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Geachte mevrouw Hulshof, 

 

Met interesse heeft de NMa kennis genomen van uw consultatiedocument, waarin de 

Consumentenautoriteit haar aandachtsgebieden bekend maakt voor 2010 /2011. De NMa erkent 

het nut van het consulteren van de samenleving. Reacties op ons werk bieden vaak waardevolle 

tips. Anderzijds is consulteren een goede manier om ons werk te verantwoorden.  

 

De Consumentenautoriteit richt zich op het bevorderen van eerlijke handel tussen bedrijven en 

consumenten. De NMa stelt zich tot doel markten te laten werken. Binnen het sectorspecifieke 

toezicht van de NMa bestaan er consumentenbeschermende taken die een aanvulling vormen op 

die van de Consumentenautoriteit. Het complementaire karakter geeft aanleiding tot 

samenwerking. De NMa ziet derhalve grote waarde in de bestaande vruchtbare samenwerking 

met de Consumentenautoriteit. 

 

Een belangrijk aandachtsveld voor de NMa is toegankelijke en bruikbare informatie voor 

energieconsumenten. Met name op dit terrein bestaan raakvlakken met de door de  

Consumentenautoriteit gestelde prioriteiten voor de komende twee jaar. 

 

ConsuWijzer 

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de NMa en de Consumentenautoriteit is 

ConsuWijzer, het gezamenlijke loket van de Consumentenautoriteit, OPTA en de NMa. Via 

ConsuWijzer wordt niet alleen informatie gegeven aan consumenten, maar komen ook 

waardevolle signalen binnen. Sinds kort maken de drie toezichthouders gebruik van een 

gezamenlijk signaleringssysteem, dat hen in staat stelt beter toezicht te houden op overlappende 

onderwerpen.  
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Agressieve werving 

Eén van deze overlappende onderwerpen, zoals u ook aangeeft in uw consultatiedocument, is het 

thema agressieve werving, een gebied waarop u toezicht houdt op basis van de Wet oneerlijke 

handelspraktijken. In het consultatiedocument geeft u aan dat met name binnen de energie- en 

telecomsector de noodzaak bestaat om dergelijke handelspraktijken te voorkomen. De NMa 

erkent deze noodzaak. Vanuit dit bewustzijn is het  belang van toegankelijke en bruikbare 

informatie aan energieconsumenten door de NMa geagendeerd voor de komende periode. In de 

nieuwe Richtsnoeren informatieverstrekking van de NMa, die per 1 januari 2010 in werking 

treden, wordt nadere invulling gegeven aan de informatieverplichtingen van energieleveranciers 

aan consumenten bij werving. De NMa wil graag de nauwe samenwerking met de 

Consumentenautoriteit op dit gebied voortzetten. 

 

Oneerlijke handelspraktijken 

Tevens bestaat overlap tussen de NMa en de Consumentenautoriteit op het gebied van oneerlijke 

handelspraktijken en (on)volledige informatieverstrekking online. Op dit moment wordt 

gezamenlijk onderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van prijsvergelijkingsites voor energie 

transparant te maken.  

 

Markttoezichthoudersberaad 

Binnenkort vindt de volgende bijeenkomst plaats van het Markttoezichthoudersberaad (Mtb). De 

NMa hecht veel waarde aan dit overleg en hoopt hier wederom waardevolle informatie uit te 

wisselen over onder andere handhavingstechnieken. 

 

Toekomstige samenwerking 

Gezien de resultaten van in de afgelopen jaren, en de perspectieven voor de toekomst, wil de 

NMa de samenwerking met de Consumentenautoriteit graag verstevigen en uitbreiden. Wij zijn 

dan ook verheugd dat een dergelijke intentie ook is opgenomen in uw consultatiedocument.  

 

Tot slot complimenteren wij u voor het werk dat u de afgelopen jaren heeft verricht en wij wensen 

u veel succes toe in de komende periode. 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze:  

 

 

 

 

 

mr P. Kalbfleisch 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 


