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Lezing voor de 11e Markt&Mededingingsconferentie, Den Haag, 24 mei 2012 
Henk Don, Lid Raad van Bestuur NMa 
 
Inleiding 
Dames en heren,  

Het is mij een eer en genoegen hier vandaag vanuit de Raad van Bestuur van de 

NMa een inleiding te geven op uw jaarlijkse congres.  

Het zal waarschijnlijk tevens de laatste keer zijn dat ik u vanuit die hoedanigheid op 

dit evenement toespreek. 

Bij de eerstvolgende editie van het Markt&Mededingingscongres, staat hier hopelijk 

een bestuurder namens de Autoriteit Consument & Markt. 

Ik ben gelukkig niet nostalgisch aangelegd. 

In plaats van  terug te kijken, wil ik dan ook graag met u vooruit blikken, naar een 

aantal belangrijke ontwikkelingen die de komst van de ACM ons zal brengen. 

 

Fusie, stand van zaken 

Als het parlement tijdig instemt met de Instellingswet, zal de ACM op 1 januari van 

start gaan. 

OPTA, CA en NMa houden dan op te bestaan.  

We zijn druk bezig met de voorbereidingen, en zijn we ook al een behoorlijk eind op 

streek.  

Op alle niveaus werken bestuurders, directeuren, managers en medewerkers van de 

drie organisaties in gezamenlijkheid aan de bouw van de nieuwe toezichthouder.  

Dit levert een behoorlijke ‘nevenactiviteit’ op, want de winkel blijft natuurlijk gewoon 

open.  

Maar het resultaat van deze nevenactiviteit mag er zijn; de bouw van de nieuwe 

organisatie ligt op schema, en de betrokkenheid en het enthousiasme onder de 

medewerkers is groot.  

Zeker voor overheidsbegrippen, worden in een flink tempo veel beslissingen 

genomen.  

Dat zijn niet altijd eenvoudige beslissingen, maar gelukkig hebben we in de laatste 

twaalf maanden een goede verstandhouding ontwikkeld zodat we in eensgezindheid 

ook de moeilijke keuzes kunnen maken.  
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Begin april was de inrichting van de nieuwe organisatie vastgelegd in een 

Voorgenomen Organisatiebesluit, dat nu voor advies ligt bij de 

medezeggenschapsorganen. 

We verwachten dat we het definitieve Organisatiebesluit op 1 juni naar de SG 

kunnen sturen. 

 

Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie?  

ACM zal drie pijlers kennen: mededingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en 

consumententoezicht. 

Deze drie pijlers worden ondergebracht in vier directies: mededinging, consumenten 

(waaronder ook alle niet-marktgerelateerde zaken van OPTA en EK – denk 

bijvoorbeeld aan spam), een reguleringsdirectie Telecom, Post en Vervoer, en een 

reguleringsdirectie Energie.  

Ook is het voor u niet onbelangrijk om te weten dat art. 24- zaken in de gereguleerde 

sectoren, onder de verantwoordelijkheid van de reguleringsdirecties gaan vallen.  

We hebben daarvoor gekozen omdat in die directies de meeste kennis over de 

gereguleerde sectoren geconcentreerd zal zijn.  

Voor de fusie- en kartelzaken vonden we dat geen doorslaggevend argument. Deze 

zaken blijven dus onder de verantwoordelijkheid van de Directie Mededinging vallen. 

Belangrijker is dat in veel zaken nauw zal worden samengewerkt tussen de 

toezichtsdirecties, en dat sectorkennis wordt uitgewisseld.  

 

Daarnaast is er voor gekozen een aparte directie Juridische Zaken te vormen, zoals 

u dat nu bij de NMa ook al gewend bent.  

De uitspraak van het CBb in de zaak Elektroburo Vos heeft bevestigd dat het vereiste 

van functiescheiding, zoals neergelegd in artikel 54a van de Mededingingswet, een 

scheiding op afdelingsniveau moet zijn. 

In alle sanctiezaken van de ACM zal deze lijn worden doorgezet.  

De directie JZ zal dus ook belast worden met de behandeling van sanctiezaken 

afkomstig van de andere ACM-directies.  

Ook zal ACM de ambitie hebben om beroepsprocedures zoveel mogelijk door eigen 

medewerkers te laten behandelen, onder verantwoordelijkheid van de directie JZ.  
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Uit het voorstel voor de Instellingswet zoals dat op 27 februari jl. naar de Kamer is 

gezonden, blijkt verder dat ACM in principe een driekoppige Raad van Bestuur zal 

kennen.  

