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NMa Jaarbericht 2011 
 

Inleiding 

 

Dit jaarbericht beoogt in kort bestek uitsluitend de meest interessante zaken en gebeurtenissen te belichten, 

die direct verband houden met de NMa-Agenda 2010-2011. In het jaarverslag over 2011 komen meer zaken en 

andere onderwerpen aan de orde. De NMa streeft ernaar om het jaarverslag in maart 2012 te publiceren.  

 

De NMa heeft zich ook in 2011 met een breed spectrum aan markten bezig gehouden. In de NMa-Agenda 

2010-2011 zijn de volgende aandachtsvelden benoemd: zorg, verwerkende industrie, financiële en zakelijke 

dienstverlening, energie en vervoer. Deze onderwerpen zijn in afzonderlijke hoofdstukken samengebracht en 

aangevuld met een hoofdstuk over enkele opvallende activiteiten van de NMa in andere sectoren. 

 

Het werk van de NMa in cijfers 

De 3-jaars voortschrijdend gemiddelde outcome voor 2011 bedraagt EUR 265 miljoen. Het Centraal 

Planbureau heeft getoetst of deze berekeningen aannemelijk zijn. Dit bedrag is bijna zes keer het jaarlijkse 

budget van de NMa. Bij de rechter behaalde de NMa in 87% van de gerechtelijke uitspraken over 

mededinging een positief resultaat. Voor regulering (energie en vervoer) is dat cijfer 73%. Meer informatie 

over kerncijfers van de NMa vindt u in de tabel op de laatste pagina van dit jaarbericht. 

 

Energie 

 

De rechter over energieregulering 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de rechtbank Rotterdam deden in 2011 in 13 zaken 

uitspraak. Het CBb bevestigt opnieuw dat de NMa als regulator voor alle type reguleringsbesluiten de nodige 

keuzevrijheid heeft. Als autoriteit mag  zij kiezen hoe zij de doelstellingen van de regulering optimaal dient. 

Voorwaarde is wel dat zij de sectorwetgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteert 

en haar keuze goed motiveert. Zowel de uitwerking van de tariefregulering als de technische codes zijn door 

de rechter overwegend gunstig beoordeeld. Dat geldt ook voor de taak van de NMa als geschilbeslechter. 
 
De consumentenmarkt 
 

Energieleveranciers Greenchoice en energie:direct beboet 

 

Eindafrekeningen 

Energieleverancier Greenchoice heeft jarenlang te laat of helemaal geen eindafrekeningen verstuurd aan 

consumenten die hun leveringsovereenkomst hebben beëindigd. Het gaat in de meeste gevallen om 

consumenten die geld terug moesten krijgen. De NMa beboet Greenchoice hiervoor met EUR 7,2 miljoen. 

Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld 

teruggekregen. Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Foutloze administratieve processen vormen een voorwaarde voor het snel en eenvoudig kunnen switchen 

van leverancier. Gemakkelijk overstappen leidt tot prikkels voor concurrentie tussen leveranciers.  
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Colportage 

De NMa beboet Greenchoice en energie:direct voor de manier waarop zij begin 2010 deur-aan-deur hebben 

geprobeerd nieuwe klanten te werven. Signalen bij een speciaal digitaal meldpunt voor colportage waren 

aanleiding voor onderzoeken door de NMa en de Consumentenautoriteit. Omdat de vereiste informatie niet 

mondeling tijdens het gesprek aan de deur verstrekt is, zijn benaderde consumenten onbewust akkoord met 

een overstap naar een andere energieleverancier. Consumenten moeten voldoende duidelijke informatie 

krijgen over de aanbiedingen die ze van energiebedrijven ontvangen. Greenchoice krijgt een boete van ruim 

EUR 2 miljoen, energie:direct van ruim EUR 1 miljoen. In de beboeting is rekening gehouden met het feit dat 

beide bedrijven de nodige maatregelen hebben getroffen om herhaling van overtredingen te voorkomen. 

