention by the NMa. Since 2002, 

the moving average ranges between € 250 en € 450 million per year. 

Note, that these figures only refer to the quantifiable effects of formal decisions taken by 

the board of the NMa during specific years (in this case: 2009 and 2010). In determining 

these figures, conservative assumptions on the impact on the functioning of markets are 

made. Besides these quantifiable effects, other effects exist which cannot directly be 

quantified. An important example of the latter consist of the effects of deterrence which 

might significantly exceed the quantified outcome. Other effects which are not included in 

our calculation are dynamic effects, both in terms of allocative and productive efficiency.  
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Samenvatting 

 

1. Dit NMa Working Paper presenteert de effecten van het optreden van de NMa, de 

zogenoemde Outcome, voor de jaren 2009 en 2010. Het doel van de effectmeting is 

tweeledig: a) verantwoording afleggen (aan politiek en maatschappij) over met name 

de direct kwantificeerbare baten van het handelen van de NMa (ex-post doel), en b) het 

aandragen van verbetermogelijkheden voor de efficiëntie van het toekomstig optreden 

door de NMa (ex-ante doel) (zie Kemp et al., 2010).  

 

2. De Outcome wordt berekend als 3-jaars voortschrijdend gemiddelde van de 

eerstejaarseffecten van het NMa-optreden in een bepaald jaar. De Outcome komt voor 

2009 op € 258 miljoen. Het berekende Outcome-effect komt neer op zo’n € 36 per 

huishouden.  Voor 2010 komt de Outcome op € 284 miljoen, zo’n € 40 per 

huishouden. Voor de gehele periode waarvoor de Outcome is berekend (vanaf 2002) 

beweegt het voortschrijdend gemiddelde zich tussen de € 250 en € 450 miljoen.   

 

3. Er zijn in 2009 vijf fusiezaken afgerond die hebben geleid tot Outcome. Het gaat hier om 

drie zorgzaken, één supermarktzaak en één dagbladenzaak. In drie zaken is de 

aanvraag gaande het proces gewijzigd (geremedieerd), twee in de eerste fase en één in 

de tweede fase. Bij de andere twee zaken zagen de partijen af van hun voornemen om 

te fuseren. Het betreft hier een intrekking in de eerste fase (70% van het berekende 

effect wordt meegenomen) en een intrekking in de tweede fase (100% wordt 

meegenomen).  

In 2010 zijn er vier fusiezaken afgerond die hebben geleid tot Outcome. Er zijn 2 zaken 

(bij supermarkten en apotheken) die in de eerste fase na het aanpassen van de melding 

zijn afgerond. Er is een zaak in de zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) in de tweede 

fase ingetrokken (100% meegenomen). De vierde fusie betreft een tweede-fase zaak 

met remedies (producenten van rolstoelen). 

 

4. Er zijn in 2009 acht sanctiebesluiten in verband met kartels uitgebracht door de NMa. 

Het betreft hier zes besluiten in het kader van overtredingen door schilders, een kartel 

onder leveranciers van chloor aan zwembaden en een aanvulling bij een oude 

kartelzaak bij aanbestedingen van het openbare groen in de gemeente Maastricht.  
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In 2010 zijn er vijf sanctiebesluiten en twee toezeggingsbesluiten waarvoor een 

eerstejaarseffect is berekend. Het betreft twee kartelafspraken (meelproducenten en 

producenten van isolerend dubbelglas) waarbij de mededinging is beperkt en drie 

sanctiezaken in aanbestedingsmarkten (zorg en weg- en waterbouw). De 

toezeggingsbesluiten betreffen een zorgzaak (informatie-uitwisseling van 

concurrentiegevoelige informatie) en een verzekeringszaak (samenwerken in 

verzekeringspools). 

 

5. In 2009 is de outcomeberekening van één eerdere zaak uit 2004 aangepast op grond 

van besluiten in beroep of bezwaar (zaak 3309 NIP, LVE, NVVP). In 2010 betreft het 

drie eerdere zaken (zaak 3353 CR Delta (2003), zaak 5851 Thuiszorg ’t Gooi (2008) en 

zaak 6091 distributeurs van natriumhypochloriet (2009)). De eerstejaarseffecten in 

deze jaren worden dus aangepast en hebben daarmee een effect op de voortschrijdend 

gemiddelden. 

 

6. De maatregelen van de Energiekamer met een Outcome hebben betrekking op de 

regulering van de energienetwerken en het toezicht op de energieprijzen in de 

consumentenmarkt. Een groot deel van het eerstejaarseffect van de NMa in 2009 zou 

afkomstig kunnen zijn van energienetwerken. Echter in 2010 heeft het CBb het 

methodebesluit voor de tariefregulering van de beheerder van het hogedrukgasnetwerk 

(GTS) vernietigd. De outcome van de Energiekamer in 2009 bestaat daardoor alleen uit 

de opbrengsten van zaken op de kleinverbruikersmarkt. De outcome voor 2010 bestaat 

uit opbrengsten van zaken op de groothandels- en kleinverbruikersmarkt. 

 

7. De Outcome van de Vervoerkamer heeft in 2009 betrekking op de twee markten waar 

de NMa in deze sector op toeziet: de luchtvaart (Tarieven Schiphol, financiële 

verantwoording) en het loodswezen (tarievenbesluiten). De Outcome in de 

luchtvaartsector heeft te maken met kostenposten die door Schiphol ten onrechte 

waren opgenomen bij de totale kostenbepaling. Bij het loodswezen gaat het om 

aanpassingen in de tarieven ten opzichte van die door de sector zelf voorgesteld 

werden. In 2010 heeft de Outcome betrekking op het loodswezen. Daarnaast is in 2010 

een uitspraak gedaan door het CBb ten aanzien van het loodswezen waardoor een deel 

van de berekende Outcome voor 2009 moet worden teruggeboekt.  

 8



1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

Sinds een aantal jaren bericht de NMa in het jaarverslag over de economische effecten van 

haar optreden. Het doel van de effectmeting is tweeledig: a) verantwoording afleggen (aan 

politiek en maatschappij) over met name de direct kwantificeerbare baten van het handelen 

van de NMa (ex-post doel) en b) het aandragen van verbeteringen voor de efficiëntie van 

het toekomstig optreden door de NMa (ex-ante doel).  

Het belang van effectmeting wordt ook elders gezien. In haar rapport over de toezicht op 

de mededinging concludeert de Algemene Rekenkamer (2007) dat de NMa internationaal 

voorop loopt met effectmeting en beveelt zij aan verder op deze weg door te gaan. In 2010 

wordt het belang van de Outcome-berekening bevestigd in de evaluatie van de NMa (Kwink 

groep en Technische Universiteit Delft, 2010). In 2008 is de tot dan toe gehanteerde 

berekeningsmethode van de Outcome-berekening kritisch bekeken en op een aantal punten 

aangepast (zie Kemp et al., 2010). De berekening is ten opzichte van eerdere jaren in 2008 

uitgebreid met Outcome-berekeningen voor de Vervoerkamer en er zijn meer besluiten van 

de Energiekamer meegenomen.   

1.2 Outcome: economische effecten van NMa-besluiten 

De NMa voert verschillende activiteiten uit, alle gericht op het beter laten werken van 

markten. Deze betere werking van markten moet ten goede komen aan de consument.  De 

ene activiteit zal direct ingrijpen op de structuur of het gedrag op een markt, voor andere 

activiteiten is de relatie minder eenduidig. Zo heeft het verbieden van een fusie een direct 

gevolg voor de marktstructuur, immers een toename van de mate van concentratie in een 

bepaalde markt zal niet optreden. Het reguleren van energieprijzen heeft een direct effect 

op het prijszettinggedrag van energieleveranciers en daarmee op de tarieven die de 

consument betaalt. Lezingen over de mededingingswet en complianceregelingen zullen 

bijdragen aan een attitudeverandering in de markt waardoor (in de toekomst) minder 

kartelafspraken zullen worden gemaakt. Het directe effect hiervan is echter veel lastiger in 

te schatten. Daarom worden bij de berekening van de Outcome alleen die zaken 

meegenomen waarvan het aannemelijk is dat er een direct effect optreedt en dat dit effect 

ook met enige zekerheid kan worden gekwantificeerd. Dit heeft er toe geleid dat de 

berekening van de economische effecten, op enkele uitzonderingen na, alleen is gebaseerd 
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op het directe effect van formele besluiten. De effecten van andere NMa-activiteiten zijn 

moeilijker in te schatten. 

Wat betreft het concurrentietoezicht is de Outcome-berekening gebaseerd op de 

boetebesluiten in het kader van overtredingen van de Mededingingswet. Algemeen wordt 

aangenomen dat een kartel een negatief effect heeft voor de afnemer (zie Werden, 2008).  

Ook bij misbruik van een economische machtspositie zal er over het algemeen een 

negatief effect zijn voor de afnemer. Besluiten in kartel- en misbruikzaken worden dan ook 

meegenomen in de Outcome-berekening. Voor bindende aanwijzingen en 

toezeggingsbesluiten is de relatie minder eenduidig. Daarom wordt per bindende 

aanwijzing en toezeggingsbesluit beoordeeld of er een direct effect is, dat ook nog met 

enige zekerheid te kwantificeren is. In 2009 zijn er geen bindende aanwijzingen of 

toezeggingsbesluiten geweest, in 2010 twee, die vervolgens zijn meegenomen in de 

Outcome-berekening. 

De Outcome-berekening bij het concentratietoezicht hangt af van het type besluit dat wordt 

genomen op fusiemeldingen. Op grond van het uitgangspunt conservatief te rekenen, 

wordt alleen een Outcome-effect berekend wanneer de interventie door de NMa duidelijk 

effect heeft gehad op het doorgaan en/of de vorm van een fusie. Er kunnen zich de 

volgende situaties voordoen: 

- Positief besluit in eerste of tweede fase zonder remediering: geen Outcome-effect;  

- Positief besluit in eerste of tweede fase waar remedies zijn ingezet om een negatief 

besluit te voorkomen: effect wordt voor 100% meegenomen; 

- Een negatief besluit in de eerste fase waarna geen vergunningsaanvraag volgt: effect 

wordt voor 70%1 meegenomen;  

- Een negatief besluit in de tweede fase: het effect wordt voor 100% meegenomen; 

- Geen besluit, want partijen hebben zich in de eerst of tweede fase teruggetrokken 

(indien aannemelijk is dat de intrekking van de melding/vergunningsaanvraag mede 

het gevolg is van het optreden van de NMa, dan wordt in de eerste fase zaken 70% van 

de berekende Outcome meegenomen en in de tweede fase zaken 100%). 