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 7 jaar, de overige bestuursleden 

voor 5 jaar. Deze benoemingstermijnen vloeien voort uit de Europese eisen in het 

Derde Pakket Energiewetgeving.  

De Raad van Bestuur vormt het zelfstandig bestuursorgaan ACM, zonder eigen 

rechtspersoonlijkheid, conform het huidige NMa-model. 

Het wetsvoorstel voor de Instellingswet bepaalt ook dat eenmaal door de ACM voor 

een bepaalde taak verkregen informatie, ook mag worden gebruikt voor de uitvoering 

van andere wettelijke taken.  

Deze mogelijkheid zal de ACM in staat stellen om sneller en efficiënter bepaalde 

marktproblemen op het vizier te krijgen, en daar een geschikte oplossing voor te 

vinden.  

Dat is winst, want in het verleden hebben we gemerkt dat de gescheiden 

bevoegdheden en informatiestromen tussen de toezichthouders, niet altijd een 

gunstige invloed hadden op de efficiënte afhandeling van zaken.  

Dit was bijvoorbeeld het geval in de colportagezaken van de NMa en de CA uit 2011, 

waar vanuit onderling aanvullende bevoegdheden dezelfde zaak werd opgepakt. Een 

soortgelijk geval zou onder de ACM sneller en efficiënter kunnen worden afgedaan. 

 

Een belangrijk deel van de met de fusie beoogde efficiencywinst zal afhankelijk zijn 

van het voorstel voor de materiële wet,  de zgn. Stroomlijningswet.  

Met deze wet wordt beoogd de verschillen in procedures en bevoegdheden tussen 

de drie toezichthouders, zo veel als mogelijk te stroomlijnen en te vereenvoudigen.  

Het uitgangspunt daarbij is dat onnodige verschillen in bevoegdheden en procedures 

tussen de toezichthouders worden opgeheven.  

Alleen op die manier kunnen de beoogde efficiencies van deze fusie worden bereikt.  

Denkt u hier bijvoorbeeld aan een uniform openbaarmakingsregime, volgens het 

principe “alles openbaar, tenzij”, ook in sanctiezaken.  

Maar ook aan kortere procedures door het afschaffen van de bezwaarmogelijkheid in 

sanctiezaken. 

Het concept voor dit wetsvoorstel zal openbaar geconsulteerd worden.  
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Wij hadden gedacht dat deze consultatie voor de datum van dit congres van start zou 

gaan.  

Dat is helaas niet het geval.  

Een diepgaande discussie over de details rondom de materiële wetswijzigingen voor 

ACM, kunnen we vandaag dus niet met elkaar hebben.  

Dat neemt niet weg dat er genoeg onderwerpen overblijven die, zelfs op hoofdlijnen, 

vandaag voldoende voer voor discussie kunnen vormen.  

Een van die onderwerpen betreft de toezichtstijl van de ACM, en daarbinnen het 

principe van probleemoplossend toezicht. Wij zien deze vorm van toezicht als een 

essentieel element in deze tijd, waarin toezichthouders meer moeten bereiken, met 

minder middelen.  

 

Voordat ik hier uitgebreider op in ga, wil ik beginnen met op te merken dat met de 

komst van de ACM niet ineens alles anders wordt.  

Hoewel er op sommige terreinen sprake zal zijn van nieuwe of gestroomlijnde 

bevoegdheden, geldt voor de meeste veranderingen dat deze niet compleet nieuw 

zijn.  

Er is dan ook niet zozeer sprake van een revolutie, maar van evolutie.  

De grootste schok zit wellicht in de stap naar digitale dossiers.  

Van de drie toezichthouders is de best practice op ICT-terrein te vinden bij de OPTA, 

zodat die praktijk gekozen is voor de ACM.  

Dat leidt tot veel minder papier; een stap die binnen de NMa al nodig bleek voor het 

dossier executieveilingen, dat anders een hele verdieping aan archiefkasten zou 

vergen.  

Nu staat dat dossier op dvd. We hopen dat niet alleen de advocatuur, maar zo nodig 

straks ook de rechtbank en het CBb daarmee zullen kunnen werken. 

 

Ook de toezichtslijnen die ik zo met u ga bespreken, maken in meer of mindere mate 

al onderdeel uit van de toezichtspraktijk van de drie toezichthouders.  

