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In zijn bijdrage gaat Henk Don in op de rol van publieke belangen in het mededingingsrecht. Aan de ene 

hand concludeert hij dat publieke belangen (namelijk elk aspect dat door consumenten belangrijk gevonden 

wordt) meegenomen kunnen worden in mededingingsdoelstellingen. Aan de andere kant zegt hij (net als 

Pieter Kalbfleisch) dat van een echte afweging van belangen nauwelijks sprake is in geval van uitzonderingen 

op het kartelverbod. Zonder in te gaan op de mededingingsrechtelijke details wilde ik stilstaan bij publieke 

belangen vanuit een toezichthoudersperspectief. In veel gereguleerde markten, zoals energie en telecom, 

spelen publieke belangen een grote rol in de dagelijkse praktijk van toezichthouders, zowel impliciet als 

expliciet. De noodzaak om verschillende mededingingsrechtelijke of publiekbeleidsdoelstellingen tegen elkaar 

af te wegen is inherent aan de besluiten die toezichthouders nemen in gereguleerde markten. 

 Voor toezichthouders is het noodzakelijk keuzes te maken en een balans te vinden tussen 

mededinging, private en publieke belangen binnen het juridische kader waarbinnen zij geacht worden hun 

taken uit te voeren. Toezichthouders kunnen niet hun ogen sluiten voor dergelijke belangen, maar worden 

juist gedwongen beslissingen te nemen en met oplossingen te komen die rekening houden met deze vaak 

tegengestelde belangen. Wanneer marktwerking geïntroduceerd wordt in gereguleerde sectoren vormen 

publieke of universele belangen – zoals consumentenbescherming, de beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van basisvoorzieningen, onderwijsbekostiging en de borging van schaarse grondstoffen – een onderdeel van 

de beslissing. De algemene regels die de wetgever heeft opgesteld moeten vertaald worden naar en toegepast 

worden op de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld, het vaststellen van tarieven voor gereguleerde bedrijven kan 

negatieve gevolgen hebben voor innovatie en productontwikkeling, maar kunnen ten goede komen aan 

mededingingsrechtelijke en consumentenbelangen. Mijns inziens is dit met name het geval in ex-ante 

toezicht. 

In zijn boek, The regulatory enterprise, oftewel De toezichthoudende onderneming, stelt Tony 

Prosser (2010) dat toezichthouders in de toekomst gedwongen worden vaker rekening te houden met andere 

belangen dan alleen mededingingsrechtelijke belangen. Dit maakt de evenwichtsoefening voor 

toezichthouders des te lastiger. Belangrijke maatschappelijke belangen, zoals duurzaamheid, mensenrechten 

en andere vormen van maatschappelijke solidariteit (volksgezondheid, onderwijs) zullen onderdeel moeten 

vormen van hun dagelijkse werkzaamheden. Naar zijn mening is ‘de toezichthoudende onderneming’ één die 

gericht is op samenwerking om de juiste balans te vinden tussen de verschillende principes in iedere 

afzonderlijke maatschappelijke en politieke context. 

 Wanneer zich een dilemma voordoet, heeft de toezichthouder de wetgever nodig om richting te 

geven. Het is echter duidelijk dat de regels nooit exact bij de werkelijkheid passen, zeker niet in het ex-ante 

toezicht, laat staan in dynamische en onzekere omgevingen zoals telecom. Als gevolg daarvan is de 

onafhankelijkheid van de toezichthouder ook een van de meest elementaire bouwstenen van de 

toezichthoudende onderneming. Wanneer de toezichthouder al deze belangen meeneemt, dient hij deze te 

wegen op een transparante, maar ook onafhankelijke manier zonder daarbij beïnvloed te worden door 

politieke kortetermijnbelangen of door druk vanuit private partijen. Dit moet gedaan worden op een 

onafhankelijke manier met de grootste zorgvuldigheid. Henk Don wijst hier terecht op in zijn conclusie, 

waarin hij stelt dat toezichthouders echt onafhankelijk en vrij van politieke bemoeienis zouden moeten zijn. 

Dit fundamentele principe moet te allen tijde worden gewaarborgd. 



 Het is de verwachting dat NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit worden samengevoegd in een 

nieuwe toezichthouder, die nu nog de tijdelijke werknaam heeft van ‘De Nieuwe Autoriteit’, oftewel DNA. 

Inderdaad, hierbij zal de uitdaging zijn degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor de nieuwe 

toezichthouder de mogelijkheid te geven rekening te houden met de verschillende belangen op de hierboven 

beschreven manier. Wellicht zal dat een nog moeilijkere evenwichtsoefening zijn, nog moeilijker dan die nu al 

is. En wanneer de DNA ook iets van Pieter Kalbfleisch’ DNA in zich heeft, ben ik ervan overtuigd dat dit zal 

lukken. Op dat vlak heb ik zeer positieve ervaringen met Pieter. Besluiten die het afwegen van belangen zoals 

innovatie, investeringszekerheid, mededingingsrechtelijke en consumentenbelangen vereisen, vragen om 

durf, creativiteit en gezag, maar boven alles een onafhankelijke geest. In mijn ogen heeft Pieter bewezen al 

deze kwaliteiten te kunnen combineren op een pragmatische wijze. Bovendien heeft hij zijn gevoel voor 

humor weten te behouden, wat samenwerken met hem een waar genoegen heeft gemaakt.  