Bij de regulering worden alleen die activiteiten meegenomen die tot een besluit van de 

Raad van Bestuur hebben geleid en waarmee concreet in een van de gereguleerde markten 

                                                           
1 Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage dat OFT (2005, 2007, 2010) hanteert in haar 

berekeningen. Er wordt in deze situatie gekeken of het niet aanvragen van een vergunning gerelateerd is aan 

het optreden van de NMa of dat er andere redenen zijn (bijvoorbeeld omdat partijen het niet eens kunnen 

worden). In dit laatste geval wordt er geen Outcome berekend. 
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wordt geïntervenieerd. Bij de regulering van energie betreft het met name methoden- en 

tarievenbesluiten voor de diverse netwerkbeheerders. Deze besluiten hebben een direct 

effect op de inkomsten van de netwerkbeheerders en hebben daardoor een effect op de 

prijs voor consumenten. Daarnaast houdt de NMa toezicht op de redelijkheid van tarieven 

en of de wettelijke regels voor het bepalen van de tarieven op de juiste manier zijn 

toegepast. Dit betreft zowel de elektriciteitssector als de sectoren spoor, luchtvaart en het 

loodswezen.  

Naast deze directe effecten zijn er indirecte effecten van diverse activiteiten van de NMa, 

zoals een algemeen anticipatie-effect (zie SEO, 2011). Doordat bedrijven weten dat de NMa 

actief is, zullen ze bijvoorbeeld op voorhand al geen kartel aangaan. Zulke effecten worden 

niet meegenomen in de Outcome. Ook bij regulering blijven vele activiteiten zoals het 

verlenen van vergunningen en geschilbeslechting buiten de Outcome-berekening, deze 

activiteiten zullen veelal wel op langere termijn leiden tot voordelen voor consumenten. 

1.3 Rekenmethode 

Bij de berekening van de Outcome van de NMa wordt uitgegaan van het volgende concept. 

De NMa intervenieert in de markt om een bepaalde (te verwachten) ongewenste situatie te 

voorkomen die bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot hogere prijzen en/of lagere kwaliteit. 

Door de lagere prijzen die de NMa afdwingt door kartels te breken of door het voorkomen 

van prijsstijgingen door fusies te verbieden zal de consument dus voor dezelfde 

hoeveelheid minder betalen. Dat is het directe outcome effect op het consumenten- 

surplus. Daarnaast hebben de diverse NMa-ingrepen als gevolg van de prijsverlaging een 

extra hoeveelheidseffect. Immers bij een lagere prijs zullen afnemers over het algemeen 

meer consumeren (het zogenaamde allocatie-effect). Deze twee effecten tezamen vormen 

de kern van de Outcome-berekeningen bij concurrentietoezicht en concentratiecontrole. 

Naast een prijs- en allocatie-effect heeft een verandering in concurrentie ook een effect op 

de productieve en dynamische efficiëntie.2 De intensiteit van marktwerking en het niveau 

van productieve efficiëntie zijn nauw met elkaar verbonden. Een onderneming (of een 

economie) heet productief efficiënt te zijn als zij haar producten op de meest 

kosteneffectieve wijze voortbrengt. Versterking van de marktwerking kan op twee 

verschillende manieren leiden tot vergroting van de productieve efficiëntie. Allereerst 

prikkelt marktwerking ondernemingen om, met gebruikmaking van bestaande technieken, 

                                                           
2 Op de effecten van concurrentie op dynamische efficiëntie gaan we hier verder niet in. Voor een bespreking, 

zie Kemp et al., (2010).  
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efficiënter te werken. De andere manier is dat marktwerking het inefficiënte 

ondernemingen moeilijk maakt te overleven, zodat deze van de markt verdwijnen en alleen 

de efficiëntere ondernemingen overblijven. Door deze competitieve selectie verbetert de 

efficiëntie in een bedrijfstak. Diverse internationale empirische studies tonen de relatie aan 

tussen de mate van concurrentie en productieve efficiëntie (Sepinska, 2008). We nemen dit 

effect van het ingrijpen bij fusies (verbieden dan wel onder voorwaarden toelaten) en 

kartels mee in de Outcome-berekeningen en gaan voorzichtigheidshalve uit van een effect 

van 1% van de omzet van de karteldeelnemers op de betrokken markt.  

Bij de berekening van de Outcome maken we zo veel mogelijk gebruik van informatie die 

beschikbaar is in de zaken waarvoor we het Outcome-effect berekenen. Indien we over 

onvoldoende gegevens beschikken, dan maken we gebruik van vuistregels. Deze 

vuistregels zijn conservatieve inschattingen van het mogelijke effect. Zo wordt bij fusies 

uitgegaan van een verwachte prijsstijging als gevolg van de fusie van 1% voor het jaar na de 

fusie en bij kartels bedraagt de vuistregel voor het prijseffect 10%. Vergelijkbare getallen 

worden gebruikt door buitenlandse toezichthouders (OFT, 2005, 2007, 2010; Werden, 

2008; Nelson en Sun, 2001). 

Gegevens over de afzet zijn veelal niet beschikbaar, maar omzetgegevens wel. Bij fusies 

gaan we uit van de omzet op de gehele markt. Van fusies is bekend dat bedrijven buiten de 

fusie over het algemeen ‘meeprofiteren’ van de fusie doordat zij de hogere prijs van de 

fusiepartijen deels volgen. Indien een fusie wordt tegengehouden zorgt dit er voor dat ook 

de bedrijven buiten de fusie de prijs niet ‘mee’ kunnen verhogen. Daarnaast wordt in de 

fusiebeoordeling de gevolgen van de fusie voor de gehele markt onderzocht. Er zijn dus 

ook goede (omzet)gegevens over de gehele markt. 

Bij kartels gaan we uit van de omzet van de karteldeelnemers op de betrokken markt. Ook 

hier kan gelden dat bedrijven buiten het kartel kunnen ‘meeliften’ op de hogere prijs die de 

karteldeelnemers weten te realiseren.3 Echter de sterkte van deze relatie is minder 

eenduidig aan te tonen.  

Bij regulering gaan we er van uit dat netwerkbeheerders zonder ingrijpen van de NMa de 

prijs jaarlijks met de consumentenprijsindex zouden laten stijgen. De gedachte hierachter 

is dat indien de netwerkbeheerders niet gereguleerd zouden zijn, zij toch onder een 

bepaalde maatschappelijke druk zouden staan waardoor ze de prijs niet al te sterk zouden 

                                                           
3 Het is onduidelijk of dit ‘meeliften’ ook optreedt op aanbestedingsmarkten. De overtreding ziet vaak alleen 

toe op een specifieke aanbestedingsmarkt. 
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kunnen laten stijgen.4 In specifieke gevallen wordt deze aanname aangepast, bijvoorbeeld 

in geval van structurele kostenstijging zoals zich in 2010 voordeed. Bij regulering wordt het 

effect van de tariefregulering op de productieve efficiëntie al meegenomen in het 

prijseffect. Het hiervoor berekende prijseffect is dus niet alleen een verdelingseffect (van 

netbeheerders naar afnemers) met enig effect op de allocatieve efficiëntie (i.e. wat hoger 

energiegebruik door lagere prijzen), maar ook een welvaartseffect omdat het direct 

gerelateerd is aan verlaging van de kosten die in een situatie zonder regulering 

waarschijnlijk niet in dezelfde mate zou zijn opgetreden.  

Bij de Vervoerkamer wordt de prijsreductie als gevolg van ingrijpen door de NMa bepaald 

door te kijken naar het verschil tussen de door de gereguleerde bedrijven voorgestelde prijs 

en het uiteindelijke tarief dat door de NMa wordt goedgekeurd. De gegevens over de 

hoeveelheden zijn in deze reguleringszaken veelal eenvoudig te verkrijgen. 

De uiteindelijke Outcome wordt gepresenteerd als een 3-jaars voortschrijdend gemiddelde. 

Om dit te kunnen berekenen wordt per jaar het eerstejaarseffect van het NMa-optreden 

voor dat jaar berekend. Het eerstejaarseffect voor een afzonderlijk jaar kan echter sterk 

fluctueren, bijvoorbeeld door externe factoren zoals het aanmelden van een omvangrijke 

fusie waarbij aanzienlijke remedies nodig zijn om de fusie goedgekeurd te krijgen. 

Methodebesluiten in de energiesector hebben veelal een looptijd van 3 jaar waardoor ze 

slechts eens in de drie jaar meetellen in de Outcome-bepaling. Bij methodebesluiten gaat 

de outcome dan ook om het effect nadat het besluit ten volle tot uitwerking is gekomen. 

Juist door de sterke fluctuaties in de eerstejaarseffecten, en het weglaten van 

doorwerkingeffecten in latere jaren,  is het beter om naar het voorschrijdend gemiddelde te 

kijken. 

                                                           
4 Ook de aandeelhouders, veelal overheidsinstellingen, zullen die maatschappelijke druk voelen.  
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2 Outcome van concentratietoezicht 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we in kwalitatieve termen de fusiemeldingen waarbij een 

Outcome is vast te stellen. Voor de criteria om een concentratiezaak mee te nemen in de 

berekening verwijzen we naar Kemp et al. (2010). In verband met de vertrouwelijkheid van 

de gegevens kunnen we de Outcome niet in kwantitatieve termen op zaaksniveau 

presenteren. We presenteren aan het einde van dit hoofdstuk het totale eerstejaarseffect 

van het concentratietoezicht over 2009 en 2010. 

2.2 Beschrijving zaken 

In 2009 komen zes zaken in het kader van het concentratietoezicht in aanmerking voor de 

Outcome-berekening (zie Tabel 2.1). Het betreft drie zaken in de zorg, één fusie in de 

supermarktsector, één fusie in de media/krantensector en één fusie in telecom/ICT. Voor 

deze laatste zaak, 6651 Amsterdam – Reggefiber, wordt geen aparte Outcome berekend:  

deze Outcome is al in de zaak 6397 KPN – Reggefiber uit 2008 meegenomen. 

In 2010 zijn er vier relevante zaken, één in de zorg, één in de supermarktsector, één tussen 

apothekers en één tussen producenten van rolstoelen. 

2.2.1 Concentratiemelding 6320 

ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente (ZorgAccent TNWT), Sutfene, Carinova 

Leiboom Groep en Vérian leveren diensten op het gebied van intramurale en extramurale 

zorg in het kader van de AWBZ.  

De in de eerste fase gesignaleerde mededingingsproblemen op het gebied van kraamzorg 

en verpleeghuiszorg vielen weg door het uittreden van ZorgAccent TNWT. Het is echter 

onduidelijk in hoeverre dit terugtrekken te maken heeft met de door de NMa gesignaleerde 

mededingingsproblemen of dat er andere redenen er aan ten grondslag liggen. We tellen 

het mogelijke Outcome-effect van ZorgAccent TNWT daarom niet mee. 

In deze zaak zijn in de tweede fase vervolgens alsnog PvO’s opgesteld voor een aantal 

lokale markten voor huishoudelijke zorg en voor persoonlijke verzorging en verpleging in 

Midden-IJssel. Na het uitbrengen van de PvO’s is de vergunningsaanvraag ingetrokken. 