De fusie biedt wel een kans om de implementatie van deze lijnen verder uit te 

werken, te verankeren, en heldere keuzes te maken.  

 

Ook voor het mededingingstoezicht in Nederland betekent de komst van de ACM een 

volgende stap in de evolutie.  
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In het begin werd het werk van de NMa voor een belangrijk deel gedomineerd door 

grote aantallen ontheffingsaanvragen, en vervolgens door nog grotere aantallen 

bouwzaken.  

Dit dwong de NMa om efficiënt en creatief te opereren, maar dat kon niet voorkomen 

dat er weinig capaciteit overbleef voor andere zaken.  

Wat volgde was een periode van verbreding; het vizier werd verlegd naar sectoren 

buiten de bouw, en er kwam ook een verbreding in de instrumentenkeuze.  

Met de fusie zetten we deze verbreding van het vizier en de instrumentenmix door; 

de problemen komen uit een breder veld en we kunnen kiezen uit een rijker palet aan 

bevoegdheden en instrumenten.  

Een dergelijke verbreding biedt kansen voor het markt- en consumententoezicht, 

maar vraagt ook om focus.  

Dat wil zeggen een helder toetsingskader waarmee keuzes worden gemaakt over 

welke zaken je wilt oppakken, en welke instrumenten je daarbij wilt inzetten.  

Dat vergt ook een visie op gecompliceerde markten, zoals de zorgsector, en op 

complexe vraagstukken, zoals de verhouding tussen het mededingingsrecht en 

andere publieke belangen.  

Aan deze visievorming wordt op dit moment al hard gewerkt.  

Daarbij mobiliseren we ook kennis en inzichten van buiten de eigen organisaties. 

 

Probleemoplossend toezicht  

Zoals gezegd wil de ACM werken volgens het principe van probleemoplossend 
toezicht.  
Dat wil zeggen dat het voorkomen en oplossen van marktproblemen centraal staat, 

en dat de keuze van instrumenten volgend zal zijn.  

De vraagstukken die de ACM signaleert, worden aangepakt op een manier die het 

meest bijdraagt aan een effectieve oplossing of preventie van het probleem.  

De beoogde effecten van het toezicht staan daarbij centraal. 

Deze werkwijze stelt niet alleen hoge eisen aan de detectie en analyse, maar vereist 

ook een creatieve en flexibele inzet van zowel mensen als middelen. 

De exacte definiëring van wat wij beschouwen als ‘problemen’, is daarbij uiteraard 

van groot belang; de omvang, kenmerken en effecten van problemen zullen bepalen 

of er wordt ingegrepen en zo ja, met welke inzet van instrumenten.  
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Dit kan dus betekenen dat ACM per situatie waarin deze werkwijze wordt toegepast, 

zal bekijken welke mix van instrumenten het beste zal bijdragen aan een oplossing 

van het marktprobleem.  

Hier kiezen we dus niet voor een vaste stijl, maar voor het uitgangspunt van 

“meerhandigheid”.  

De toezichthouder zal soms vermanend of bestraffend optreden, maar soms juist de 

dialoog of het publieke debat zoeken.  

Deze werkwijze is niet compleet nieuw. Binnen de toezichtsdirecties van de huidige 

drie organisaties, zijn verschillende elementen van probleemoplossend toezicht al 

aanwezig.  

Ik noem bijvoorbeeld de wijze waarop de NMa de bouwzaken aangepakt heeft met 

een versnelde procedure, de aanpak van de CA bij misleidende SMS-diensten, en de 

samenwerking tussen OPTA en NMa in de fusiezaak KPN-Reggefiber.  

De komst van de ACM biedt ons de mogelijkheid hier een meer systematische 

aanpak van te maken. 

Hoewel binnen de ACM i.o. veel enthousiasme bestaat voor deze manier van werken 

en toezicht houden, moet er wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt.  

En dat is dat de uiteindelijke toepassing en invulling van probleemoplossend toezicht 

mede bepaald wordt door het karakter en de reikwijdte van de verschillende 

wettelijke taken en bevoegdheden. 

Waar die niet toereikend zijn, kunnen we dat wel op gepaste wijze signaleren. 

Last but not least vormt externe communicatie een cruciaal onderdeel van de 

instrumentenmix voor probleemoplossend toezicht.  

