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‘Marktwerking doet productiviteit stijgen’

Goede informatie cruciaal bij fusiemelding

Dagboek van een 
karteldeelnemer
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Het publieke debat over marktwerking is weer 

opgelaaid. Aanleiding is de kritiek van de Twee-

de Kamer op het onderzoek van het ministerie 

van Economische Zaken naar de effecten van 

het marktwerkingsbeleid in elf sectoren waar de 

overheid marktwerking heeft geïntroduceerd.

Die kritiek vind ik onterecht. De uitkomsten van 

het onderzoek zijn positiever dan door volks-

vertegenwoordigers, vakbonden en journalisten 

wordt voorgespiegeld. Want de consument 

heeft meer te kiezen, de doelmatigheid is 

ge stegen en de toegankelijkheid is gelijk geble-

ven. Ook is de werkgelegenheid in een aantal 

geliberaliseerde sectoren toegenomen en zijn 

de prijzen in onder meer notariaat en lucht-

vaartsector gedaald. Het gaat hierbij veelal om 

markten in transitie. Die moet je de tijd gunnen 

om tot wasdom te komen. Daarbij moet je niet 

in een kramp schieten als het even tegenzit.

Natuurlijk zijn er weeffouten en kan de sturing 

van marktwerking altijd beter. Maar sturen gaat 

gemakkelijker als je actuele kennis hebt van 

markten. De NMa kan met haar jarenlange 

ervaring in marktstudies en sectoranalyses  

de beleidsmakers hierbij ondersteunen.

Marktwerking kent op korte termijn ook ‘ver-

liezers’, zoals mensen die bij ex-monopolisten 

werkten. Maar concurrentie zorgt op deze 

markten ook voor de toetreding van nieuwe 

ondernemingen – en zij bieden nieuwe werk-

gelegenheid.

Het huidige politieke klimaat heeft steeds meer 

oog voor het borgen van publieke belangen, die 

in het proces van marktwerking in het gedrang 

kunnen komen. De weging van publieke belan-

gen ten opzichte van de belangen die volgen uit 

de Mededingingswet is aan de wetgever. Ook 

de Mededingingswet zelf kent een wegings-

mechanisme voor die publieke belangen. Al 

met al zal de introductie van marktwerking op 

lange termijn een positief effect hebben. Het 

leidt tot lagere prijzen, hogere kwaliteit, meer 

keuzevrijheid en meer werkgelegenheid.

Pieter Kalbleisch, 
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Onterechte kritiek
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CPB-directeur Coen Teulings:

‘Marktwerking 
doet produc tiviteit 
stijgen’

‘Helaas, no pain, no gain.  
Dat geldt ook voor marktwerking. 
Maar dat heeft wel in verrassende 
mate bijgedragen aan de produc-
tiviteit in ons land. Onze economie 
is gebaat bij meer marktwerking en 
minder overheidsbemoeienis.’  
Zegt de econoom Coen Teulings. 
Hij is directeur van het Centraal 
Planbureau (CPB).



In relatie tot de Nederlandse economie valt al snel het woord 

‘kredietcrisis’. Op de vraag hoe en wanneer deze ons land zal 

treffen, zegt Teulings: ‘Een goede weersverwachting is niet een-

voudig en economische voorspellingen zijn zeker niet makke-

lijker. Maar het ligt voor de hand dat de kredietcrisis ook hier  

gevolgen zal hebben. Want als in de VS sprake is van recessie, 

importeren ze minder. Voor een exportland als Nederland is dat 

ongunstig.’

Proijt op termijn
‘Bovendien staat de kredietverlening onder druk door de rente-

voeten en zijn sinds de crisis begon de koersen van de aandelen 

met zo’n twintig procent gedaald. Maar het duurt wel langer dan 

verwacht dat de gevolgen hier merkbaar zijn. Hoe groot die zul-

len zijn is, lastig te voorzien. Er wordt gezegd dat dit een vrij  

heftige crisis is, maar ik verwacht dat we in ons land te maken 

krijgen met ‘minder groei’. Niet leuk, maar daar valt wel mee te 

leven.’

Hier komt bij dat de Nederlandse overheid minder te lijden heeft 

van de huidige hoge energieprijzen dan veel andere landen, 

omdat de prijs van aardgas is gekoppeld aan die van aardolie.  

En dus heeft de overheid extra inkomsten. Nu worden extra aard-

gasopbrengsten in de regel niet direct gebruikt om belastingen te 

verlagen, maar om de staatsschuld te reduceren. En dus heeft de 

burger niet meteen profijt van die extra inkomsten, maar wel op 

lange termijn. 

Productiviteit gestegen
Geregeld laait de discussie op over de vraag of liberalisering of 

marktwerking wel zo heilzaam is als de voorstanders ervan wel 

beweren. Teulings heeft daarop een heldere visie: ‘Als je kijkt naar 

de marktwerkingoperaties in Nederland en naar vergelijkend 

onderzoek met andere landen, dan zie je dat marktwerking verras-

send veel heeft bijgedragen aan de stijging van de productiviteit.’

‘Neem bijvoorbeeld de privatisering van KPN, dat heeft een enor-

me impuls gegeven aan de productiviteit. Op het spoor zie je het 

ook. De verkoop van NS Cargo aan Deutsche Bahn heeft geleid 

tot een explosieve stijging van het vrachtvervoer. Door concurren-

ten op het spoor toe te laten, is het goederenvervoer na jaren van 

daling weer gestegen.’

‘In de luchtvaart zijn de bilaterale landingsrechten onder druk 

komen te staan door de Open Skies verdragen. Daardoor is  

veel meer concurrentie mogelijk op tal van belangrijke routes.  

Nederland is daarin een voorloper geweest, want wij hadden  

als eerste een Open Skies verdrag met de Verenigde Staten.  

Dat heeft dramatische effecten gehad op die bedrijfstak, die  

daardoor véél efficiënter is geworden.’ 

Wensen consument
‘In een aantal gevallen zijn ze ook producten gaan aanbieden die 

veel beter aansluiten op de wensen van de consument. Om even 

bij de luchtvaart te blijven: de luxe broodjes die vroeger aan 
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boord werden geserveerd, waren de duurste broodjes die je ooit 

hebt gegeten. Daar had de consument helemaal geen behoefte 

aan, die vond de budgetvluchten ook prima. En behalve voor 

meer efficiency heeft het ook voor technische innovaties gezorgd.’