Hierdoor zullen de eventuele negatieve gevolgen van deze fusie (hogere prijs, lagere 

kwaliteit, minder keuzemogelijkheden) niet optreden. 
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Tabel 2.1 Concentratiemeldingen voor de Outcome-berekening in 2009 en 2010 

 

Zaaknaam Resultaat 

2009 

6320 Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West 

Twente – Stichting Sutfene- Stichting Carinova 

Leiboom Groep – Stichting Vérian 

Intrekking vergunningsaanvraag na het uitbrengen 

van PvO’s in de tweede fase. 

Outcome telt voor 100% mee. 

6379 Lentis – GGZ Friesland 
Intrekking melding fusie in eerste fase. Intrekking 

mede veroorzaakt door de gesignaleerde 

mededingingsproblemen, Outcome telt voor 70% 

mee.  

6424 Ziekenhuis Walcheren – Oosterschelde 

Ziekenhuizen 

Positief tweede fase besluit met remedies. 

Outcome telt voor 100% mee. 

6666 Persgroep – PCM Positief eerste fase besluit met remedies. Outcome 

telt voor 100% mee. 

6802 Jumbo – Super de Boer  Positief eerste fase besluit met remedies. Outcome 

telt voor 100% mee. 

2010 

6579 Stichting Pleyade - Stichting Catharina Intrekking vergunningsaanvraag na het uitbrengen 

van PvO’s in de tweede fase. 

Outcome telt voor 100% mee. 

6879 Schuitema - Super de Boer Positief eerste fase besluit met remedies. Outcome 

telt voor 100% mee. 

6989 Brocacef - Lloyds Nederland Positief eerste fase besluit met remedies. Outcome 

telt voor 100% mee. 

6900 Nordic Capital - Handicare Positief tweede fase besluit met remedies. 

Outcome telt voor 100% mee. 

 
Voor de berekening van de Outcome is de omzet per relevante markt bepaald waarop 

mededingingsproblemen zijn geconstateerd. Bij huishoudelijke zorg betreft dit de omzet 

voor de gemeenten Olst-Wijhe, Dalfsen, Ommen en Raalte, Epe, Zutphen, Heerde en 

Hattem. Bij de markt voor persoonlijke verzorging en verpleging is gekeken naar de omzet 

in de zorgkantoorregio Midden-IJssel. Van deze gezamenlijke omzet is 1% de Outcome 

voor deze zaak. 
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2.2.2 Concentratiemelding 6379 

Lentis en GGZ Friesland zijn actief op het gebied van forensische en reguliere geestelijke 

gezondheidzorg (GGZ). Lentis is actief in zorgkantoorregio Groningen en GGZ Friesland in 

zorgkantoorregio Friesland. Geconcludeerd is dat met name de toekomstige mededinging 

mogelijk significant belemmerd wordt ten aanzien van GGZ in de betreffende regio’s. 

Tevens is een mogelijk mededingingsprobleem geconstateerd op de markten voor 

klinische forensische psychiatrie in een forensische psychiatrische afdeling en niet-klinische 

forensische psychiatrie, uitgaande van een geografische markt die de provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe omvat. 

De melding is na mondelinge mededeling omtrent de mogelijke mededingingsproblemen 

ingetrokken in de eerste fase. Aangezien de te verwachten NMa-beslissing een duidelijke 

rol heeft gespeeld, rekenen we 70% van de berekende Outcome mee in de totale Outcome-

bepaling. Door het intrekken van de melding zijn eventuele nadelige gevolgen van deze 

fusie (hogere prijs, lagere kwaliteit, minder keuzemogelijkheden) voorkomen. 

Voor de bepaling van de Outcome is gebruik gemaakt van de gebudgetteerde omzet van 

partijen voor de afzonderlijke productmarkten waarop mededingingsrechtelijke problemen 

zijn geconstateerd. De geografische markt betreft Friesland en Groningen.  

2.2.3 Concentratiemelding 6424 

Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen zijn algemene ziekenhuizen en zeer 

beperkt actief in het topklinische zorgsegment. Het betreft hier een tweede fase zaak.  

Er zijn twee aparte productmarkten onderscheiden: een productmarkt voor klinische 

algemene ziekenhuiszorg en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. De geografische 

markt is afgebakend als Midden-Zeeland. In het onderzoek is onder andere gekeken naar 

de (minimum) kwaliteit van het aanbod en de rol die het gefuseerde ziekenhuis zou 

moeten spelen om de minimum kwaliteit te garanderen. Op 25 maart 2009 is de 

vergunning verleend onder bepaalde voorwaarden, waarvan er één direct gericht is op de 

prijsvorming in de vorm van een prijsplafond voor DBC's in het B-segment. Hierdoor kan 

de prijs na de fusie niet boven het prijsplafond uitkomen, terwijl de kwaliteit niet wordt 

verslechterd. 

Het Outcome-effect is bepaald op basis van de volgende productmarkten: (i) klinische 

algemene ziekenhuiszorg en (ii) niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Dit betekent dat 

omzet gerealiseerd ten aanzien van topklinische en andere super-specialistische 
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verrichtingen niet in de Outcome-berekeningen worden meegenomen. Ook verrichtingen 

die vallen binnen het A-segment worden niet meegenomen. Er is in het besluit namelijk 

niet vastgesteld dat zich op deze delen van de markt eventueel problemen zouden kunnen 

voordoen.  

2.2.4 Concentratiemelding 6666 

In Nederland is De Persgroep uitgever van dagblad Het Parool. PCM geeft onder meer de 

Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad uit. In deze zaak is in de eerste fase een probleem 

geconstateerd op de lezersmarkt voor regionale en landelijke betaalde dagbladen. Het 

Parool wordt met name uitgegeven in de regio Groot-Amsterdam: de PCM-dagbladen zijn 

nabije concurrenten. Het is daarom aannemelijk dat De Persgroep als gevolg van de 

concentratie het tarief van Het Parool winstgevend zou kunnen verhogen.  

Nadat partijen op de hoogte waren gesteld van de mogelijke problemen, hebben ze 

voorgesteld om NRC Media B.V. te verkopen. Het gezamenlijke marktaandeel in de regio 

Amsterdam daalt daardoor. Tevens wordt hierdoor een nieuwe onafhankelijke aanbieder op 

de landelijke markt actief die direct concurreert met de kranten van de Persgroep. Dit zorgt 

er mede voor dat de Persgroep na de fusie sterk op prijs en/of kwaliteit zal moeten blijven 

concurreren, hetgeen gunstig is voor de consument. De concentratie is dan ook in de 

eerste fase goedgekeurd.  

Voor de berekening van de Outcome van deze fusie is alleen gekeken naar de omzet van 

Het Parool. Immers het mededingingsprobleem betreft het verzorgingsgebied van het 

Parool (Groot-Amsterdam). Van de berekende Outcome wordt 100% meegeteld vanwege 

de directe invloed van de NMa op de uitkomst. 

2.2.5 Concentratiemelding 6802 

Jumbo en Super de Boer zijn actief als supermarkt. Tijdens de beoordeling van deze 

voorgenomen concentratie is naar voren gekomen dat de daadwerkelijk mededinging zou 

kunnen worden belemmerd in de gemeente Meersen. Jumbo heeft daarop voorgesteld een 

supermarkt in Meersen af te zullen stoten. De concurrentie die daardoor blijft bestaan 

voorkomt eventuele prijsstijgingen aldaar als gevolg van de fusie. Voor de bepaling van de 

Outcome wordt gebruik gemaakt van de totale supermarktomzet in de gemeente Meersen. 

2.2.6 Concentratiemelding 6579 

Stichting Pleyade en Stichting Catharina zijn stichtingen actief op de markten voor 

verzorgingshuiszorg en psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg in de regio 
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Arnhem. Het onderzoek van de NMa in de tweede fase concentreerde zich op de dreigende 

beperking van de concurrentie en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliënten. De door 

partijen ingediende voorstellen (remedies) hebben de NMa er niet van overtuigd dat de 

door de NMa geconstateerde concurrentieproblemen hierdoor zouden worden 

weggenomen. Als gevolg hiervan trokken partijen de vergunningsaanvraag in. Ten tijde van 

de intrekking was de NMa voornemens de vergunning niet te verstrekken. 

De intrekking is het gevolg van het optreden van de NMa:  daarom wordt 100% van de 

berekende Outcome meegenomen. Op basis van de omzetgegevens van partijen en hun 

marktaandeel is een inschatting gemaakt van de totale omzet op de relevante markt 

Arnhem, Velp en Oosterbeek. 

2.2.7 Concentratiemelding 6879 

Schuitema heeft 79 Super de Boer-winkels overgenomen. Op landelijk niveau is de 

toevoeging van de Super de Boer-winkels aan het marktaandeel van Schuitema weliswaar 

gering, maar lokaal zouden door de overname hoge marktaandelen ontstaan waardoor de 

concurrentie mogelijk te veel zou worden beperkt. De NMa zag door de oorspronkelijke 

plannen van Schuitema mogelijke concurrentieproblemen ontstaan in Beneden-Leeuwen, 

Bennekom, Bunschoten-Spakenburg, Damwoude en Westerbork. Schuitema heeft daarom 

aangeboden om in deze vijf plaatsen een Super de Boer- of C1000-winkel te verkopen aan 

een derde. Door deze wijziging van het oorspronkelijke overnameplan wordt voorkomen 

dat Schuitema op lokaal niveau een te sterke positie krijgt op het gebied van de verkoop 

van dagelijkse boodschappen via supermarkten. Voor consumenten in deze plaatsen 

blijven zo ook na de overname voldoende keuzemogelijkheden over.  

Door de interventie van de NMa zijn op de genoemde lokale markten 

mededingingsproblemen voorkomen zodat 100% van de berekende Outcome wordt 

meegenomen. Op basis van de omzetgegevens van partijen en hun marktaandeel is een 

inschatting gemaakt van de totale omzet op de relevante markt. 

2.2.8 Concentratiemelding 6989 

Brocacef en Lloyds-apotheken zijn actief als apothekers. De NMa zag in de oorspronkelijke 

overnameplannen van Brocacef concurrentieproblemen ontstaan in Roermond en Breda. 

Brocacef heeft daarom aangeboden haar Escura apotheken in Roermond en Breda te 

verkopen. Voor de consument blijft zo na de overname voldoende keus over tussen 

apotheken.  
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Voor de Outcome-berekening is uitgegaan van 100% van de berekende Outcome vanwege 

de directe invloed van de NMa op de wijziging. Hiervoor is gebruik gemaakt van de omzet 

op de gesignaleerde probleemmarkten.  