 
Groothandelsmarkten 
 

Marktkoppeling in Centraal-West en Noord-Europese regio’s een feit 

De NMa en de Britse toezichthouder Ofgem hebben de veilingregels goedgekeurd van de BritNed-kabel die 

Groot-Brittanië verbindt met Nederland.  Nu de veilingregels zijn goedgekeurd kan BritNed de kabel in bedrijf 

nemen. Op de grensverbindingen tussen Nederland en België kan intradagelijkse elektriciteitshandel 

plaatsvinden via de beurs APX-Endex. De NMa heeft de benodigde regels voor deze marktintegratie 

goedgekeurd. De NMa heeft ook handel in elektriciteit op de dag zelf tussen Noorwegen en Nederland 

mogelijk gemaakt. Ten slotte is door de zogeheten NorNedkabel uiteindelijk een marktkoppeling ontstaan 

voor alle Nederlandse grensverbindingen. De NorNedkabel is een 500 kilometer lange onderzeese kabel 

tussen Eemshaven in Groningen en Feda in Noorwegen.  

 

Gasmarkt opengebroken 

GasTerra neemt op aandringen van de NMa maatregelen die leiden tot meer concurrentie op de 

groothandelsmarkt voor gas. De belangrijkste stap is het aanbieden van een nieuwe dienst aan 

energiebedrijven om gas op te slaan. Deze dienst is nodig om aan wisselende vraag naar gas in zomer en 

winter te kunnen voldoen. De energieleveranciers krijgen meer keus bij het inkopen van hun gas.  

 
Investeringsklimaat energienetten 
 

GTS moet 400 miljoen euro terugbetalen aan afnemers 

De beheerder van het landelijke gastransportnet, Gas Transport Services B.V. (GTS) moet EUR 400 miljoen 

te veel ontvangen inkomsten terugbetalen aan zijn netgebruikers via een korting op de toekomstige 

gastransporttarieven. Naar aanleiding van twee uitspraken van het CBb heeft de NMa voor de jaren 2006 tot 

en met 2011 een herzien reguleringskader vastgesteld. Aan de ene kant heeft GTS binnen dat kader 

voldoende ruimte om investeringen te doen in de infrastructuur om gasrotonde van Europa te worden. Aan 

de andere kant betalen klanten en indirect ook consumenten, niet te veel.  

 

Tarieven voor transport- en systeemdiensten TenneT voor 2012 blijven stabiel 

De tarieven voor de transportdiensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT blijven voor 2012 

stabiel, zo blijkt uit de tarievenbesluiten van de NMa. Vooral door de verwachte groei van het 

transportvolume stijgen de inkomsten voor de transportdiensten van TenneT met ongeveer 8 procent. In de 

transporttarieven wordt een vergoeding gegeven voor drie aanmerkelijke investeringen. Ook is hierin een 

inflatiecorrectie van 2,6 procent opgenomen. De inkomsten voor de systeemdiensten van TenneT stijgen met 

2,1 procent.  
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Financiële en zakelijke dienstverlening 

 

Handhaving 
 

Wasserijkartel beboet voor 18 miljoen 

De NMa beboet vier grote wasserijen voor EUR 18 miljoen wegens marktverdeling. De wasserijen reinigen 

onder meer bedlinnen en bedrijfskleding voor zorginstellingen. De NMa acht bewezen dat het wasserijkartel 

in ieder geval vanaf 1 januari 1998 de Nederlandse markt onderling verdeelde. De betrokken wasserijen 

kregen ieder een eigen rayon en daarbuiten mochten zij niet met elkaar concurreren. Het gevolg van hun 

langdurige klantenverdeling was dat zorginstellingen geen concurrerend aanbod kregen van deze wasserijen 

en dus minder konden profiteren van de voordelen van onderlinge concurrentie. 

 

Woningbezitters bij huizenveiling jarenlang gedupeerd door kartel 

Huizenbezitters die gedwongen waren hun huizen via een executieveiling te verkopen, zijn jarenlang 

gedupeerd door een kartel. De NMa legt daarom boetes op van in totaal EUR 6,3 miljoen aan 14 handelaren. 

De handelaren hielden de prijs op executieveilingen kunstmatig laag om er tijdens een heimelijke naveiling 

aan te kunnen verdienen.  

 

De kartelafspraken vonden plaats tussen juni 2000 en november 2009 op executieveilingen van ruim 2000 

woningen door heel Nederland. De 14 handelaren die een boete krijgen, waren betrokken bij de veiling van 

265 tot (in enkele gevallen) meer dan 1100 woningen per handelaar. Ook 42 andere handelaren ontvingen 

inmiddels van de NMa een rapport. 