 ‘India probeerde zich in het verleden met hoge tariefmuren van 

de buitenwereld af te scheiden en de concurrentie buiten de deur 

te houden. Dat vertaalde zich in een weinig productieve binnen-

landse industrie. Toen die tariefmuren werden verlaagd, steeg  

de concurrentiedruk. Als gevolg daarvan ontstond er ook bloei.  

Hetzelfde geldt voor China. En kijk dichter bij huis, naar de  

landen achter het voormalige IJzeren Gordijn. Ook daar zie je  

een enorme productiviteitstijging sinds ze hun deuren hebben 

opengezet voor de wereldhandel.’

Politieke bedenkingen
Bij zulke marktwerkingoperaties zijn er ook verliezers. Mensen 

die hun baan kwijtraken ten gevolge van marktwerking, concur-

rentie en productiviteitsstijging bijvoorbeeld. ‘Ja, dat is natuurlijk 

niet prettig’, erkent Teulings. ‘Maar het is nu eenmaal een gege-

ven dat er zonder pijn geen winst valt te behalen. Dus ik begrijp 

wel dat de politiek bedenkingen heeft over de vraag of zulke  

operaties wel moeten worden doorgezet, maar het zou jammer 

zijn als daardoor werd besloten om niet op de ingeslagen voort  

te gaan. We hoeven echt niet alleen hosanna te roepen als het 

over marktwerking gaat, maar we moeten wel de grote lijn van  

de voordelen op lange termijn van marktwerking scherp houden. 

Wat dat betreft is het goed dat de NMa daarop toeziet.’

‘Gelukkig is Nederland in vergelijking met Frankrijk of Duitsland 

vroeg begonnen met het doorvoeren van hervormingen. Daar 

plukken we nu de vruchten van. In de jaren ’70 werden we gecon-

fronteerd met zogeheten stagflatie – de combinatie van stagnatie 

van de economie en inflatie – die voortduurde tot begin jaren ’80. 

Toen was de productiviteitstijging bijna tot stilstand gekomen. 

Met één à anderhalf procent had je het helemaal gehad. De laat-

ste jaren is de productiviteit weer flink gestegen. Het ligt voor de 

hand dat dit verband houdt met de marktwerkingexercities die er 

zijn geweest.’

‘Marktwerking heeft behalve 

voor meer efficiency ook voor 

technische innovaties gezorgd’

 

Meer verschijningsvormen
Betekent dit dat marktwerking moet worden gezien als een  

wondermiddel dat altijd en overal moet worden doorgevoerd? 

Volgens Teulings in elk geval niet. Hij wijst er bovendien op dat 

het begrip vele verschijningsvormen kent en niet in alle bedrijfs-

takken hetzelfde is. ‘Je kunt marktwerking in de telecomsector 

niet vergelijken met de bloemenveilingen. En ook de zorg is een 

bedrijfstak met specifieke kenmerken. Als ik een ongeluk heb 

gehad, wil ik niet eerst over prijs en kwaliteit onderhandelen, dan 

wil ik zo snel mogelijk geholpen worden. Daar zijn aparte rege-

lingen voor nodig.’

‘Er zijn geen standaardrecepten en het gaat ook niet altijd goed. 

De liberalisering van de taximarkt was bijvoorbeeld een ‘niet zo’n 

gouden greep’. En het is vrij simpel uit te leggen waarom niet.  

Bij een taxistandplaats neem je bijna altijd de voorste. Probeer jij 

in Amsterdam maar eens de tweede te nemen, reken maar dat je 

ruzie krijgt met de taxichauffeurs. Het grappige is dat je hier te 

maken hebt met een heel concurrerende markt met heel veel  

verschillende aanbieders, maar dat het toch niet mogelijk is om 

te shoppen.’

Succes hervormingsbeleid
Vuistregel blijft volgens Teulings niettemin dat concurrentie alle 

partijen scherp houdt en dat de consument daar uiteindelijk baat 

bij heeft. Voor hem een goede reden om dat principe hoog te 

houden. ‘Gunstig is ook’, voegt hij daar aan toe, ‘dat de arbeids-

markt hier goed werkt. Er is sprake van circa vier procent werk-

loosheid. Dat is laag. Het voordeel is dat wie z’n baan kwijtraakt 

relatief makkelijk een nieuwe baan vindt. Dat succes hebben we 

te danken aan zo’n twintig jaar hervormingsbeleid.’



1   Nadat de NMa materiaal heeft gekopieerd, krijgt een onder
neming tien werkdagen om aan te geven welke data buiten het 
onderzoek vallen, zoals de correspondentie tussen het bedrijf en 
haar advocaat (legal privilege) en privégegevens. Is tien dagen 
niet veel te kort?
In de praktijk is dit vaak heel redelijk. Meestal nemen we maar 

een beperkte hoeveelheid data mee die betrekking heeft op  

specifieke personen, die mogelijk betrokken zijn bij een kartel. 

Het komt ook voor dat we veel meer gegevens meenemen. Dan 

stellen we na overleg met de onderneming een aangepaste ter-

mijn vast waarbinnen de onderneming moet reageren. Bij som-

mige bestanden is overigens duidelijk dat vraagstukken van legal 

privilege niet aan de orde zijn, zoals bij klantenbestanden, die 

een rol kunnen spelen bij een onderzoek naar marktverdeling.

2   Of bepaalde gegevens daadwerkelijk onder het legal privilege 
vallen, wordt beoordeeld door een ambtenaar van de NMa. Maar 
zou dat niet een onafhankelijke persoon moeten zijn?
Wij hebben gekozen voor een procedure waarbij de Raad van 

Bestuur van de NMa hiervoor specifiek één ambtenaar van de 

NMa heeft aangewezen, die niet bij onderzoek is betrokken.  

Deze functionaris beoordeelt of de onderneming terecht claimt 

dat het gaat om geprivilegieerde gegevens. Is hij van mening dat 

de claim onterecht is, dan wordt de onderneming daarover geïn-

formeerd. Die heeft dan vijf dagen om eventueel naar de voor-

zieningenrechter te stappen. Gedurende deze hele procedure  

blijven de data buiten het onderzoek.