2.2.9 Concentratiemelding 6900 

Handicare is op de Nederlandse markt voor nieuwe rolstoelen de grootste speler. Nordic 

Capital is eigenaar van het Zweedse Permobil, de tweede aanbieder van rolstoelen in 

Nederland. Op het moment dat Nordic Capital Handicare overneemt, komen de twee 

grootste leveranciers van elektrische rolstoelen in één hand. Hierdoor ontstaat er een grote 

speler op de markt en blijft er te weinig concurrentie over.  

Nordic Capital heeft na mededeling van de NMa over de mededingingsproblemen 

voorgesteld om de productie, de distributie en de verkoop in Nederland van de modellen 

Beatle, Ibis XP en Alex van Handicare te verkopen aan een onafhankelijke derde. Deze 

modellen vertegenwoordigen gezamenlijk zo’n 20 tot 30 procent van de Nederlandse 

markt. Hiermee zijn de bezwaren van de NMa tegen de overname weggenomen en blijft er 

genoeg concurrentie over op de markt van nieuwe elektrische rolstoelen.  

De berekende Outcome is voor 100% meegenomen vanwege het directe effect van de NMa 

op de verkoop. Voor de berekening van de Outcome gaan we uit van de omzet voor nieuwe 

rolstoelen in Nederland. 

2.3 Conclusie 

Bij het concentratietoezicht in 2009 waren vijf zaken waarbij een Outcome is vast te stellen. 

In 2010 betreft het vier zaken. Door de interventie van de NMa komen de prijzen in de 

relevante markten lager uit dan zonder ingrijpen en is de productieve efficiëntie hoger. Het 

totale effect van dit handelen wordt voor 2009 geschat op € 5,0 miljoen per jaar. Het 

eerstejaarseffect voor de zaken uit 2010 betreft afgerond € 5,9 miljoen. Zoals gezegd bij de 

beschrijving van de methode is dit een conservatieve schatting. Door het anticipatie-effect 

en de langere doorwerking van de ingrepen zal de werkelijke Outcome van de 

concentratiecontrole ruim hoger liggen dan de weergegeven bedragen. 
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3 Outcome van concurrentietoezicht 

 

3.1 Inleiding 

Bij concurrentietoezicht nemen we die zaken mee waarin er in 2009 en 2010 een sanctie- 

of toezeggingsbesluit is genomen. In 2009 waren er geen zaken betreffende misbruik van 

economische machtspositie, bindende aanwijzingen of toezeggingsbesluiten. In 2010 

waren er twee toezeggingsbesluiten. In dit hoofdstuk beschrijven we in kwalitatieve termen 

de kartelzaken waarbij een Outcome is vast te stellen. In verband met de vertrouwelijkheid 

van de gegevens kunnen we de Outcome niet in kwantitatieve termen op zaaksniveau 

presenteren. We presenteren aan het einde van dit hoofdstuk de eerstejaarseffecten over 

2009 en 2010 van het concurrentietoezicht. 

3.2 Beschrijving zaken 

In 2009 komen 3 zaken in het kader van het concurrentietoezicht in aanmerking voor de 

Outcome-berekening. In Tabel 3.1 zijn ze kort weergegeven. In het vervolg van dit hoofdstuk 

worden ze uitgebreider besproken.  

 

In 2009 is de outcomeberekening voor wat betreft concurrentietoezicht van één eerdere 

zaak uit 2004 aangepast (zaak 3309 NIP, LVE, NVVP). In 2010 betreft het drie zaken (zaak 

3353 CR Delta (2003), zaak 5851 Thuiszorg ’t Gooi (2008) en zaak 6091 zwembadchloor 

(2009)). De eerste twee zaken betreffen uitspraken van het CBb, de laatste twee zaken 

betreffen betere omzetgegevens die partijen na het besluit hebben aangeleverd waardoor 

de relevante omzet is verminderd. We bespreken deze zaken verder niet afzonderlijk. De 

eerstejaarseffecten in de jaren waarin het besluit is genomen worden dus aangepast en 

hebben daarmee een effect op de voortschrijdend gemiddelden.  

 

3.2.1 Concurrentiezaak 6091 

Zes ondernemingen, te weten Chemproha Chemiepartner, Caldic Nederland, H.Fr.H. 

Breustedt Chemie, IMCD Benelux, Vivochem en Quaron Wormerveer hebben deelgenomen 

aan het kartel op het gebied van natriumhypochloriet (zwembadchloor). Aanleiding voor 

het onderzoek is een clementieverzoek van Chemproha Chemiepartner. De 

karteldeelnemers hadden contact tijdens diverse gezamenlijke bijeenkomsten waarin onder 

andere gesproken werd over marktprijzen en daarnaast waren er ook bilaterale contacten.  
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Tabel 3.1 Concurrentiezaken voor de Outcome-berekening in 2009 

 
Zaaknaam Resultaat 

2009 

6091 Zwembadchloor Zes ondernemingen hebben een 

marktverdelingsafspraak gemaakt voor de levering van 

zwembadchloor.  

5698 Openbaar Groen Maastricht Aanvulling op eerdere sanctiezaak 4014. Eén partij 

beboet. 

6429, 6431, 6430, 6492, 6601, 6624 Kazerne 1 & 

2, Meiveld, Tongelreep, Meerhaven, 

Boerhaavelaan 

Partijen hebben aan een kartel deelgenomen dat 

betrekking heeft op meerdere aanbestedingen voor 

schilderwerk.  

2010 

6306 Meelproducenten 15 Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen 

hebben in wisselende samenstelling verschillende 

afspraken gemaakt om de concurrentie te beperken.  

6442 WMO De Friese Wouden & Thuisland 

Zuidwest Friesland 

Partijen hebben voorafgaand aan WMO-aanbestedingen 

onderling de tarieven afgestemd. 

6274 Midden IJssel Carinova - Carint-Reggeland Partijen zijn een non-concurrentiebeding 

overeengekomen op grond waarvan Carint niet zou 

toetreden tot Midden-IJssel, het gebied waar Carinova 

actief is. 

6494 Jansen - De Jong & Wegenbouwbedrijf 

Limburg 

Partijen hebben aan een kartel deelgenomen dat 

betrekking heeft op meerdere aanbestedingen voor weg- 

en waterbouwprojecten. 

5965 Isolerend dubbelglas  Partijen hebben afspraken gemaakt over de verhoging 

van de prijs voor isolerend dubbelglas en het hanteren 

van een minimumprijslijst. 

6895 Ziekenhuiszorg Amsterdam Meerdere Amsterdamse ziekenhuizen wis-selden 

concurrentiegevoelige informatie uit. 

Toezeggingsbesluit. 

5998 Verzekeringspools Meerdere verzekeraars werkten samen in een pool met 

een groot gezamenlijk marktaandeel. 

Toezeggingsbesluit. 

 

Om de klantverdeling te laten werken wierven de karteldeelnemers niet onder elkaars 

klanten. Tevens was aangegeven welke distributeur aan welk zwembad mocht leveren. In 

 21



sommige gevallen legden de karteldeelnemers een hoge prijs neer bij offerteaanvragen van 

zwembaden bij wie men volgens de klantenverdeling niet mocht leveren (zogenoemd 

“defensief offreren”). Tenslotte kwam het voor dat karteldeelnemers elkaar compenseerden 

als een karteldeelnemer toch een zwembad had verloren aan een andere karteldeelnemer. 

De boete voor Vivochem bedraagt € 119.000, voor H.Fr.H. Breustedt Chemie 

€ 1.440.000., voor Caldic Nederland € 1.034.000, voor Quaron Wormerveer  

€ 463.000,- en voor IMCD Benelux bedraagt de boete € 51.000. Chemproha Chemiepartner 

heeft geen boete gekregen in verband met de toegekende clementie. Na bezwaar van 

Breustedt, waarbij ze omzetgegevens aanleverde, is de boete in 2010 verlaagd tot € 

424.000. De totale boete komt na de correctie neer op zo’n € 2,1 miljoen. Voor de 

berekening van de Outcome is gebruik gemaakt van de jaaromzet van zwembadchloor van 

de karteldeelnemers. 

3.2.2 Concurrentiezaak 5698 

In het sanctiebesluit bij zaak 4014 uit 2005 worden de ondernemingen Rooden, Krinkels, 

Henssen, BTL, Dolmans, Vaessen, Oosterloo en Hollanders beboet voor overleg 

voorafgaand aan diverse aanbestedingen van groenvoorziening in de gemeente Maastricht. 

Tijdens dit overleg bepaalden partijen wie het werk zou gaan uitvoeren. De onderneming 

die ‘aan de beurt’ is om het werk uit te voeren, weet dat hij geen concurrentie ondervindt 

van de andere aanbieders. Hij hoeft dus niet scherp te concurreren met zijn prijs. Dit zal 

resulteren in een relatief hoge prijs voor de gemeente Maastricht. 

In de sanctie- en bezwaarfase van deze zaak zijn (aanvullende) aanwijzingen naar voren 

gekomen waaruit blijkt dat ook Van der Linden bij de overtreding betrokken is geweest. 

Naar aanleiding hiervan heeft de NMa aanvullend onderzoek gedaan naar de rol van Van 

der Linden (en mogelijk andere betrokkenen). Nu bleek er (ruim) voldoende bewijs 

voorhanden te zijn om ook een redelijk vermoeden voor de betrokkenheid van Van der 

Linden te hebben. Van der Linden is alsnog beboet. 

Voor de berekening van de Outcome in deze zaak kan deels worden teruggegrepen naar 

zaak 4014. De elasticiteit en het prijseffect kunnen worden overgenomen. De relevante 

omzet in deze zaak bedraagt de aanbestedingsomzet van Van der Linden. De totale 

opgelegde boete bedraagt € 100.000.  
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3.2.3 Concurrentiezaken 6429, 6430, 6431, 6492, 6601 en 6624 

In 2009 zijn er zes sanctiebesluiten uitgebracht in de zaken Kazerne 1, Kazerne 2, Meiveld, 

Tongelreep, Meerhave en Boerhaavelaan. Voor verschillende (onderhandse) 

aanbestedingstrajecten is bewezen dat diverse schildersbedrijven in de omgeving van 

Eindhoven onderling afspraken maakten over het verdelen van projecten. De 

schildersbedrijven werden bij hun kartelvorming ondersteund door een calculatiebureau. 

Ook in deze zaken wordt het aanbestedingstraject gefrustreerd zodanig dat de [prijs wordt 

opgedreven.  

In de zaak Kazerne I is aan de zeven deelnemende bedrijven in totaal € 102.000 aan boete 

opgelegd. Kazerne II betreft ook een afspraak tussen zeven (deels met Kazerne 1 

overlappende) bedrijven waarbij de totale boete € 79.000 bedraagt. In de zaak Meiveld zijn 

vier bedrijven betrokken met een totale boete € 104.000,-. In de zaak Tongelreep zijn zes 

bedrijven beboet voor een totaal bedrag van € 57.000,- . In de zaak Boerhaavelaan zijn vier 

bedrijven beboet voor een totaal bedrag van € 22.000. Tot slot, in de zaak Meerhoven zijn 

vier bedrijven beboet voor een totaal bedrag van € 70.000. 