 

Studie geeft inzicht in concurrentierisico’s vastgoedfinanciering 

Het risico op kartelvorming binnen de markt voor vastgoedfinancieringen is gegroeid doordat het aantal 

spelers beperkt is en de laatste jaren zelfs is afgenomen. Dit blijkt uit een studie die de NMa heeft laten 

uitvoeren. De aandacht van de NMa gaat in de toekomst vooral uit naar herfinancieringen en 

syndicaatsleningen, omdat op deze gebieden een verhoogd risico voor de concurrentie is gesignaleerd. 

 

Marges hypotheekmarkt hangen samen met concurrentiedruk 

De marges op hypotheken in Nederland bevonden zich begin 2011 op een vergelijkbaar niveau als voor de 

kredietcrisis. Deze margedaling ging samen met een toename van de concurrentie. Dit is één van de 

conclusies van de NMa in haar sectorstudie van de hypotheekmarkt. Gerichte studie naar mogelijke 

onderlinge afstemming heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor prijsafspraken tussen 

hypotheekverstrekkers of andere overtredingen van de Mededingingswet. 

 

Uit de sectorstudie blijkt dat de margedaling samenging met een toename van het marktaandeel van enkele 

buitenlandse banken en verzekeraars ten koste van de grote Nederlandse banken. Hieruit blijkt dat de 

‘challengers’ belangrijk zijn voor een goed functionerende hypotheekmarkt. Consumenten spelen ook een 

belangrijke rol bij het versterken van de concurrentie door meerdere hypotheekverstrekkers met elkaar te 

vergelijken en hierbij ook andere aanbieders dan de grote Nederlandse banken te betrekken. 
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Vervoer 

 
Toezicht en regulering 
 

Specifieke eisen aan concessieverlening hoofdrailnet van belang 

Naar aanleiding van de publicatie van de Marktscan Personenvervoer roept de NMa de minister van 

Infrastructuur en Milieu op om scherp te onderhandelen met partijen over de komende concessieverlening 

van het hoofdrailnet. In de Marktscan kijkt de NMa vanuit een economisch perspectief naar de spoormarkt 

voor personenvervoer. De huidige concessie voor het hoofdrailnet is in handen van NS en loopt tot 1 januari 

2015. Momenteel bereidt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe concessieverlening voor.  

 

Europese toezichthouders op het spoor gaan nauwer samenwerken 

Zestien onafhankelijke Europese toezichthouders op het spoor richten de IRG-Rail op, de Independent 

Regulators Group. De IRG-Rail kan helpen de technische en administratieve barrières bij het kruisen van een 

grens te slechten. Vervoerders moeten ongehinderd door kunnen rijden en niet bij elke grens te maken 

krijgen met technische en administratieve belemmeringen. Naarmate de Rotterdamse haven bijvoorbeeld 

groeit en de tweede Maasvlakte in gebruik genomen wordt, neemt het belang van goede grensloze 

spoorverbindingen toe. 

 

Loodsgeldtarieven voor 2012  gaan 1,55 % omlaag 

De loodsgeldtarieven voor 2012 zijn lager vastgesteld dan de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) heeft 

voorgesteld. De NMa moet afwijken van het tariefvoorstel als blijkt dat het niet voldoet aan de eisen die de 

Loodsenwet daaraan stelt. De NMa is van oordeel dat de NLc het aantal beschikbaarheidsuren voor 2012 niet 

op juiste wijze heeft bepaald.  

 

Fusies en overnames 
 

Vervoerbedrijven HTM en Qbuzz mogen samenwerken 

Het Haagse vervoerbedrijf HTM mag samenwerken met Qbuzz. HTM en Qbuzz kunnen via de nieuw op te 

richten onderneming HTM Buzz meedoen met de aanbesteding van het busvervoer in Den Haag voor de 

periode 2012-2017. Na onderzoek concludeert de NMa dat er genoeg concurrentie overblijft bij deze 

aanbesteding. 

 

Situatie in Rotterdam 

De situatie in Den Haag verschilt van de aanbesteding van het busvervoer in Rotterdam, waar Qbuzz wilde 

samenwerken met RET. In Rotterdam voert Qbuzz, net als RET, nu al een deel van het busvervoer uit. De 

NMa wilde voorafgaand aan een definitief oordeel, nader onderzoek doen naar de concurrentieposities van 

Qbuzz en RET bij de aanbesteding in Rotterdam. Omdat RET en Qbuzz de concentratiemelding hebben 

ingetrokken, heeft de NMa dit niet onderzocht. 