3   De NMa kan een image maken van een harde schijf van een 
pc, waarbij als het ware een foto van de pc wordt gemaakt en alles 
wat er op de pc staat wordt gekopieerd. Hoe gericht zoekt de NMa 
eigenlijk?
Om ook verwijderde bestanden boven water te kunnen halen, is het 

maken van een image noodzakelijk. Dan neem je per definitie meer 

mee dan nodig is voor het onderzoek. Daarom stellen we de onder-

neming bij het maken van een image in de gelegenheid aan te geven 

welke bestanden overduidelijk niet relevant zijn voor het onderzoek.

De NMa digitale werkwijze 2007 is te vinden op www.nmanet.nl

De werkwijze 
van de digitale 
recherche
Als de NMa aanwijzingen heeft dat de  
Mededingingswet wordt overtreden, kan ze 
onaangekondigd een bedrijfsbezoek afleggen. 
De toezichthouder vordert dan inzage van 
zakelijke gegevens en bescheiden en maakt 
daar kopieën van. De NMa zocht naar aanlei-
ding van haar vorig jaar aangepaste digitale 
werkwijze, en het commentaar van VNO-NCW 
daarop, de dialoog met de werkgeversorgani-
satie  Hieronder geeft ze antwoord op vragen 
die leven bij ondernemingen.

6

Hubert van Breemen, VNONCW: 

‘Ik sluit niet uit dat  

onderdelen van de digitale 

werkwijze in een procedure 

door de rechter, aan de 

Akzo Nobel-jurisprudentie 

worden getoetst.’
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In januari is het startsein gegeven voor de 

overgangsperiode naar een gezamenlijke 

Europese betaalmarkt (SEPA). Daardoor 

kunnen bankklanten in alle lidstaten op 

dezelfde manier en zonder bijkomende 

kosten betalen. De Europese betaalmarkt 

moet ook leiden tot meer concurrentie, 

wat het betalingsverkeer goedkoper en  

efficiënter maakt. Een efficiënt en veilig 

betalingsverkeer vergemakkelijkt de aan-

koop van goederen en diensten over de 

landsgrenzen heen. Het is daarom van 

wezenlijk belang voor het optimaal func-

tioneren van de Europese interne markt.

De Nederlandse Vereniging van Banken 

(NVB) geeft in haar studie ‘De gevolgen 

van SEPA voor pinnen met de betaalpas’ 

aan dat het Nederlandse pinsysteem voor 

elektronisch betalen waarschijnlijk zal  

verdwijnen. Vooral de wens van de banken 

om hiervoor al een einddatum vast te  

stellen, baart de NMa zorgen.

Vraag is leidend
Bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van 

de NMa: ‘De vraag van consumenten en 

winkeliers zou leidend moeten zijn voor 

het verloop van deze overgangsperiode. 

Door nu al te speculeren over een eind-

datum voor pin, verzwakken zij op voor-

hand de concurrentiepositie van pin ten 

opzichte van andere betaalproducten. 

Invoering van SEPA kan leiden tot het 

onnodig verdwijnen van de huidige  

efficiënte nationale betaalproducten en  

dat moet worden voorkomen.’

NMa is bezorgd 

over wens banken 

om een einddatum 

voor pin vast te 

stellen

Minister van Financiën Wouter Bos heeft 

hier op 21 mei jongstleden bij de Retail-

poort ook voor gewaarschuwd: ‘De banken 

moeten laten zien dat SEPA-producten 

‘Concurrentiepositie pin niet verzwakken’

tenminste even goed en even goedkoop 

zijn als de bestaande nationale betaal-

producten.’

Er is nog een risico verbonden aan het 

vaststellen van einddata voor de migratie-

periode. Daarover sprak Kalbfleisch tijdens 

de presentatie van een visiedocument over 

de invoering van SEPA: Eén betaalmarkt: 

meer concurrentie? op donderdag 29 mei 

tijdens het 9e jaarcongres Betalings verkeer 

in Amsterdam. ‘Het kan in strijd zijn met 

de Mededingingswet als banken gezamen-

lijk afspraken maken met als gevolg dat 

het aanbod van bestaande betaalproduc-

ten wordt beperkt. Mogelijk levert het  

efficiëntie-voordelen op om einddata vast 

te stellen voor betaalproducten op het 

moment dat een groot deel van de markt 

is overgestapt op nieuwe betaalproducten. 

Daarvan is echter nu nog geen sprake.’

Meer weten over dit onderwerp? 
De NMa signaleert meer zaken die in 

strijd kunnen zijn met de mededingings-

regels. Zie hiervoor het visiedocument 

SEPA op de website www.nmanet.nl.

Een goedkoop en efficiënt product waar heel veel vraag naar is, blijft in een normaal  
functionerende markt gewoon verkrijgbaar. Nu er een Europese markt komt voor  
betaalproducten, kondigen de banken echter aan het huidige pinsysteem te willen  
afschaffen. Een slecht idee, vindt de NMa.

nma presenteert visie op sepa
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Goede informatie 
cruciaal bij fusiemelding

Zorginstellingen hebben zelf invloed 

op snelheid beoordeling door de NMa

De omzetdrempels voor het melden van 
concentraties in de zorgsector zijn met 
ingang van 1 januari verlaagd. Dit betekent 
dat relatief kleinere instellingen met fusie-
plannen nu voor het eerst rekening moeten 
houden met een beoordeling door de NMa. 

Welke informatie vraagt de NMa van partijen en waarom? En wel-

ke stappen kunnen de fusiepartners ondernemen om het proces 

zo soepel mogelijk te laten verlopen? De NMa moet beoordelen 

of fusies en overnames mogelijk gezonde concurrentie tussen 

ondernemingen belemmeren. Deze beoordeling moet de NMa in 

elke zaak maken; steeds tegen de achtergrond van specifieke 

marktomstandigheden. Daarom heeft zij bij elke fusiemelding 

opnieuw actuele en specifieke informatie nodig. Deze moet wor-

den verstrekt bij de melding van de fusieplannen. Voor onderne-

mingen is het zaak om zo volledig mogelijk te zijn. Want als de 

NMa na de melding meer informatie nodig heeft, wordt de 

behandelingstermijn langer.