Bij de behandeling van deze zaken zijn ook boetes uitgedeeld aan personen voor het niet 

meewerken met het onderzoek. Deze sancties en boetes zijn niet relevant voor de 

Outcome-berekening aangezien de gedraging (niet meewerken) geen prijsopdrijvend effect 

heeft.  

De relevante omzet bedraagt de aanbestedingsomzet van de onderhavige aanbestedingen. 

3.2.4 Concurrentiezaak 6306 

Vijftien meelproducenten in Nederland, België en Duitsland, die gezamenlijk het grootste 

deel van de Nederlandse markt bedienen, hebben met elkaar de markt verdeeld zodat ze 

niet met elkaar hoefden te concurreren.  

De overtreding betreft de afspraak om elkaars klanten niet af te pakken. Ook werd een 

concurrent die niet meedeed met het kartel, opgekocht en uit de markt gehaald. Een 

andere concurrent, die wel aan het kartel meedeed, werd afgekocht voor verlies van afzet. 

Een meelfabriek in Bergen op Zoom werd via een stroman gekocht en ontmanteld om te 

voorkomen dat zich daar ooit nog een nieuwe concurrent zou kunnen vestigen.  

Het kartel bestond uit de Nederlandse bedrijven (boetes tussen haakjes): Meneba (€ 9 

miljoen boete), Ranks (€ 13,1 miljoen), Krijger (€ 71.000) en Koopmans. Die laatste kreeg 

geen boete omdat sprake is van verjaring. Uit België zijn betrokken: Dossche (€ 22,8 
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miljoen), Ceres (€ 12,9 miljoen) en Brabomills (€ 4,6 miljoen). Vanuit Duitsland deden 

mee: Werhahn (€ 3,9 miljoen), Grain Millers (€ 2,8 miljoen), Flechtorfer (€ 908.000), 

Gebr. Engelke (€ 7,7 miljoen), VK Mühlen (€ 2,3 miljoen), Okermühle, Milser Mühle en 

Saalemühle (ieder € 392.000). De Raad van Bestuur van de NMa heeft op 16 december 

2010 boetes van in totaal € 81,6 miljoen opgelegd aan meelproducenten in Nederland, 

België en Duitsland. 

Voor de berekening van de Outcome is gebruik gemaakt van de gemiddelde jaaromzet in 

Nederland van de karteldeelnemers gedurende de periode dat ze aan het kartel deelnamen.  

3.2.5 Concurrentiezaak 6442 

In zaak 6442 WMO Friesland is een sanctiebesluit genomen tegen de thuiszorginstellingen 

Thuiszorg Zuidwest Friesland (TZWF) en Zorgverlening De Friese Wouden (TFW). 

Voorafgaande aan de WMO-aanbestedingen in de gemeenten in de regio Zuidoost 

Friesland hebben beide instellingen onderling de tarieven waarvoor zij zouden gaan 

inschrijven afgestemd.  

In het besluit in de onderhavige zaak is aangegeven dat de betrokken ondernemingen hun 

inschrijvingen voor een vijftal gemeenten hebben afgestemd. In deze gemeenten is alleen 

aan TFW gegund. Door de afstemming hoefde TFW niet heel scherp te offreren. De 

gemeenten hebben hierdoor een hogere prijs betaald.  

Aan TZWF is een boete opgelegd van € 314.000 en aan TFW van € 2.020.000. 

Voor de Outcome-berekening is uitgegaan van de aanbestede omzet. Aangezien het een 

tweejaar durende gunningsperiode betreft, is deze aanbestedingsomzet gedeeld door twee.  

3.2.6 Concurrentiezaak 6274 

De thuiszorginstellingen Carinova en Carint-Reggeland Groep zijn een non-

concurrentiebeding overeengekomen op grond waarvan Carint-Reggeland niet zou 

toetreden tot Midden-IJssel, het gebied waar Carinova actief is. De afspraak heeft 

mededingingsbeperkende effecten en kan leiden tot een lagere kwaliteit en/of hogere prijs. 

De Raad van Bestuur van de NMa legt hiervoor aan Carinova een boete op van € 4.348.000 

en Carint-Reggeland Groep een boete van € 1.304.000.  

Voor de Outcome-berekening gaan we uit van de aanbestedingsomzet van Carinova voor 

2007, de markt die door de afspraak is beïnvloed. 
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3.2.7 Concurrentiezaak 6494 / 6836 

De NMa heeft in deze twee Limburgse bouwzaken sanctiebesluiten opgelegd. De twee 

betrokken bouwondernemingen, In 2008 hebben Janssen de Jong Infra en Aannemers- en 

wegenbouwbedrijf “Limburg” (WBL), beide actief in de GWW-sector, hebben hun 

inschrijfprijzen en –gedrag onderling afgestemd voorafgaande aan elf aanbestedingen. De 

beide bedrijven beoogden hiermee de aanbesteding te manipuleren (bid rigging). In het 

merendeel van de elf bid rigs diende een van genoemde bedrijven, met medewerking van 

de ander, een schijnbaar concurrerende inschrijfprijs bij de opdrachtgever in; deze 

inschrijfprijs was echter onderling afgestemd, opdat die inschrijving bij voorbaat geen kans 

zou maken. Het gevolg van dit gedrag is dat de aanbestedende instantie een te hoge prijs 

betaalt.  

Aan Janssen de Jong Infra is een boete van € 3.000.000 opgelegd en aan WBL een boete 

van € 100.000 opgelegd. Eveneens zijn aan drie personen boetes opgelegd van € 250.000, 

€ 100.000 en € 10.000. 

Voor de Outcome-berekening gaan we uit van de aanbestedingsomzet van die 

aanbestedingen die door een van beide partijen zijn gewonnen.  

3.2.8 Concurrentiezaak 5965 

Vier Nederlandse fabrikanten van isolerende dubbelglas, AGC Flat Glass, Koninklijke Saint-

Gobain Glass Nederland, Pilkington Benelux en Scheuten Glas Nederland hebben 

afspraken gemaakt over de verhoging van de door de ondernemingen gehanteerde prijzen 

voor isolerend dubbelglas en het hanteren van een minimumprijslijst. De ondernemingen 

spraken af de prijsverhogingen in twee verschillende stappen door te voeren, waarbij 

uiteindelijk iedere deelnemende onderneming uit zou komen op een prijsverhoging van 10 

à 12 %. De eerste prijsverhoging zou ingaan per november 2004 en de tweede zes 

maanden later. Dit blijkt ook uit de prijsverhogingbrieven die de deelnemende 

ondernemingen aan hun afnemers hebben verzonden.  

AGC Flat Glass Nederland kreeg € 0 boete (in verband met clementie), Koninklijke Saint-

Gobain Glass Nederland kreeg € 8.034.000 boete opgelegd, Pilkington Benelux € 

7.460.000 en Scheuten Glas Nederland € 2.252.000. 

Voor de Outcome-berekening is uitgegaan van de jaaromzet van betrokken partijen ten 

aanzien van isolerend dubbelglas. 
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3.2.9 Concurrentiezaak 6895 

In zaak 6895/ Ziekenhuiszorg Amsterdam is een toezeggingsbesluit genomen. 

In de toezegging staat – kort samengevat – dat de ziekenhuizen (Academisch Medisch 

Centrum, BovenIJ Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Nederlands Kanker Instituut/Stichting 

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Reade, 

Slotervaartziekenhuis, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, het VU medisch centrum en 

Ziekenhuis Amstelland) geen concurrentiegevoelige informatie zullen delen die 

onzekerheden over het voorgenomen handelen en de strategie van de ziekenhuizen 

wegneemt. De ziekenhuizen zouden door deze concurrentiegevoelige informatie een 

sterkere onderhandelingspositie kunnen innemen ten opzichte van de verzekeraars, 

hetgeen zou kunnen leiden tot hogere prijzen. Daarnaast zeggen de ziekenhuizen toe 

andere aanbieders die in de regio Amsterdam medisch-specialistische zorg, de 

mogelijkheid te geven onder gelijke voorwaarden kennis te nemen van de informatie die 

voortvloeit uit gezamenlijke informatievoorziening binnen de SIGRA sectie-Ziekenhuizen. 

Daar het hier gaat om een toezeggingsbesluit en geen sanctiebesluit bestaat er minder 

zekerheid over het prijseffect van deze gedragingen. In plaats van de vuistregel van 10% 

effect bij sanctiebesluiten, wordt uitgegaan van slechts 5% ten behoeve van het bepalen 

van de Outcome. In de onderhavige zaak wordt er tevens van uitgegaan dat de aard van de 

overtreding ertoe leidt dat zich in ieder geval op het B-segment (het vrij onderhandelbare 

deel van de ziekenhuiszorg) een effect voor had kunnen doen als gevolg van de gedraging. 

Hiermee is niet gezegd dat dit niet ook voor het gebudgetteerde deel (het A-segment) het 

geval zou zijn maar voorzichtheidshalve is er hier enkel uitgegaan van een prijseffect op het 

B-segment. Voor de berekening van de Outcome hebben we een schatting gemaakt van de 

omzet in het B-segment van de betrokken ziekenhuizen5.  

3.2.10 Concurrentiezaak 5998 

Ook in zaak 5995/ Verzekeringspools Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een 

toezeggingsbesluit genomen. Door middel van de pools werkten diverse verzekeraars 

(Amlin Corporate Insurance, Ageas Insurance International, ASR Nederland, Delta Lloyd 

Schadeverzekering, Delta Lloyd Houdstermaatschappij Verzekeringen, Generali 

                                                           
5 Volgends de NZa-monitor, Medische Specialistische Zorg 2010 wordt van elke € 12,42 die er in 2009 werd 

verdiend door de ziekenhuizen er gemiddeld genomen € 3,27 verdiend over DBC’s uit het B-segment. (zie 

bladzijde 14, tabel 3.1a, Gefactureerde DBC-omzet 2008-2009). Aangezien in het dossier gegevens 

beschikbaar zijn over de totale omzet voor 2008, is gekozen voor dat jaar.  
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Verzekeringsgroep, De Goudse, Allianz Nederland Groep, Bloemers Beheer, Eureko, 

REAAL, AEGON Nederland, Hiscox en AON Groep Nederland) samen bij het aanbieden 

van verzekeringen en het dekken van de risico’s. Het onderzoek van de NMa spitste zich 

aanvankelijk toe op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor notarissen. Op 

dat terrein bleek een pool actief die circa 60% van de verzekeringen verkocht, terwijl 

daarnaast in de onderzochte periode nog slechts een of twee andere verzekeraars deze 

verzekering aanboden. Het aantal aanbieders bleef daardoor beperkt tot twee of drie. Aldus 

deed de samenwerking in de notarispool afbreuk aan de mededinging. Om de eventuele 

problemen op te heffen, hebben de deelnemende verzekeraars een toezegging gedaan de 

pool aan te passen. De toezegging heeft betrekking op 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de beroepsgroepen notarissen, advocaten, 

accountants en assurantietussenpersonen en makelaars. Door de toezegging is verzekerd 

dat er voldoende aanbieders op de markt actief zijn die zich onafhankelijk van elkaar zullen 

gedragen. 