Dat is een onmisbaar element in het realiseren van de gewenste 

gedragsbeïnvloeding.  

 

In de vakliteratuur en de landelijke dagbladen hebben we de afgelopen tijd 

gemengde reacties kunnen lezen op deze toezichtstijl.  

Van enthousiaste, tot meer sceptische of zelfs huiverige reacties.  

Onder de laatste categorie vallen vooral kritische opmerkingen over de vraag of 

handhavend optreden door de ACM op deze manier geen onderschoven kindje 

dreigt te worden. 

Ik kan u gerust stellen; praten met het toezicht kan wat ons betreft heel goed samen 

gaan met het uitdelen van boetes, indien dat nodig blijkt.  
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Sancties blijven een belangrijk instrument voor effectieve probleemoplossing en 

preventie. 

Het is een kwestie van balans, waarbij we de reputatie van een sterke toezichthouder 

moeten behouden. 

En voor wie vreest dat 2012 een verloren jaar wordt omdat de vorming van de ACM 

veel tijd en aandacht vergt; ook u kan ik gerust stellen.  

Binnenkort komen er enkele sanctiebesluiten naar buiten, en we voorzien hoogstens 

een geringe dip in de gemeten output voor dit jaar. 

 

Als de tijd het toelaat wil ik nog kort drie actuele thema’s aanstippen, waar ook ACM 

een antwoord op zal moeten vinden: het toezicht op de zorgsector, duurzaamheid in 

relatie tot mededinging, en de nieuwe wet Markt en Overheid. 

 

Toezicht op zorgsector 

Het toezicht op de zorgsector blijft een terrein wat de gemoederen bezig houdt.  

De toepassing en handhaving van mededingingsregels binnen het regime van 

gereguleerde concurrentie in de zorgsector blijft een weerbarstig vraagstuk.  

Ik zie daar twee belangrijke oorzaken voor: 

(1) Door de publieke belangen die in het spel zijn wordt de toepassing van de 

mededingingsregels vaak nog als frustrerend of onterecht ervaren. 

Daar is de NMa zich van bewust, en dit stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan de 

communicatie met en over deze sector.  

Zo willen we kijken of we iets royaler om kunnen gaan met het geven van informele 

zienswijzen, met name waar die een grote voorbeeldwerking kunnen hebben.   

(2) De tweede oorzaak is het feit dat de sector komt uit een systeem waarin het 

aanbod leidend was, en nu zijn weg moet vinden in een systeem van vraagsturing.  

Enerzijds heeft een toezichthouder de taak om - juist - de ontluikende concurrentie in 

een sector te bewaken en te bevorderen, vooreerst door middel van voorlichting, 

guidance, maar zo nodig ook door handhavend op te treden.  

Anderzijds hebben de recente uitspraken van de rechtbank in twee thuiszorgzaken 

duidelijk gemaakt dat de rechter handhavend optreden in een sector in transitie 

kritisch beoordeelt, en dat er hoge eisen worden gesteld aan het onderzoek naar de 

feitelijke specifieke context.  

Wij bekijken op dit moment welke gevolgen wij verbinden aan deze uitspraken.  
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Een andere actuele ontwikkeling in het toezicht op de zorgsector vormt het 

wetsvoorstel over de zorgspecifieke fusietoets, dat onlangs naar de Kamer is 

gestuurd.  

Bij het huidige wetsvoorstel zal getoetst worden of de fusie wel een goed idee is, en 

wel doordat de fuserende ondernemingen zelf een effect-rapportage gaan opstellen.  

Ik vind dit persoonlijk een goede zaak, omdat hier naast private belangen ook 

publieke belangen op het spel staan.  

Ook beschouw ik het als winst dat er een betere taakverdeling komt tussen de NZa 

en de NMa als het gaat om de beoordeling van fusies in de zorg.  

 

Duurzaamheid 

Een ander thema dat steeds meer aan aandacht en populariteit lijkt te winnen – ik 

verwijs naar het middagdeel van dit congres – is de vraag rondom de toepassing van 

het mededingingsrecht op samenwerking ter bevordering van duurzaamheid.  

Er lijkt een toenemende behoefte te bestaan aan duidelijkheid over de ruimte die de 

mededingingsregels bieden bij dit soort samenwerkingsafspraken.  

Vooral waar het gaat om de toepassing van artikel 6 lid 1 en lid 3 Mw.  