Welke informatie heeft de NMa nodig? 
De NMa moet in de eerste plaats kunnen bepalen hoe de mark-

ten functioneren waarop de fuserende ondernemingen actief zijn. 

Welke typen ondernemingen concurreren met elkaar en binnen 

welk geografisch gebied vindt die concurrentie plaats? Nadat op 

basis van de antwoorden op deze vragen de markten zijn afge-

bakend, gaat de NMa de positie van de fuserende ondernemin-

gen op die markten bepalen. Daarvoor is informatie nodig over 

de omvang van de totale markt én over omzet en afzet van de 

ondernemingen zelf. De NMa moet de positie van de fuserende 

ondernemingen natuurlijk ook kunnen afzetten tegen die van 

concurrenten. Vaak moeten hiervoor concurrenten en afnemers 

van de fuserende ondernemingen worden bevraagd.

}
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Wat betekent de gang naar de NMa nu in de praktijk voor  
ondernemingen? 
Ids Thepass, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rotterdam-

se zorginstelling Laurens, meldde eind december 2007 de fusie-

plannen met Zorg Compas aan bij de NMa. Begin februari gaf de 

NMa haar goedkeuring. Thepass: ‘We zijn begonnen met het inwin-

nen van extern juridisch advies. We wisten immers niet precies hoe 

de procesgang in elkaar zit, waar de NMa precies naar op zoek is, 

wat ze toetst, wat de kaders zijn en welke overwegingen ze han-

teert. Onze juridisch adviseur weet dat wel, omdat hij veel vaker te 

maken heeft met fusiemeldingen bij de NMa. Hierdoor hadden we 

al snel gevoel voor wat relevante informatie was en wat niet.’

Leidraad zorginstellingen
Het is dus belangrijk in de informatievoorziening te anticiperen 

op de beoordelingsmethoden van de NMa. Om ondernemingen 

in de ouderenzorg te helpen bij de gegevensverstrekking, is 

onlangs de leidraad zorginstellingen uitgebracht. Hierin legt de 

NMa uit hoe zij in eerdere fusiezaken naar de markten voor thuis-

zorg en intramurale ouderenzorg heeft gekeken. De leidraad is te 

vinden op www.nmanet.nl. Een leidraad voor instellingen in de 

gehandicaptenzorg volgt binnenkort. 

Hoewel dat zeker niet voor alle fusies geldt, was in de zaak  

Laurens-Zorg Compas de informatievergaring relatief eenvoudig. 

Thepass: ‘In onze organisaties zijn twee mensen er ongeveer 

twee dagen mee bezig geweest. Wij wisten hoe je naar de 

in formatie moest kijken. Daardoor verliep het proces van fusie-

melding behoorlijk snel.’ Op basis van de verschafte informatie 

was in deze zaak al vrij snel duidelijk dat er in de regio Rotterdam 

na de fusie voldoende alternatieve aanbieders overbleven. 

Het belang om meer informatie te geven over marktomstandig-

heden, stijgt naarmate het marktaandeel van de fuserende onder-

neming groter is. Want dan komen in de beoordeling van de NMa 

vragen aan de orde als: ‘Kunnen ondernemingen uit andere markten 

eenvoudig toetreden?’, ‘Hoe machtig zijn de afnemers?’ en ‘Veran-

deren de marktomstandigheden in de nabije toekomst, bijvoorbeeld 

onder invloed van regelgeving?’ Hoe meer van dergelijke vragen 

reeds bij het indienen van de melding worden beantwoord, hoe 

sneller de NMa tot de kern van haar beoor deling kan komen.

Prenotiicatiegesprek
Als fusiepartners verwachten dat de informatievergaring of de 

beoordeling van hun zaak complex is, kunnen zij voorafgaand  

aan de officiële melding een gesprek aanvragen bij de NMa. In  

dit zogeheten prenotificatiegesprek denkt de NMa mee over hoe  

partijen aan de benodigde gegevens kunnen komen. Daarnaast 

kan de NMa, op basis van een voorlopige inschatting, haar visie 

geven op de specifieke aspecten die in de beoordeling van de zaak 

een rol gaan spelen.

Door ondernemingen in de zorg voor en tijdens een fusiemelding 

goed te informeren over haar benaderingswijze, probeert de NMa 

bij te dragen aan een soepel verloop van het meldingsproces.

Winnie van Heesch, senior medewerker directie Mededinging NMa

Omzetdrempels verlaagd

De overheid heeft per 1 januari 2008 de omzetdrempels 

waarboven een meldingsplicht geldt, verlaagd voor  

fuserende zorg instellingen. Daarvoor was het zo dat als 

twee of meer zorginstellingen na de fusie ieder een omzet 

van e 30 miljoen hadden én een gezamenlijke omzet van 

meer dan e 113 miljoen, zij zich bij de NMa moesten mel-

den. Na de voorgenomen wijziging zijn die drempels voor 

de individuele omzet naar e 10 miljoen en voor de geza-

menlijke omzet naar e 55 miljoen verlaagd. Fusieplannen 

moeten pas worden aangemeld als ten minste twee van  

de betrokken ondernemingen ieder afzonderlijk meer dan  

e 5,5 miljoen van de omzet uit zorg activiteiten hebben 

behaald.

Voldoende keuze

Minister Van der Hoeven van Econo mische Zaken en  

minister Klink van Gezondheidszorg vinden dat er voor  

de consument voldoende keuzemogelijk heden moeten  

zijn in de zorgsector. Zij willen voorkomen dat een zorg-

aan bieder zoveel macht krijgt dat dit leidt tot vermin dering 

van kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaal-

baarheid. Daarom zijn de omzetdrempels verlaagd.
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Dag 1 – 8 januari 2008
Bij het Belgische bedrijf dat ons kort gele-

den heeft overgenomen, hebben ze van-

daag de prijsafspraken ontdekt. Na de over-

name zijn ze ons bedrijf flink gaan door-

  lichten. Logisch, maar ik had nooit gedacht 

dat dit boven water zou komen. We hielden 

alles zo informeel mogelijk en ik probeerde 

nooit iets vast te leggen over mijn contac-

ten met de concurrenten. Alle kasten van 

mijn verkoopafdeling zijn binnenstebuiten 

gekeerd. En verdomd, ergens tussen de 

papieren zaten oude aantekeningen met 

door mij voorgestelde prijsverhogingen! 