Voor de berekening van de Outcome is de jaaromzet van de deelnemende verzekeraars ten 

aanzien van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bepaald. Ook in dit 

toezeggingsbesluit wordt uitgegaan van een prijseffect van 5%. 

 

3.3 Conclusie 

Bij het concurrentietoezicht zijn er in 2009 drie zaken waarbij een Outcome is vast te 

stellen, in 2010 zijn dit er zeven. Door de interventie van de NMa komen in de betrokken 

markten de prijzen van de desbetreffende ondernemingen lager uit en is de productieve 

efficiëntie hoger. Het eerstejaarseffect van dit handelen wordt voor 2009 geschat op € 0,4 

miljoen per jaar. Voor 2010 bedraagt het eerstejaarseffect € 92,9 miljoen. Zoals gezegd bij 

de beschrijving van de methode is dit een conservatieve schatting. Door het anticipatie-

effect en de langere doorwerking van het optreden zal de werkelijke Outcome van de 

concurrentietoezicht ruim hoger liggen dan dit bedrag. 
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4 Outcome van toezicht op energiemarkten 

 

4.1 Inleiding 

De Energiekamer van de NMa reguleert de energienetwerken, verbetert de werking van de 

groothandelsmarkten en houdt toezicht op de consumentenmarkt. Deze activiteiten 

hebben direct of indirect effect op de marktwerking en leiden daarmee tot voordelen voor 

de afnemers van energie. Bij de berekening van de Outcome richten we ons alleen op die 

activiteiten die (in 2009 respectievelijk 2010) tot een besluit van de Raad van Bestuur van 

de NMa hebben geleid, waarmee concreet in de energiemarkt wordt geïntervenieerd en 

waarvan de Outcome goed te schatten valt.  

 

Bij de tariefregulering van energienetwerken gaat het om vijf x-factor-besluiten. Twee 

hiervan zijn voor de landelijke gasnetbeheerder Gas Transport Services (hierna: GTS). Het 

betrof een besluit voor de taak kwaliteitsconversie en een besluit voor de taken transport en 

balancering6 (zie Tabel 4.1). Tevens heeft de NMa x-factor-besluiten genomen voor de 

regionale netbeheerders gas en elektriciteit en de landelijke netbeheerder elektriciteit voor 

de jaren 2011 tot en met 2013. Als laatste heeft de NMa nieuwe x-factor-besluiten genomen 

voor de regionale netbeheerders gas over de periode 2008 tot en met 2010. Verder zijn er 

besluiten genomen ten aanzien van de marktkoppeling van de 

elektriciteitsgroothandelsmarkt en de energietarieven voor consumenten. 

                                                           
6 Onder balancering wordt verstaan het in evenwicht houden van het netwerk. 
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Tabel 4.1 Besluiten in het kader van toezicht op energiemarkten voor de Outcome-

berekening over 2009 en 2010. 

 
Onderdeel regulering Besluit (genomen in jaar) 

Tariefregulering - X-factorbesluit GTS voor transport en balancering (2009) 

        (vernietigd door CBb in 2010) 

- X-factorbesluit GTS voor kwaliteitsconversie (2009) 

        (vernietigd door CBb in 2010) 

- Aanpassing x-factorbesluiten regionale netbeheerders gas (2009) 

- X-factorbesluit regionale netbeheerders gas en elektriciteit (2010) 

- X-factorbesluit voor landelijke netbeheerder elektriciteit (2010) 

Toezicht groothandelsmarkt - Marktkoppeling CWE-regio (2010) 

Toezicht consumentenmarkt - Tarieventoezicht (2009 en 2010) 

 
Hoewel veel andere activiteiten van de Energiekamer hiermee buiten beschouwing blijven, 

is daarmee niet gezegd dat die geen effect op de markt hebben. De effecten van deze 

besluiten zijn echter moeilijker te berekenen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de besluiten 

die genomen zijn op het gebied van het toezicht op de kwaliteit van de energienetten, om 

het besluit om TenneT geen ontheffing te verlenen van de plicht van tariefregulering voor 

een uitbreiding op de Maasvlakte, en de vergunningbesluiten voor bedrijven die als 

leverancier op de consumentenmarkt willen optreden.7  

4.2 Tariefregulering Netbeheerders 

De regionale en landelijke netbeheerders in Nederland, verantwoordelijk voor de distributie 

en het transport van gas en elektriciteit, worden gereguleerd door de Energiekamer van de 

NMa. De tariefregulering van zowel de regionale als de landelijke netbeheerders is 

gebaseerd op het principe dat de inkomsten niet hoger mogen zijn dan de efficiënte 

kosten. Bij de regionale netbeheerders worden die efficiënte kosten bepaald op basis van 

maatstafconcurrentie, terwijl bij TenneT het efficiënte kostenniveau bepaald wordt op basis 

van de best practices bij ca. 20 netbeheerders in ca. 20 landen (zie Mulder, 2010).  

Bij de regulering van de energienetwerken is het algemene uitgangspunt dat de inkomsten 

van netbeheerders aan het einde van de reguleringsperiode gelijk moeten zijn aan het 

niveau van de efficiënte kosten van het netbeheer. Door middel van zogeheten 

                                                           
7 Verder kan nog gedacht worden aan bijvoorbeeld de jaarlijkse monitoring van groothandelsmarkten en 

consumentenmarkten voor energie en de vele activiteiten in Europees verband, zoals binnen de groep van 

Europese toezichthouders (ERGEG). 
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methodebesluiten geeft de NMa weer hoe deze efficiënte kosten berekend worden. Deze 

methodebesluiten vormen de basis voor de vaststelling van de zogenaamde x-factoren of 

doelmatigheidsfactoren, zijnde de (correctie)factoren waarmee de inkomsten van de 

netbeheerder aan het begin van de reguleringsperiode gedurende deze periode naar het 

niveau van de efficiënte kosten worden gebracht. Deze x-factoren worden vervolgens 

(jaarlijks) gebruikt voor de vaststelling van de tarieven (van de verschillende type 

producten en voor de verschillen klantengroepen). Om de Outcome te kunnen berekenen 

hebben we dus de x-factor-besluiten nodig.8 Positieve x-factoren leiden tot lager inkomsten 

voor de netbeheerder en daarmee tot lagere tarieven voor de afnemers, negatieve x-

factoren leiden tot hogere inkomsten voor de netbeheerder en daarmee tot hogere prijzen 

voor de afnemers. 

Het voordeel van de regulering voor afnemers van energie kunnen we dus berekenen aan 

de hand van het effect van het NMa-ingrijpen op de inkomsten van de netbeheerders. Dit 

voordeel, oftewel het prijseffect, wordt berekend als het verschil tussen de inkomsten uit de 

gereguleerde tarieven en de inkomsten als de prijs de inflatie (CPI) zou volgen. 

Aangenomen wordt, zoals in hoofdstuk 2 is gemotiveerd, dat in een situatie zonder 

regulering de toename van de prijzen in beginsel gelijk op zouden lopen met de inflatie. 

Ook wordt verondersteld wordt daarbij dat het volume van de activiteiten van de 

netbeheerders in beide situaties gelijk is, zodat een verschil in inkomsten volledig voor 

rekening komt van het effect van x-factoren.  

4.2.1 X-factorbesluiten GTS (2009-2012) 

De regulering van de landelijke netbeheerder gas (GTS) valt uiteen in twee delen. De 

regulering voor de tarieven van de kwaliteitsconversietaak en de tarieven voor het transport 

en de balancering. Fysieke kwaliteitsconversie is het omzetten van hoogcalorisch gas (H-

gas) naar laagcalorisch gas (L-gas). Balancering is het in evenwicht houden van de entry-

hoeveelheid en de exit-hoeveelheid gas en draagt daarmee bij aan het stabiel en 

betrouwbaar functioneren van het landelijk gastransportnet. De transporttaak is het 

faciliteren van het transport van gas door het landelijk gastransportnet. 

Voor de twee bovengenoemde hoofdtaken van GTS heeft de NMa twee aparte 

methodebesluiten opgesteld die in 2009 leiden tot twee aparte x-factoren. De x-factor voor 

                                                           
8 Methodebesluiten en de daaraan gekoppelde x-factorenbesluiten hoeven niet in hetzelfde jaar genomen te 

worden. Zo is het methodebesluit Landelijke netbeheerders Gas in 2008 genomen, het daaraan gekoppelde x-

factorenbesluit in 2009. De Outcome wordt in dit geval toegerekend aan 2009. 

 30



de taken transport en balancering is vastgesteld op 6,2% per jaar voor de jaren 2009 tot en 

met 2012. Voor de kwaliteitsconversietaak is een negatieve x-factor vastgesteld op -/- 1,6% 

per jaar voor de jaren 2009 tot en met 2012. Per saldo dalen de inkomsten van GTS ieder 

jaar met 4,6% (6,2-1,6). Dit komt neer op een daling van de inkomsten van GTS van € 220 

miljoen. Dit effect wordt aan het einde van de reguleringsperiode bereikt, als gevolg van het 

reguleringsprincipe dat de gereguleerde inkomsten aan het einde van deze periode gelijk 

zijn aan het niveau van de efficiënte kosten.  

In 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraken gedaan over 

de beroepen tegen de hierboven beschreven methodebesluiten van GTS. Het CBb oordeelt 

dat de Minister niet bevoegd was om de beleidsregel vast te stellen waarop deze 

methodebesluiten mede werden gebaseerd. Het CBb heeft om die reden de besluiten 

vernietigd. Daarnaast oordeelde het CBb dat de NMa ten onrechte geen methode van 

regulering voor de periode 2006-2008 had vastgesteld, nadat een eerder methodebesluit 

was vernietigd. Het effect van deze uitspraak is dat de x-factor-besluiten voor GTS niet 

meer gelden en dat de inkomsten van GTS dus niet meer verlaagd worden met de x-

factoren. Zodoende is de Outcome van dit NMa ingrijpen tenietgedaan en komt de 

Outcome uit op nul voor 2009.  