5 

 

Verwerkende industrie 

 

Handhaving 
 

Kartel van inzamelaars van zeescheepsafval  

Drie inzamelaars van zeescheepsafval in het havengebied van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis krijgen een boete van in totaal ruim EUR 2,9 miljoen wegens kartelvorming in de periode augustus 

2005 tot en met juli 2007. De partijen maakten prijsafspraken en verdeelden onderling opdrachten voor het 

afvoeren van zeescheepsafval. De exploitanten van de zeeschepen zijn hiervan de dupe. Terwijl de klanten 

van de drie inzamelaars dachten dat zij concurrerende aanbiedingen kregen, stemden de karteldeelnemers in 

het geheim met elkaar af wie de opdracht zou krijgen en voor welke prijs. 

 

Rechter bekrachtigt boetes voor garnalenkartel 

Handelaren in garnalen en Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties van vissers in de 

garnalensector moeten als gevolg van de einduitspraak van het CBb bij elkaar ruim EUR 4,4 miljoen aan 

boetes betalen voor overtredingen van het kartelverbod in de periode 1998-2000. Dit was de eerste zaak 

waarin de NMa ook buitenlandse partijen beboet heeft. De vissersorganisaties maakten afspraken over de 

maximale hoeveelheid garnalen die zij wekelijks per kotter aan land mochten brengen. Daarbij gaven de 

vissers en de handelaren elkaar onderling ook garanties voor een minimumprijs. Het grootste deel van de 

boetes, ruim EUR 3 miljoen, komt voor rekening van de twee betrokken groothandelaren. Dit heeft het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven  definitief bevestigd na een slepend juridisch conflict van ruim acht 

jaar. De opgelegde boetes zijn wel lager dan de oorspronkelijke boetes van de NMa. 

 

Duurzaamheid 

De NMa staat positief tegenover de plannen van de Nederlandse garnalenvisserij om invulling te geven aan 

de verduurzaming  van de garnalenvangst. Het merendeel van de plannen van  Producentenorganisatie 

Nederlandse Vissersbond en de GPO Garnaal leveren geen risico’s op voor de concurrentie. Duurzaamheid 

en concurrentie kunnen prima hand in hand gaan, maar tegelijkertijd stelt de NMa wel vraagtekens bij de 

voorgestelde vangstbeperkende maatregelen om de populatie Noordzeegarnalen te beschermen. De 

noodzaak voor dergelijke afspraken ontbreekt, omdat uit onderzoek blijkt dat de garnalenpopulatie niet in 

gevaar is. Het leidt bovendien tot minder aanbod van garnalen wat gevolgen heeft voor de hoogte van de 

garnalenprijs. 

 

Tijdens een ‘Ronde Tafel Duurzaamheid’ met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven heeft de NMa 

geluisterd naar de ervaringen van ondernemingen die ernaar streven samen te werken met het oog op 

bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn of de gezondheid van consumenten. Dit initiatief komt onder meer voort 

uit de evaluatie van de ZBO NMa in 2010 en het advies ‘Meer werken aan duurzame groei’ van de Sociaal 

Economische Raad aan de regering (mei 2010). 
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Zorg 

 

Handhaving 
 

Ongeoorloofde vestigingsadviezen door LHV 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) adviseert haar leden om de vestigingsvrijheid van huisartsen in te 

perken. Hiervoor krijgt de brancheorganisatie een boete van EUR 7.719.000. Twee functionarissen krijgen een 

persoonlijke boete van respectievelijk EUR 50.000 en EUR 25.000 omdat de NMa hen verantwoordelijk houdt 

voor de aanbevelingen van de brancheorganisatie aan de leden. Huisartsen moeten zelf kunnen bepalen waar 

zij zich vestigen. Om geen onduidelijkheid te laten bestaan, legt de NMa tevens een last onder dwangsom 

op, waardoor de LHV verplicht wordt al haar leden en regionale afdelingen te laten weten dat haar 

aanbeveling is ingetrokken. 