Maarten heeft mij morgen op het hoofd-

kantoor ontboden. Ik houd mijn hart vast. 

Dag 2 – 9 januari 2008
Vanochtend met Maarten gesproken.  

Hij was ziedend en zichtbaar aangeslagen. 

Hij heeft me flink uitgehoord en ik heb  

uiteindelijk bekend. Ontkennen had toch 

geen zin meer. Ik heb gezegd dat Frits er 

ook van wist en mij destijds had geïntro-

duceerd bij het overleg. Ik heb uitgelegd 

hoe alles in zijn werk ging, de bijeenkom-

sten in hotels, de telefoontjes, de code-

namen. Ik wist natuurlijk dat het illegaal 

was. Maar ja, je wilt niet onder doen voor 

de anderen en het hoorde er kennelijk bij. 

Frits deed het al jaren zo toen ik zijn baan 

kreeg. Had ik er maar eerder iets van 

gezegd. 

Bij Maarten kan ik op geen enkel begrip 

rekenen, zo lijkt het. Hij moet dit nu gaan 

uitleggen aan het nieuwe Belgische 

bestuur. Toen Maarten na ons gesprek 

gekalmeerd was, besloot hij onze huis-

advocaat te bellen. Thuis heb ik nog niks 

gezegd. Ik wil Judith niet ongerust maken. 

Ik heb geen idee waar dit toe leidt, maar  

ik houd rekening met het ergste.   

Dagboek van een karteldeelnemer
‘Hoe heb je dit kunnen doen? Besef je hoeveel ons dit kan kosten? De reputatie van ons 
bedrijf ligt te grabbel!’ Dat waren letterlijk de woorden van de baas van Tom toen na een 
boekenonderzoek een kartel werd ontdekt. Uiteindelijk besloot de onderneming via haar 
advocaat de NMa te bellen en clementie aan te vragen. Een stap met grote gevolgen.  
Hier volgen delen uit Tom’s dagboek. De namen en situatie zijn gefingeerd.
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Dag 3 – 14 januari 2008
Het zijn lange dagen op kantoor en de 

sfeer is gespannen. De advocaat heeft  

uitgelegd dat ons heimelijke overleg het 

bedrijf ettelijke miljoenen euro boete kan 

kosten en dat ik daarnaast persoonlijk 

beboet kan worden tot 450.000 euro.  

Verder krijgen we natuurlijk slechte pers. 

En dat net na de euforie van de overname. 

Van de ene op de andere dag ziet mijn toe-

komst er heel anders uit. Hoe heb ik mijn 

gezin toch zo in gevaar kunnen brengen? 

Dag 4 – 23 januari 2008
Vannacht weer niet best geslapen. Frits en ik 

hebben de afgelopen dagen diverse gesprek-

ken gevoerd over onze contacten met de 

concurrentie, onder meer met Maarten en 

een aantal advocaten. Ze hebben me op het 

hart gedrukt er met niemand over te praten. 

Maarten schrok van alle details die Frits en 

ik hem vandaag hebben verteld. Hij kent de 

anderen bij de concurrentie natuurlijk zelf 

ook. Het blijkt dat Frits op zijn laptop 

e-mails had die aanwijzingen voor het over-

leg bevatten en die voor de NMa van belang 

kunnen zijn. Je voelt je echt een crimineel. 

Ik heb Maarten gevraagd wat dit alles voor 

mij gaat betekenen. Hij heeft gezegd dat hij 

dat nog niet kan zeggen. Ik denk dat ik mij 

maar eens moet gaan oriënteren op een 

andere baan. Ik heb de situatie in bedekte 

termen aan Judith verteld. Ze voelde natuur-

lijk al langer dat er wat speelde. Ik heb haar 

gezegd dat alles goed komt, maar ondertus-

sen weet ik dat lang niet zeker.   

Dag 5 – 25 januari 2008
De Belgen zitten bovenop de zaak en ver-

hogen de druk op Maarten om alle infor-

matie boven tafel te krijgen. Ik word nog 

steeds geregeld bij hem geroepen. Hij is 

erg zenuwachtig. Er heeft koortsachtig 

overleg plaats tussen Antwerpen en de  

leiding hier. De advocaat is inmiddels kind 

aan huis. Samen met hem wordt druk 

nagedacht over de volgende stappen. We 

kunnen kiezen: stoppen met het kartel, het 

de concurrenten laten weten en vijf jaar 

afwachten (lijkt me niet zo handig) of een 

zogeheten clementieverzoek indienen bij 

de NMa. Dan moeten we wel alles vertel-

len en alle bewijzen overhandigen.  >>

Dagboek van een karteldeelnemer

‘Ons heimelijke 

overleg kan het 

bedrijf miljoenen 

kosten en mij 

persoonlijk 

een boete tot 

450.000 euro’
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Als we de eerste zijn, kunnen we er zelfs 

zonder boete van afkomen. Het is een  

lastige keuze. Ik leef tussen hoop en vrees.

Dag 6 – 1 februari 2008
Maarten heeft mij gisteren gezegd dat ik 

kan blijven als ik maar volledig met het 

bedrijf meewerk. Ik heb aangegeven dat ik 

vind dat we naar de NMa moeten stappen 

om te proberen boetevrijstelling te krijgen. 

De knoop zal nu heel snel worden door-

gehakt in overleg met de Belgische top.  

Ik hoop dat dit goed afloopt en dat ik dit  

achter mij kan laten. Ik hoop ook vannacht 

weer wat beter te slapen.

Dag 7 – 8 februari 2008
De kogel is door de kerk. De advocaat 

heeft gisteren naar de NMa gebeld om een 

clementieverzoek in te dienen. Hij heeft 

het verzoek niet alleen namens het bedrijf 

maar ook namens mij en Frits persoonlijk 

gedaan. Ik krijg dan dezelfde korting op de 

boete als het bedrijf, dus ik hoop echt dat 

we de eerste zijn. Het voelt niet goed om 

de concurrenten er zo bij te lappen, maar 

het is wel de verstandigste keuze. Vanoch-

tend zijn we bij de NMa geweest en heb-

ben we het hele verhaal uit de doeken 

gedaan. De kans is groot dat we er zonder 

boete vanaf kunnen komen. 