4.2.2 X-factorbesluiten regionale netbeheerders gas (2008-2010) 

Voor de regionale netbeheerders gas zijn in 2009 de x-factoren voor de periode 2008-2010 

aangepast. Dit is gedaan omdat door de netbeheerders aangeleverde data daartoe 

aanleiding gaven. Voor drie netbeheerders was een toevoeging van kapitaal aan een 

voorziening ten onrechte niet meegenomen in de totale bedrijfslasten. De Raad heeft deze 

toevoeging van kapitaal aan de voorziening alsnog meegenomen in de regulatorische 

kostendata. Als gevolg hiervan zijn alle x-factoren van de regionale netbeheerders gas 

gewijzigd, waardoor de inkomsten van de regionale netbeheerders gas hoger uitkomen 

over de periode 2008 – 2010. Het totaal aan misgelopen inkomsten door de netbeheerders 

over de jaren 2008 en 2009 zal gecorrigeerd worden in de tarieven voor 2010. Voor de 

tarieven voor eindgebruikers betekent dit een negatief effect van € 13 miljoen (ten opzichte 

van de over 2008 berekende Outcome). De Outcome voor de Energiekamer voor 2008 

wordt dus met € 13 miljoen verlaagd.  
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4.2.3 X-factor-besluiten regionale netbeheerders gas en elektriciteit en landelijke netbeheerder 

elektriciteit (2011 – 2013) 

In 2010 zijn x-factor-besluiten vastgesteld voor zowel de regionale netbeheerders gas en 

elektriciteit als de landelijke netbeheerder elektriciteit. De x-factoren voor de drie groepen 

zien er (gemiddeld) als volgt uit: 

 

Tabel 4.2: X-factoren voor regionale netbeheerders en TenneT, 2011-2013 

 

Netbeheerder X-factor 

Regionale Netbeheerders Elektriciteit -/- 6,9% 

Regionale Netbeheerders Gas -/- 2,5% 

Landelijke Netbeheerder Elektriciteit -/- 5,6% 

 
Uit dit overzicht blijkt dat, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, de tarieven van de 

bovenstaande netbeheerders mogen stijgen over de jaren 2011 tot en met 2013. Volgens de 

methode van de NMa betekent een negatieve x-factor immers dat de inkomsten mogen 

stijgen. Tot het huidige besluit is er enkel sprake geweest van positieve x-factoren voor de 

regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder elektriciteit. De vraag die nu rijst is 

wat de ontwikkeling van de tarieven zou zijn geweest als er geen regulering zou zijn.  

Bij de beschrijving van de Outcome-methode (Kemp et al., 2010) is als aanname over de 

prijsstelling van de monopolist verwoord, dat in geval van beëindiging van regulering 

netbeheerders hun prijzen alleen met de inflatievoet zullen verhogen, behoudens wanneer 

er bijzondere omstandigheden zijn die een tariefsverhoging boven het inflatieniveau 

verdedigbaar maken. Van zulke bijzondere omstandigheden is sprake in het geval van 

negatieve x-factoren. Negatieve x-factoren duiden er namelijk op dat de huidige inkomsten 

van de netbeheerder onder het niveau van de gemiddelde (efficiënte) kosten liggen. Bij 

handhaving van het huidige prijspeil (in reële termen) zou de netbeheerder structureel 

verlies lijden, ook als deze efficiënt opereert. Een dergelijke situatie is uiteraard niet vol te 

houden. We nemen daarom aan dat de inkomsten van de netbeheerder in de komende 

periode minimaal gelijk zijn aan het niveau van de gemiddelde (efficiënte) kosten. Het 

gevolg hiervan is dat zowel in een situatie met als zonder regulering de inkomsten zullen 
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stijgen met de x-factoren, waardoor de Outcome van de bovengenoemde methodebesluiten 

gelijk is aan nul.9  

4.3 Marktkoppeling CWE-regio 

De Raad van Bestuur van de NMa heeft een besluit genomen dat met ingang van 9 

november 2010 een prijskoppeling binnen de CWE-regio (bestaande uit de Benelux, 

Frankrijk en Duitsland) en een volumekoppeling van de CWE-regio met de NE-regio 

(bestaande uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland) mogelijk maakt.  

Beide vormen van marktkoppeling hebben betrekking op de veiling van transportcapaciteit 

op de landsgrensoverschrijdende verbindingen. Prijskoppeling behelst een impliciete 

allocatie van alle grensoverschrijdende capaciteit in de CWE-regio. Bij deze allocatie 

worden zowel de volumestromen als de bijbehorende stroomprijzen berekend door middel 

van één geharmoniseerde methode op basis van alle relevante informatie in de CWE-regio. 

De volumekoppeling die wordt gelanceerd tussen de CWE-regio en de NE-regio is een 

systeem waarbij in een eerste stap het verhandelde volume wordt bepaald op basis van alle 

orders op de beurzen in de beide regio’s. Vervolgens wordt op de verschillende 

energiebeurzen een eigen prijs bepaald voor deze volumes. Volumekoppeling vergt minder 

harmonisatie tussen de verschillende beurzen omdat elke beurs zijn eigen 

prijsmechanisme blijft hanteren.  

Door de marktkoppeling wordt het mogelijk gemaakt de landsgrensoverschrijdende  

spotcapaciteit efficiënter in te zetten. Dit zorgt voor een volledige benutting van de 

beschikbare grenscapaciteit alsmede voor meer prijsconvergentie. Deze efficiency 

voordelen vloeien voort uit het feit dat de dag vooruit capaciteit en de commodity 

gezamenlijk worden geveild op de elektriciteitsbeurs en dat de prijs voor de capaciteit en 

de commodity op het zelfde moment wordt vastgesteld. Dit leidt tot minder risico voor 

marktpartijen met betrekking tot de grensoverschrijdende handel dan wanneer de prijzen 

van deze twee producten op verschillende momenten worden vastgesteld.  

De marktkoppeling moet leiden tot stabielere (en lagere) prijzen in Nederland. Alle 

marktpartijen hebben op deze wijze zonder obstakels toegang tot de Noordwest-Europese 

                                                           
9 Dit is duidelijk een conservatieve aanname. Het is namelijk niet ondenkbaar dat in een vrije markt een 

monopolist  bij een zeer inelastische vraag bij machte is om een extra tariefsverhoging te realiseren die 

uitgaat boven de kostenstijging in een situatie waarbij investeringen noodzakelijk zijn om een netwerk te 

vernieuwen. De regulering dwingt een monopolist als het ware om de inkomsten maximaal met de 

gemiddelde efficiënte kostenverhoging te doen stijgen. 
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markt. Dit gelijke speelveld voor alle producten en afnemers moet uiteindelijk leiden tot de 

beste prijs voor de consument. Nederland heeft de afgelopen jaren altijd een belangrijk 

deel van het verbruik geïmporteerd uit Duitsland. De Outcome als gevolg van 

marktkoppeling met Duitsland worden, als gevolg van het optimaal benutten van de 

grenscapaciteit en efficiënte inzet van eenheden in de regio voor Nederland geschat op 

minstens 25 miljoen euro per jaar. 

4.4 Tarieventoezicht consumentenmarkt 

De NMa heeft de wettelijke taak om de tarieven voor levering van elektriciteit en gas aan 

kleinverbruikers op redelijkheid te toetsen. Vergunninghouders leveren hun tarieven aan bij 

de NMa waarna deze op redelijkheid worden beoordeeld. Wanneer de NMa van mening is 

dat een tarief onredelijk is, kan zij een maximumtarief opleggen. Het is echter nog nooit 

zover gekomen dat de NMa een definitief maximum tariefbesluit heeft genomen. Wel heeft 

de NMa in het verleden diverse malen verlagingen ‘afgedwongen’ van tarieven die als 

onredelijk beoordeeld waren. Deze tariefsverlagingen hebben een direct meetbaar effect. In 

2009 hebben vier tariefsaanpassingen plaatsgevonden, in 2010 ook vier. Het prijseffect per 

afnemer is bepaald als het verschil tussen het tarief dat de vergunninghouder in eerste 

instantie bij de NMa heeft ingediend en het verlaagde tarief dat na ingrijpen van de NMa 

daadwerkelijk wordt gerekend. Omdat de aanpassingen in 2009 en 2010 hebben 

plaatsgevonden wordt het totale effect, dus ook als het gaat om een tarief voor een product 

met een looptijd van bijvoorbeeld drie jaar, toegeschreven aan de Outcome voor 2009 

respectievelijk 2010. De Outcome voor 2009 bedraagt € 8,8 miljoen, voor 2010 € 2,7 

miljoen. Naar verwachting is het effect van het tarieventoezicht consumentenmarkt door 

een anticipatie-effect groter dan de hier gepresenteerde Outcome10. 

4.5 Conclusie 

Het eerstejaarseffect van de in dit hoofdstuk geanalyseerde activiteiten van het toezicht op 

de energiemarkt in 2009 komt op € 8,8 miljoen uit en voor 2010 op € 27,7 miljoen. 

                                                           
10 Naast het directe effect heeft het bestaan van het tarieventoezicht ook nog een anticipatie-effect. De 

gedachte achter dit anticipatie-effect is dat vergunninghouders rekening houden met de aanwezigheid van het 

tarieventoezicht in de manier waarop zij hun tarieven vaststellen. Dit kan tot gevolg hebben dat de tarieven 

die op dit moment tot stand komen, over de gehele linie lager zijn dan de tarieven die tot stand zouden zijn 

gekomen in afwezigheid van tarieventoezicht door de NMa. The Brattle Group (2009) concludeert in een 

onderzoek naar de effecten van het tarieventoezicht van de NMa dat dit tarieventoezicht een positief effect 

heeft. Zonder tarieventoezicht zouden de leveranciers hun prijzen namelijk makkelijk kunnen verhogen. 
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5 Outcome van toezicht op vervoersmarkten 

 

5.1 Inleiding 

De Vervoerkamer houdt toezicht op de sectoren spoor, luchtvaart, loodswezen en 

(gemeentelijk) personenvervoer. Hieronder wordt voor elk van deze sectoren de taken van 

de NMa toegelicht, met de in 2009 en 2010 genomen besluiten en de daaruit 

voortkomende Outcome. 

5.2 Toezicht op Spoorsector 

De taken van de Vervoerkamer voor de spoorsector zijn gebaseerd op de Spoorwegwet. 

Het toezicht is primair gericht op de contractuele relatie tussen aanbieders van 

spoorwegdiensten (beheerders en houders van zgn. bijzondere diensten en voorzieningen) 

en partijen die actief zijn op de transportmarkt (spoorvervoerders). Het toezicht op de 

relatie tussen de houder van bijzondere diensten en voorzieningen (BDV-houder) en de 

vervoerder is er op gericht dat vervoerders onder dezelfde voorwaarden en tegen een 

redelijke en vergelijkbare prijs toegang hebben tot de bijzondere diensten en 

voorzieningen.  

De concrete taak van de Vervoerkamer voor de spoorsector is het houden van toezicht op 

de volgende gedragingen van de infrastructuurbeheerder (Prorail) en betreft onder andere: 

- naleving van een deel van de concessievoorschriften voor het beheer van het 

hoofdspoor; 

- het verlenen van non-discriminatoire toegang tot de spoorinfrastructuur; 

- verlenen van non-discriminatoire toegang tot bijkomende diensten en voorzieningen op 

het spoor; 

- het non-discriminatoir verdelen van de capaciteit van het spoorwegnet en andere 

noodzakelijke spoorvoorzieningen en kaderovereenkomsten; 

- het bepalen van de vergoeding voor het gebruik van de spoorinfrastructuur 

(gebruiksvergoeding). 