 

Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg  

De NMa ziet een positieve trend waarbij steeds meer thuiszorgondernemingen zich bewust zijn van 

concurrentie en de regels die daarbij gelden. De instellingen doen er steeds meer aan om overtredingen in de 

toekomst te voorkomen. Dat is de conclusie uit onder meer gesprekken met Raden van Toezicht van 

thuiszorginstellingen. Naast constructieve gesprekken met thuiszorginstellingen, heeft de NMa in 2011 ook 

een aantal zaken uit het verleden afgerond. 

 

Toezeggingen 

Vier thuiszorginstellingen uit Midden-Brabant die onderwerp van onderzoek waren, hebben toegezegd hun 

gedrag aan te passen, zodat het risico wordt verkleind dat de concurrentie beperkt wordt. Via de 

toezeggingen zijn de mogelijke concurrentieproblemen op een snelle en efficiënte wijze weggenomen en kan 

het onderzoek op een doelmatige manier worden afgerond.   

 

Boetes 

De NMa beboet Stichting Careyn Zuwe Aveant en Stichting Vierstroom voor EUR 1.343.000 en EUR 

3.000.000 wegens marktverdeling. De ontvlechting van een samenwerkingsverband (Caraat) mondde uit in 

een marktverdelingsafspraak, een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Deze non-

concurrentieafspraak leidde ertoe dat Careyn, als een mogelijke nieuwkomer op de markt voor AWBZ-zorg in 

Midden-Holland, niet langer een dreiging was voor Stichting Vierstroom.  

 

Samenwerking mag als patiënt er beter van wordt 

Ziekenhuizen mogen samenwerken en specialisatieafspraken maken als de patiënt daar aantoonbaar beter 

van wordt. Ziekenhuizen moeten dan wel kunnen aantonen dat de kwaliteitsvoordelen van hun 

samenwerking opwegen tegen de nadelen van bijvoorbeeld minder keuzevrijheid voor patiënten of 

verzekeraars. Onderlinge afspraken mogen er niet toe leiden dat er weinig of geen concurrentie overblijft. Als 

ziekenhuizen zich moeten specialiseren om aan kwaliteitsnormen te voldoen, dan ziet de NMa vooral een rol 

voor de verzekeraar weggelegd om te bepalen welk ziekenhuis de zorg voortaan gaat leveren.  

 

De NMa heeft een informatiekaart opgesteld die de spelregels verduidelijkt voor gezamenlijke zorginkoop 

door zorgverzekeraars. Zij mogen onder bepaalde omstandigheden samenwerken bij de selectie van 

zorgaanbieders, als dit bijdraagt aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.  
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Fusies en overnames 
 

Fusie Veluwse zorginstellingen tegengehouden 

De NMa houdt een voorgenomen fusie tegen tussen Zorggroep Noordwest-Veluwe en Het Baken. Volgens 

de NMa beperkt de fusie de keuzemogelijkheden voor cliënten op het gebied van verpleeghuiszorg omdat 

voor beide instellingen de belangrijkste concurrent op de regionale markt wegvalt. Aangezien potentiële 

bewoners van verpleeghuizen in veel gevallen kiezen voor een verpleeghuis in de directe omgeving, blijft er 

na de fusie in de regio maar één zorginstelling over waar potentiële cliënten terecht kunnen. De NMa wil 

voorkomen dat de nieuw te vormen zorginstelling onvoldoende gestimuleerd wordt om zich positief te 

onderscheiden op bijvoorbeeld de vernieuwing en verbetering van de zorg.  

 

Fusie Achmea – De Friesland akkoord 
Na uitgebreid onderzoek in de vergunningsfase verleent de NMa haar goedkeuring aan een fusie tussen 

zorgverzekeraars Achmea en De Friesland. Uit het onderzoek van de NMa blijkt dat Achmea/De Friesland 

een sterke inkooppositie krijgt in Friesland, maar door de concurrentiedruk van andere zorgverzekeraars 

hoeven patiënten/verzekerden in de provincie Friesland niet te vrezen voor een verslechtering van de kwaliteit 

van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden. Door het risico klanten kwijt te raken aan concurrenten, zal 

de nieuwe combinatie de kwaliteit van het zorgaanbod of van de polisvoorwaarden niet laten verslechteren.  