Dag 8 – 3 maart 2008
De NMa heeft invallen gedaan bij de  

anderen en bij ons op het bedrijf. De 

media hebben er inmiddels ook lucht van 

gekregen. Het stond vanochtend nota 

bene in de Telegraaf. Dat is niet bepaald 

reclame voor de zaak. Toch sta ik nog 

steeds helemaal achter de beslissing om 

naar de NMa te stappen. 

Dag 9 – 16 mei 2008
Tot mijn grote opluchting heb ik net als het 

bedrijf volledige boetevrijstelling gekregen. 

Alles is in wat rustiger vaarwater gekomen. 

Ik ben nog wel een paar keer gehoord door 

de NMa, maar daar raak je enigszins aan 

gewend. Maarten heeft woord gehouden,  

ik krijg een tweede kans op een nieuwe 

plek. Voor onze concurrenten dreigen 

geweldig hoge boetes. Ik ben benieuwd  

hoe het zal zijn als ik die mensen nog eens 

tegen het lijf loop. Maar ja, het was óf zij  

óf wij en dan kies je toch voor jezelf. Thuis 

is de stress van de afgelopen maanden ook 

voorbij. Ik kan het voorlopig allemaal van 

me afzetten. Het voelt alsof ik door het oog 

van de naald ben gekropen.  

Hoe lang wacht u nog?
Op de website van de NMa is een  

speciale voorlichtingsfilm beschikbaar 

over haar clementieregeling. De korte film  

‘Clementie in kartelzaken: Hoe lang wacht 

u nog?’ is te vinden op www.nmanet.nl en 

kosteloos te bestellen op dvd.

‘Het voelt niet goed om 

de concurrenten er bij te 

lappen, maar het is wel 

de verstandigste keuze’
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Consument staat centraal bij afwegingen

europa

Een ondernemer zet in op gebieden waar  
hij het meeste succes denkt te behalen.  
Ook toezichthouders maken voortdurend 
afwe gingen: pakken we deze zaak wel of niet 
op? Vooral omdat zij door kabinetsbezui-
nigingen minder budget krijgen. Dat vraagt 
om heldere keuzes over de inzet van mensen 
en middelen en dwingt tot een slimme inzet  
van belastinggeld.

De NMa concentreert zich op de sectoren waar risico op over-

tredingen bestaat en de schade voor de Nederlandse economie 

groot kan zijn. De gekozen sectoren publiceren we elk jaar na  

een consultatieronde in de NMa Agenda.

Naast deze afweging op zaakoverstijgend niveau, maakt de NMa 

ook een keuze uit de individuele zaken. De wetgever is er bij de 

oprichting van uitgegaan dat de NMa niet alle zaken kan op -

pakken die op haar pad komen. We mogen zelf bepalen welke 

zaken prioriteit krijgen en welke niet. Wie het niet eens is met dit 

prioriteringsbeleid, kan naar de rechter stappen. In de praktijk 

gebeurt dat soms ook. Maar de rechtbank in Rotterdam heeft de 

keuze en motivatie van de NMa herhaaldelijk goedgekeurd.

Maximaal voordeel
De NMa kiest voor zaken die de consument maximaal voordeel 

opleveren en grijpt in waar het meeste effect te verwachten is. 

Dat ingrijpen in een sector via een sanctie of een alternatief hand-

havingsinstrument, zoals het voeren van informele gesprekken 

met partijen, betekent ook een waarschuwing aan ondernemers 

in andere sectoren om zich aan de regels te houden. We kiezen 

daarbij steeds het instrument dat het meest effectief is.

Het bedrijfsleven profiteert van de keuzes die we maken. Door 

onze pijlen te richten op de risicosectoren blijft de admini   stra-

tieve lastendruk voor het bedrijfsleven laag. De consument  

profiteert van dit selectieve optreden via lagere prijzen, meer 

keuze(vrijheid) en een hogere kwaliteit. 

NMa kiest voor 
maximale naleving 

Op Europees niveau staat ‘keuzes maken’ eveneens hoog op de 

agenda. Dit blijkt uit de laatste vergadering van alle Europese toe-

zichthouders (European Competition Authority, ECA), die in mei 

in Boedapest werd gehouden. NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch 

zat daar de bespreking voor van een door onze Engelse tegen-

hanger OFT geschreven document over de vraag, hoe prioritering 

het beste kan worden toegepast. Het doel is om uiteindelijk in 

alle EU-lidstaten een geharmoniseerde prioriteringsaanpak te  

realiseren. Dit vergroot de slagkracht van de mededingings-

autoriteiten, die daardoor beter toezicht op de markt kunnen  

houden.

Zoals ondernemers kiezen voor winstmaximalisatie, kiest de  

NMa voor maximale naleving. Prioritering is voor ons een  

belangrijk en nuttig instrument om optimaal onze taken uit  

te voeren. 

Dr. Nikos Lavranos | senior medewerker 
afdeling Strategie & Communicatie NMa
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NMa blijft kosten beleggingsverzekeringen controleren

‘Wabeke-norm 
mag juist géén 
norm worden’ 

Jan-Wolter Wabeke, de  
Ombudsman Financiële 
Dienstverlening, deed  
onlangs de aanbeveling aan 
verzekeringsmaatschappijen 
om consumenten die te veel 
kosten hebben betaald voor 
hun beleggingsverzekerings-
polissen, te compenseren.  
Dit naar aanleiding van het 
feit dat veel polishouders 
minder bleken te hebben 
gespaard dan zij hadden 
verwacht. 

Wabeke komt tot de conclusie dat het redelijk was geweest als de 

verzekeraars maximaal 2,5 procent kosten hadden doorberekend. 

Aangezien volgens Wabeke ook de consument zelf, de tussen-

personen en de wetgever mede verantwoordelijkheid dragen, 

adviseert hij uiteindelijk de verzekeraars om alle kosten boven  

de 3,5 procent van de ingelegde bedragen aan de verzekerden te 

compenseren. De NMa is blij dat er oplossingen worden gezocht 

voor gedupeerde consumenten, maar plaatst ook kritische kant-

tekeningen bij het advies van Wabeke.