Vaak worden deze regels – terecht of onterecht – als belemmering ervaren bij het 

ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven.  

Voorzover dat onterecht is, kunnen zulke beelden schadelijk zijn voor de 

duurzaamheid èn voor het draagvlak voor het mededingingsrecht.  

Uit de eerste Ronde Tafel Duurzaamheid die de NMa vorig najaar organiseerde, 

bleek dat de ervaren belemmering vooral bestaat uit een gebrek aan duidelijkheid 

over wat wel mag en niet mag.  

De NMa verbindt hier vervolgacties aan.  

Ten eerste is er een interne, NMa-brede coördinatiegroep gevormd die zich over dit 

vraagstuk buigt, met het doel te bekijken of de NMa op dit terrein een meer pro-

actieve benadering kan kiezen, en zo ja hoe die er uit kan zien. 

In de tweede plaats zal er op de NMa website op niet al te lange termijn een 

kennisbank duurzaamheid worden ondergebracht.  

Daarin zullen relevante besluiten en andere knowhow op het gebied van 

duurzaamheid verzameld, en voorzien van toelichting, worden aangeboden.  
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Ook hebben we dit onderwerp inmiddels op een ander niveau ingestoken: gisteren 

heb ik in Brussel aandacht voor dit onderwerp gevraagd bij de collega’s van onze 

Europese zuster-autoriteiten, in de zgn. Heads of Agency Meeting.  

Daarbij heb ik geschetst wat wij hier tegenkomen, en gevraagd naar hun ervaringen 

met dit thema.  

Mogelijk kunnen we met de collega’s een gezamenlijke visie ontwikkelen.  

We hebben immers ook te maken met artikel 101 lid 3 TEU, en alle bijbehorende 

jurisprudentie en beschikkingenpraktijk. 

Ook onder de vlag van de ACM zal de aandacht voor dit thema op de agenda blijven.  

Ik ben dan ook benieuwd welke inzichten de discussie van vanmiddag ons gaat 

opleveren.  

 

Markt & Overheid 

Ten slotte wil ik kort ingaan op de nieuwe taken die de NMa er vanaf 1 juli a.s. bij 

krijgt, door de inwerkingtreding van de wet Markt & Overheid.  

Overheden zullen zich vanaf dat moment bij het ontplooien van economische 

activiteiten moeten gaan houden aan de vier gedragsregels uit deze wet.  

De achterliggende doelstelling is, zoals u weet, om zoveel mogelijk gelijke 

concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en ondernemende overheidsorganisaties 

te bevorderen.  

Deze doelstelling sluit goed aan bij de missie van ACM, die je zou kunnen 

omschrijven als: het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en 

consumenten.  

Wij zijn intern bezig met de voorbereiding van deze nieuwe toezichtstaak.  

Zo vergen de vier gedragsregels nog verdere uitwerking, denk bijvoorbeeld aan de 

verplichting tot integrale kostprijsberekening.  

De eerste twee jaar staan nog in het teken van een overgangsperiode, voor zover 

het gaat om bestaande activiteiten.  

Wij willen deze overgangsperiode benutten om in dialoog met de verschillende 

overheden tot een eenduidige uitleg en toepassing van de gedragsregels te komen.  

Die dialoog kan vele vormen aannemen; informele gesprekken, rondetafels, of meer 

stevige gesprekken in het kader van een formeel onderzoek naar een nieuw geval, 

dat niet onder het overgangsrecht valt.  
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Dit alles met het doel zoveel mogelijk spontane naleving te stimuleren; het is vooral 

de eigen verantwoordelijkheid van de overheden zelf ervoor te zorgen dat zij aan de 

regels voldoen.  

Hoewel de NMa beschikt over de mogelijkheid een last onder dwangsom op te 

leggen, zou je mogen verwachten dat een overheid het daar niet op laat aankomen.  

Idealiter geeft de dialoog die aan een dergelijke last onder dwangsom voorafgaat, al 

voldoende aanleiding tot aanpassing van ongewenst gedrag.  

 
Afsluiting 
Dames en heren. 

Wij zijn volop bezig met onze transformatie van mededingingstoezichthouder, naar 

een geïntegreerde toezichthouder voor consument en markt.  

Wellicht is het ook tijd voor een nieuwe stap in de evolutie van dit evenement, naar 

een congres voor Consument, Markt&Mededinging?  

Ik dank u voor uw aandacht. 

 
 
 
 