 

Overname ambulancedienst VZA door AMC niet in het nadeel van patiënten 

De NMa keurde de overname van ambulancedienst VZA door ziekenhuis AMC goed. Twee concurrerende 

ziekenhuizen legden deze goedkeuring ter beoordeling voor aan de rechtbank. De NMa onderzocht in deze 

zaak of het aannemelijk was dat patiënten de dupe zouden worden van de overname, als AMC er daardoor 

voor zou kunnen zorgen dat concurrerende ziekenhuizen onvoldoende patiënten zouden krijgen aangeleverd. 

De NMa concludeerde dat de overname geen mededingingsprobleem opleverde. De aanpak van de NMa kon 

de goedkeuring van de rechtbank wegdragen.
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Andere sectoren 

 

Handhaving 
 

Herbevestiging van kartelafspraken tussen mobiele operators in 2001  

Naar aanleiding van een einduitspraak van het College voor Beroep en Bedrijfsleven (CBb) uit 2010, heeft de 

NMa nieuwe besluiten op bezwaar genomen waarbij is vastgesteld dat de drie grootste mobiele operators 

van Nederland, KPN, Vodafone en T-Mobile, in 2001 kartelafspraken hebben gemaakt over de verlaging van 

hun dealervergoedingen.  De boetes zijn als volgt: KPN: EUR 7.933.000, T-Mobile: EUR 4.599.000 en 

Vodafone: EUR 3.717.000. Deze boetes zijn lager dan de oorspronkelijk opgelegde boetes, omdat er geen 

overtreding is vastgesteld ten aanzien van de vergoedingen voor prepaid, maar alleen voor postpaid 

abonnementen, het CBb die overtreding als minder ernstig heeft aangemerkt en omdat de redelijke termijnen 

voor besluitvorming en rechterlijke toetsing zijn overschreden. Deze nieuwe boetebesluiten zijn inmiddels 

onherroepelijk geworden. 

 

Fusies en overnames 
 

Sanoma en Talpa mogen SBS onder voorwaarden overnemen 

De mediabedrijven Sanoma en Talpa mogen onder voorwaarden de Nederlandse activiteiten van SBS 

overnemen. De NMa stelt de voorwaarde dat Talpa haar minderheidsbelang in televisiezender RTL binnen 

drie jaar verkoopt en tot die tijd onderbrengt in een onafhankelijke stichting. Het bestuur van de 

onafhankelijke stichting rapporteert aan de NMa. Op deze manier voorkomt de NMa dat Talpa zowel invloed 

zou kunnen uitoefenen op het beleid van SBS als RTL en daarmee een concurrentievoordeel zou kunnen 

behalen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er geen concurrentieproblemen ontstaan op de overige markten 

waarop Sanoma en SBS actief zijn, bijvoorbeeld de productie en distributie van losse tijdschriften, zoals 

programmagidsen. 

 

Vodafone mag Belcompany onder voorwaarden overnemen 

Telecomaanbieder Vodafone mag telecomwinkel BelCompany overnemen onder de voorwaarde dat zij via 

deze winkelketen en haar eigen winkels uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 geen telefoonabonnementen 

aanbiedt van haar concurrenten KPN en T-Mobile. Tegelijkertijd mag Vodafone haar abonnementen niet 

aanbieden via de winkels van KPN en T-Mobile. De NMa stelt deze voorwaarden om te voorkomen dat 

Vodafone, KPN en T-Mobile via hun winkels de mogelijkheid krijgen hun commerciële beleid op elkaar af te 

stemmen. Dat zou leiden tot minder concurrentie, waar de consument de rekening van betaalt. Uit het 

onderzoek van de NMa blijkt dat, mits aan de voorwaarde van de NMa wordt voldaan, ook na de 

overname er voor consumenten voldoende keuzemogelijkheden overblijven voor verkooppunten van 

telefoonabonnementen. 

 

Sandd mag Selekt Mail overnemen 

Postbedrijf Sandd mag concurrent Selekt Mail overnemen van moederonderneming Deutsche Post. Volgens 

de NMa is het niet aannemelijk dat deze overname leidt tot een significante beperking van de concurrentie. 

De NMa komt tot deze conclusie omdat het onvermijdelijk is dat Selekt Mail van de Nederlandse markt 

verdwijnt. De NMa kan niet uitsluiten dat de prijzen voor postbezorging zullen stijgen, nu het onvermijdelijk 

is dat er slechts twee landelijke postbedrijven zullen overblijven. 
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Kerncijfers NMa in 2011 

Deze cijfers zijn voorlopig. Door administratieve processen kunnen de definitieve cijfers enigszins afwijken. 