Woekerpolissen 
Sinds de jaren negentig zijn zo’n 6,5 miljoen beleggingsverzeke-

ringen verkocht. Dit zijn over het algemeen hypotheekproducten 

of oudedagvoorzieningen als levensverzekeringen of lijfrente-

polissen, die geheel of gedeeltelijk in aandelen of obligaties wor-

den belegd. In 1995 wijst de Amsterdamse hoogleraar Arnoud 

Boot op de ondoorzichtige kosten van beleggingsverzekeringen. 

Nadat ook de Ombudsman Financiële Dienstverlening aan het 

eind van de jaren negentig een soortgelijke waarschuwing laat 

horen, constateert de in 2001 opgerichte Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) in 2006 dat deze producten relatief duur zijn, 

omdat de verzekeraars van de inleg een aanzienlijk deel aan  

kosten aftrekken. Het consumentenprogramma Radar van de 

TROS ontvangt duizenden klachten van polishouders over de 

hoge kosten die de verzekeringsmaatschappijen in mindering 

brengen. De ‘Woekerpolis-affaire’ is geboren. 
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Volledig inzicht 
Om het beschadigde vertrouwen van de consument te herstellen, 

roept het Verbond van Verzekeraars in december 2006 de commissie 

transparantie beleggingsverzekeringen in het leven. Deze Commissie 

De Ruiter (onder aanvoering van voormalig minister van Justitie Job 

de Ruiter) adviseert de verzekeraars om in het offerte- en oriëntatie-

stadium van nieuwe polissen volledig inzicht te geven in de belang-

rijkste eigenschappen en de bijbehorende kostenopbouw van beleg-

gingsverzekeringen. Bovendien vindt de commissie dat cliënten 

jaarlijkse een duidelijk overzicht moeten krijgen van de kostenont-

wikkelingen en het opgebouwd vermogen. De meeste verzekeraars 

nemen deze aanbevelingen over. Om ze te kunnen uitvoeren, ontwik-

kelt de commissie de zogeheten De Ruitermodellen voor de verzeke-

raars. De Ombudsman Financiële Dienstverlening gaat aan de slag 

om een oplossing voor de gedupeerden te vinden. 

Geen bodem of plafond
‘Wij juichen toe dat Wabeke opkomt voor consumenten die in het 

verleden gedupeerd zijn’, zegt Geert Moelker, programmamanager 

Verzekeringen en zakelijke dienstverlening bij de NMa. ‘Maar wij 

hebben geen mening over de vraag of die 2,5 procent terecht is.  

Wij richten ons alleen op mededingingsrechtelijke risico’s. Onze 

zorg is dat de aanbeveling van Wabeke de norm wordt waar de ver-

zekeraars zich op gaan richten. Dan zou de concurrentie in gevaar 

komen. Die aanbeveling van Wabeke mag geen bodem zijn voor de 

toekomstige kosten en geen plafond voor toekomstige rendemen-

ten. Verzekeraars dienen polissen aan te bieden tegen de laagst 

mogelijke kosten. Dat komt uiteindelijk de consument ten goede.’ 

‘Een ander punt was de vraag of verzekeraars al dan niet gezamen-

lijk met de belangenorganisaties van gedupeerde consumenten 

mogen onderhandelen om de problemen op te lossen. Dat is een 

gevoelige kwestie, omdat gezamenlijk overleg tot kartelvorming 

kan leiden en dat is verboden. Verzekeraars hebben ons gevraagd 

welke mogelijkheden ze hebben. Gezien het belang van deze lang 

voortslepende zaak voor gedupeerde consumenten vinden wij het 

belangrijk om constructief mee te denken over mogelijke oplos-

singen. De NMa heeft daarbij de grenzen aangegeven van de 

Mededingingswet. Daar zal ook scherp op worden toegezien.  

Zo mag overleg alleen over oude en lopende polissen gaan en 

mogen verzekeraars geen concurrentiegevoelige informatie uit-

wisselen. We hebben de verzekeraars bovendien geadviseerd om 

zich bij de onderhandelingen door onafhankelijke externe partijen 

te laten vertegenwoordigen.’

Kosten monitoren
Over de samenwerking met de AFM in deze zaak zegt Moelker: 

‘Wij hebben elk onze eigen verantwoordelijkheid. De AFM kijkt of 

financiële dienstverleners netjes met hun klanten omgaan, wij 

houden in de gaten of ze geen gezamenlijke afspraken maken die 

de concurrentie belemmeren. Daarom zullen wij – ongeacht hoe 

deze kwestie nu precies wordt opgelost – blijven monitoren hoe 

de verzekeraars hun kosten vaststellen. Dus dat er geen norm in 

de markt ontstaat of dat er aanwijzingen zijn dat verzekeraars 

daar afspraken over maken. Als dat zo is, treden we hard op.’

Concurrentie aanzwengelen
‘De Commissie de Ruiter heeft zich vooral ingezet om nieuwe 

problemen in de toekomst te voorkomen’, reageert Ombudsman 

Financiële Dienstverlening Jan-Wolter Wabeke. ‘Mijn advies hield 

verband met het verleden en was uitsluitend bedoeld om de 

maximale kosten voor lopende contracten vast te stellen’. Wabeke 

verwacht niet dat die 2,5 procent een norm zal worden, waarvoor 

de NMa waarschuwt. ‘Het zal veel eerder de concurrentie aan-

zwengelen’, zegt hij. ‘De consument weet nu dat die kosten  

makkelijk onder de 2,5 procent kunnen blijven. Daarom zullen de 

verzekeraars – zeker door de vergaande transparantie die zij nu 

via de De Ruitermodellen moeten geven – wel hun best doen om 

zover mogelijk onder dat percentage te blijven.’

foto © Swinkels van Hees

+ 2,5%

- 2,5%



Ondernemers in Nederland hebben te 
maken met stijgende kosten. Niet alleen 
gaan de kosten voor lonen en grondstof-
fen omhoog, ook aardgas wordt steeds 
duurder. Om in de toekomst de beschik-
baarheid van gas tegen een redelijke prijs 
veilig te stellen, is verdere liberalisering 
van de Europese gasmarkt noodzakelijk. 
De NMa neemt het voortouw in Noord-
west-Europa.