In 2009 en 2010 zijn er geen besluiten genomen die hebben geleid tot Outcome.  

5.3 Toezicht op gemeentelijke vervoerbedrijven 

Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000) houdt de Vervoerkamer toezicht 

op de gemeentelijke vervoerbedrijven. Deze wet schrijft voor dat gemeentelijke 

vervoerbedrijven uitsluitend openbaar vervoer en de daarmee samenhangende 
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werkzaamheden mogen uitvoeren. Zo moet worden voorkomen dat het gemeentelijk 

vervoerbedrijf oneerlijk concurreert met andere bedrijven bijvoorbeeld door 

kruissubsidiëring van openbaar vervoer naar commerciële activiteiten. Gemeentelijke 

vervoerbedrijven moeten jaarlijks een verklaring op laten stellen door een onafhankelijke 

deskundige. Met deze verklaring wordt inzicht verschaft in de financiële verhoudingen 

tussen het gemeentelijk vervoerbedrijf en haar dochter- en zustervervoerders. De 

Vervoerkamer toetst deze verklaring. In 2009 en 2010 zijn geen besluiten genomen die tot 

Outcome hebben geleid.  

5.4 Toezicht op tarieven Schiphol 

De Wet luchtvaart regelt het toezicht op de tarieven die luchtvaartmaatschappijen aan de 

luchthaven Schiphol betalen voor het laten landen, opstijgen en parkeren van vliegtuigen 

en voor de afhandeling van passagiers en hun bagage. Het door Schiphol ontwikkelde 

toerekeningsysteem is door de Vervoerkamer goedgekeurd in 2006. Schiphol moet de 

tarieven volgens deze methodiek bepalen. De Vervoerkamer controleert, indien gebruikers 

een klacht indienen, of de exploitant van de luchthaven bij het opstellen van de tarieven 

voldaan heeft aan de gestelde regels. Daarnaast kan de Vervoerkamer ook op eigen 

initiatief toezicht houden op de tarieven van Schiphol. 

In 2009 zijn er op dit terrein twee besluiten genomen die een Outcome-effect hebben. In 

2010 zijn er geen besluiten geweest die tot Outcome hebben geleid. Hieronder worden de 

besluiten uit 2009 kort weergegeven. 

5.4.1 Besluit over klacht over tarieven 

Door KLM/BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands) is een klacht bij de 

Vervoerkamer ingediend over de tarieven en voorwaarden van Schiphol. De klacht is 

gedeeltelijk gehonoreerd (bepaalde kosten mochten niet opgenomen worden in de 

tariefbepaling) en Schiphol moet - als gevolg van dit besluit - per 1 april 2009 de tarieven 

verlagen. De lagere inkomsten van Schiphol betekenen direct lagere kosten voor KLM en 

andere luchtvaartmaatschappijen. Deze kunnen dit voordeel eventueel doorgeven aan haar 

klanten, de passagiers en vervoerders.  

5.4.2 Besluit over Financiële verantwoording 

De NMa heeft de Financiële verantwoording van Schiphol over 2007 beoordeeld en heeft 

Schiphol opgedragen om de afschrijvingen op de grond die gelegen is onder de Polderbaan 

achterwege te laten, aangezien het een bedrijfseconomisch gebruik is om niet op grond af 
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te schrijven, ook niet in de specifieke situatie van de investering in de Polderbaan. Dit levert 

(voor de eerste 30 jaar) een structurele kostenverlaging op. Door deze lagere kosten 

moeten ook de opbrengsten met hetzelfde bedrag worden verlaagd (de totale inkomsten 

uit het gereguleerde gedeelte moeten gerelateerd zijn aan de totale kosten voor dit 

gedeelte), hetgeen resulteert in lagere tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen.  

5.5 Toezicht op loodswezen 

Het beleid voor loodsen van zeeschepen en de andere gereguleerde diensten is door het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat herzien en heeft recentelijk geleid tot de Wet 

markttoezicht registerloodsen (1 december 2007). Het Loodswezen heeft in juni 2008 aan 

de Vervoerkamer een kostentoerekeningsysteem ter instemming voorgelegd. De 

Vervoerkamer houdt daarnaast toezicht op de tarieven voor het loodsen van zeeschepen. 

De tarieven moeten jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd. Hieronder worden de 

belangrijkste besluiten uit 2009 en 2010 met een Outcome-effect besproken. 

5.5.1 Tariefbesluit 2010 

Het Loodswezen moet ieder jaar een tariefvoorstel indienen voor de tarieven van het 

volgende jaar. De tarieven worden bepaald door een inschatting te maken van de te maken 

kosten en het te verwachten aantal diensten. Deze inschattingen worden getoetst door de 

Vervoerkamer. Na de indiening van het voorstel in 2009 hebben zich naar aanleiding van 

het onderzoek de volgende tariefreducties voorgedaan: 

a) -/- 6,1% als gevolg van een verhoging van de prognose aantal loodsverrichtingen; 

b) -/-3,5% als gevolg van een door de NMa ontdekte rekenfout in het Tariefvoorstel; 

c) -/- 8,3% als gevolg van verlaging van het premiepercentage prepensioen (FLO/FLP); 

d) -/- 4,1% als gevolg van het in afwijking vaststellen van het voorstel op grond van 

onvoldoende efficiëntie. 

Per punt is het Outcome-effect te bepalen. Voor wat betreft punt a (prognose aantal 

loodsverrichtingen) is, op verzoek van de NMa, een aangepaste voorstel opgesteld. Door 

uit te gaan van de prognoses van oktober 2009 in plaats van prognoses vanuit het voorjaar 

2009 kan een betere inschatting worden gemaakt van het aantal te verwachten 

loodsverrichtingen. De prognoses in oktober 2009 lieten een hoger aantal 

loodsverrichtingen zien dan de eerdere prognoses. De geprognosticeerde kosten worden 

dus over meer verrichtingen verdeeld waardoor de kosten per verrichting zullen dalen. Het 
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is van belang op te merken dat bij deze regulering er geen verrekening achteraf plaatsvindt 

met de gebruikers indien het daadwerkelijk aantal verrichtingen afwijkt van het 

geprognosticeerde aantal.  

De aanpassing van de tarieven als gevolg van het herstel van een rekenfout (punt b) is toe 

te rekenen aan het effect van toezicht en leidt tot een eenmalige financiële Outcome. 

De verlaging van het premie-percentage prepensioen (FLO/FLP) is eigenlijk een 

verschuiving van kosten in de tijd. De benodigde premie wordt uitgesmeerd over een 

langere periode. Uiteindelijk moet hetzelfde bedrag worden opgebracht. Omdat het een 

verschuiving in de tijd is, wordt er geen financiële Outcome berekend van deze aanpassing. 

Tot slot bij punt d is er sprake van het opleggen van een algemene efficiëntieverbetering. 

De hierboven beschreven aanpassingen leveren dus een Outcome  op voor 2009. 

Op 6 december 2010 heeft het CBb uitspraak gedaan over een aantal zaken met betrekking 

tot de arbeidsvergoeding voor directe loodsuren, de kosten van beschikbaarheidsuren en 

de kosten van overhead. De uitspraak heeft voor het Tariefbesluit tot gevolg gehad dat een 

verrekening plaatsvindt van de kosten van directe loodsuren over 2009 en 2010. Naar 

aanleiding van deze uitspraak dient er dus een correctie plaats te vinden op de Outcome 

zoals deze berekend is voor 2009. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de gepresenteerde 

Outcome voor 2009.  

5.5.2 Besluit Loodsgeldtarieven 2011 (27-12-2010) 

De Raad van Bestuur van de NMa heeft in 2010, even als in 2009, het Loodswezen 

verzocht om de raming van het aantal loodsreizen aan te passen aan een recentere 

prognose van het Centraal Plan Bureau. Dit heeft geleid tot een hoger aantal 

geprognosticeerde loodsreizen. Hierdoor kunnen de kosten worden verdeeld over 

meerdere loodsreizen hetgeen resulteert in een lager tarief (-/- 1,43%). Deze lagere kosten 

kunnen uiteindelijk terecht komen bij de consumenten door lagere prijzen voor goederen 

die via de haven Nederland binnenkomen. Dit besluit resulteert in een Outcome voor 2010. 

5.6 Conclusie 

Het totale eerstejaarseffect van de Vervoerskamer bedraagt voor 2009 € 18,5 miljoen en 

voor 2010 € 2 miljoen. 
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6 Conclusies 

 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt in Tabel 6.1 de berekende Outcome-effecten van DM en 

DREV voor de jaren 2009 en 2010 bij elkaar gebracht. Het totale eerstejaarseffect effect van 

het optreden van de NMa bedraagt voor 2009 € 32,7 miljoen. Dit komt neer op € 4,50 per 

particulier huishouden.11 In 2010 ligt het eerstejaarseffect een stuk hoger met € 128,5 

miljoen ofwel ruim € 17,50 per huishouden. 

 
Tabel 6.1  Eerstejaarseffect 2009 en 2010 
 

Totaal effect in 2009 Totaal effect in 2010 Onderdeel  Maatregel NMa 

in miljoenen euro’s In miljoenen euro’s 

Directie Mededinging   

 Toezicht 

mededingingswet 

0,4 92,9 

 Concentratiecontrole 5,0 5,9 

Totaal DM  5,4 98,8 

    

Directie Regulering Energie en Vervoer   

 Energie: 

Groothandelsmarkt 

- 25,0 

 Energie: 

Kleinverbruikersmarkt 

8,8 2,7 

 Vervoer: Luchtvaart en 

Loodswezen 

18,5 2,0- 

Totaal DREV  27,3 29,7 

    

Totaal NMa  32,7 128,5 

 
Zoals eerder aangegeven, presenteren we de Outcome als driejaars voortschrijdend 

gemiddelde. De Outcome voor 2009 bedraagt dan zo’n € 259 miljoen, hetgeen neer komt 

op ruim € 35,- per huishouden. De Outcome voor 2010 bedraagt zo’n € 284 miljoen, 

hetgeen neer komt op bijna € 40,- per huishouden. Het verschil tussen het eerste 

jaarseffect en het voortschrijdend gemiddelde heeft vooral te maken het hogere 

eerstejaarseffect voor 2008. In Figuur 6.1 is de ontwikkeling van de Outcome weergegeven 

voor de periode 2004-2010. 

 

                                                           
11 Aantal particuliere huishoudens is circa 7,2 miljoen (CBS). 
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Figuur 6.1 Outcome NMa als 3-jaars voortschrijdend gemiddelde, per jaar(mln. Euro) 
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