 

 Kerncijfers NMa  2011 2009 2010 2011 toelichting 2011

Mededinging: rapporten en boetes
Aantal mededingingsrechtelijke onderzoeken 24 19 (+1) 18
Aantal onderzoeken afgedaan middels een rapport (vaststelling redelijk 
vermoeden dat Mededingingswet is overtreden) 15 11 10

Aantal zaken dat is afgedaan middels de inzet van een ander instrument 
dan een rapport 2 3 (+1) 2

Aantal zaken waarin het onderzoek is stopgezet vanwege onvoldoende 
bewijs 7 5 6

Aantal zaken waarin boete en/of last is opgelegd 12 12 6
Totaal boetes in miljoenen EUR 4,5 137,1 39,7
Aantal boetes voor feitelijk leidinggevende 8 2

Mededinging: klachten en Informele zienswijze
Afgeronde klachten over overtredingen van de Mededingingswet 24 17 18
Informele zienswijze 1 1 1

Mededinging: concentraties
Opbrengst meldingen en vergunningen in mln. EUR 1,2 1,3 1,4
Meldingen van fusies, overnames en joint ventures (concentraties) 90 83 98
Concentratiemeldingen die niet gemeld hoefden te worden 1
Ingetrokken meldingen 7 4 6
Ontheffing van wachtperiode 6 0 3
Besluiten op meldingen concentraties 82 83 87
Vergunning voor concentratie vereist 1 7 5
Vergunningsaanvragen  4 4 5
Ingetrokken Vergunningsaanvragen 1 1 2
Besluiten op vergunningsaanvraag 2 3 4

Regulering: vervoer
Spoorwegwet Aantal onderzoeken vervoerkamer 4 2 7

Aantal onderzoeken dat is afgedaan middels een rapport - - -
Aantal zaken dat is afgedaan middels de inzet van een ander instrument 
dan een rapport 3 - 3

Aantal zaken waarin geen overtredingen zijn geconstateerd 1 - 4
Afgeronde klachten over de Spoorwegwet 3 - -
Adviezen ministerie I&M 4 5 6

Wet luchtvaart Met besluit afgehandelde aanvragen om oordeel over tarieven 2 - 2
Goedkeuringsbesluit toerekeningssysteem - 2 -

Loodsenwet Besluiten Loodsenwet 3 1 4
Wp2000 Zaken gemeentelijke vervoerbedrijven afgerond 6 - -

Aantal zaken afgerond met rechtsoordeel - - -
Adviezen ministerie I&M 2 1 -

Regulering: energie
Opbrengst bijdrageregeling energie in mln. EUR 2,9 3,1 4,1
Methode-besluiten - 4 7
Uitvoeringsbesluiten 69 116 78
Handhavingsbesluiten 11 3 2
Adviezen aan Minister van EL&I 21 9 12
Geschillenbeslechting 30 26 20
Aantal zaken E waarin boete en/of last is opgelegd 9 1 3
Totaal boetes in energiezaken in miljoenen EUR 0,8 0,2 10,4

Bezwaar
Afgeronde zaken bezwaar tegen Mededingingsbesluiten 18 12 24
Afgeronde zaken bezwaar tegen Energiebesluiten 42 118 142
Afgeronde zaken bezwaar tegen Vervoersbesluiten 1 1 1

Beroep
Afgeronde zaken beroep tegen Mededingingsbesluiten 45 12 11 waarvan 2 bouwzaken

Afgeronde zaken hoger beroep tegen Mededingingsbesluiten 8 36 13 waarvan 10 bouwzaken

Afgeronde zaken beroep tegen Energiebesluiten 39 55 73
Afgeronde zaken hoger beroep tegen Energiebesluiten - - -
Afgeronde zaken beroep tegen Vervoersbesluiten 6 6 1
Afgeronde zaken hoger beroep tegen Vervoersbesluiten 9 1 3

Outcome
3-jaars voortschrijdend gemiddelde in mln. EUR [prijzen 2011] 340 366 265

Budget en personeel
Totaal toegekend budget [mln. Euro] 49,4 45,9 45,5 excl. schadevergoeding 

Aantal medewerkers op 31 december 438 433 395
Verhouding man/vrouw 51%/49% 52%/48% 52%/48%
Gemiddelde leeftijd personeel 37 38 39