Roadmap 
brengt 
Europese 
gasmarkt 
dichterbij
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Negen landen hebben in april een flinke stap gezet  

naar een gezamenlijke gasmarkt: België, Denemarken,  

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland,  

Zweden, Nederland en Noorwegen. Onder voorzitter schap 

van de NMa namen toezichthouders, netbeheerders en 

energie bedrijven een roadmap aan voor de ontwikkeling 

van de Noordwest-Europese gasmarkt.  
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De routekaart identificeert twee prioritei-

ten voor de komende jaren: transparantie 

en transportcapaciteit.

Lange adem
Het ontstaan van een competitieve Euro-

pese gasmarkt is een proces van lange 

adem. Al voor het verschijnen van de 

Europese gasrichtlijn in 1998 was duidelijk 

dat een geïntegreerde en geliberaliseerde 

Europese gasmarkt niet zomaar zou  

ontstaan – hoe noodzakelijk deze ook is.  

Met de stijgende prijzen en de groeiende 

afhankelijkheid van gas van buiten Europa, 

is een competitieve Europese markt de 

enige garantie voor afnemers voor vol-

doende gas tegen een redelijke prijs.

Tot op dit moment loopt de ontwikkeling 

van de gasmarkt ver achter bij die van de 

Europese elektriciteitsmarkt. Er bestaan 

nog steeds obstakels binnen de Europese 

gezamenlijke markt, vooral op de grenzen 

tussen landen. Op zich is dat niet vreemd. 

Verschillende landen hanteren onder ande-

re verschillende regels voor bijvoorbeeld 

toegang tot de infrastructuur, zoals pijp-

leidingen.  Dergelijke verschillen hinderen 

de vrije handel in aardgas. Om het proces 

te versnellen, hebben Europese energie-

toezichthouders in 2006 besloten deze 

obstakels eerst per regio op te lossen.  

Zo ontstond het Gas Regional Initiative 

(GRI), dat Europa in drie regio’s opsplitst. 

Samen met acht andere landen behoort 

Nederland tot GRI North-West. 

Twee prioriteiten
De routekaart die het GRI in april presen-

teerde is bedoeld om het proces verder te 

vereenvoudigen. NMa-directeur Peter Plug, 

voorzitter van het GRI North West, conclu-

deerde afgelopen oktober dat de focus op 

de zes speerpunten te weinig resultaten 

opleverde.  Na veel discussie is daarom 

besloten dit aantal voor de komende jaren 

te reduceren tot twee: het gebrek aan trans-

parantie oplossen en het tekort aan gas-

transportcapaciteit wegwerken.

Met speerpunt nummer één, transparantie, 

wordt bedoeld een uniforme en tijdige 

beschikbaarheid van gegevens die nood-

zakelijk zijn voor een effectieve marktwer-

king. Handelaren en andere marktpartijen 

hebben voldoende informatie nodig om 

beslissingen te kunnen nemen en risico’s 

af te dekken. Zonder informatie hebben 

nieuwe toetreders op de markt bovendien 

geen schijn van kans. Dan zijn ook inves-

teringsbeslissingen voor nieuwe infra-

structuur moeilijker te maken.

De ontwikkeling 

van de gasmarkt 

ligt op dit moment 

ver achter bij die 

van de Europese 

elektriciteitsmarkt

Op de tweede plaats moet het tekort  

aan transportcapaciteit zo snel mogelijk 

worden opgelost. Daarbij gaat het om de 

toegang tot grensoverschrijdende trans-

portcapaciteit. Transportcapaciteit blijkt 

vaak te zijn volgeboekt waardoor nieuwe 

par tijen nauwelijks kunnen toetreden tot 

de markt. Een probleem is bovendien dat 

de transport capaciteit wel volledig wordt 

geboekt, maar niet volledig wordt benut. 

Het overschot aan capaciteit kan op dit 

moment nog niet worden verhandeld  

op een secundaire markt. Dit bemoeilijkt  

de toegang tot transport capaciteit, met 

hogere prijzen als gevolg.

Breed draagvlak

Belangrijk aan de roadmap is dat niet 

alleen de energietoezichthouders van de 

negen landen zich hieraan hebben gecom-

mitteerd, maar ook de netbeheerders en 

marktpartijen. Hierdoor zijn de uitgezette 

stappen breed gedragen en is de verwach-

ting dat de concrete doelen ook kunnen 

worden gehaald. Tijdens de bijeenkomst 

van het GRI NW in april was Plug daar 

duidelijk over: ‘Er is algemene consensus 

over deze twee speerpunten. Daarmee is 

het GRI niet alleen een initiatief van regu-

lators, maar na vandaag ook van de markt-

partijen en de landelijke netbeheerders.’ 

De gezamenlijkheid van de roadmap heeft 

ook een belangrijke bindende functie. 

Omdat afspraken binnen het GRI op vrij-

willige basis worden genomen, zijn landen 

en organisaties niet verplicht om zich aan 

deze afspraken te houden. Het vrijwillige 

karakter van de afspraken is daarmee de 

achilleshiel van het GRI. Volgens Plug zal 

de roadmap daarin verandering brengen. 

‘De samenwerking begon op vrijwillige 

basis, maar door de routekaart is het vrij-

blijvende er nu wel van af.’

Zwaargewichten zijn stok achter de deur
Een extra stok achter de deur is de vor-

ming van een Programme Board binnen 

het GRI. Deze raad bevat acht ‘zwaarge-

wichten’ uit de Europese energiesector, 

onder wie Gertjan Lankhorst, de directeur 

van GasTerra, een internationaal opereren-

de handelsonderneming in aardgas.  

De Programme Board-leden moeten het 

proces bewaken en zorgen voor wederzijds 

begrip tussen toezichthouder, netbeheer-

ders en marktpartijen. Wanneer het proces 

vertraagt of bepaalde onderhandelingen 

moeizaam verlopen, kunnen zij op infor-

mele basis voor een doorbraak zorgen.  

De Programme Board onderhoudt boven-

dien contact met de regeringen. 

‘Iedereen begint te beseffen dat er wat 

gebeurt binnen het GRI’ zei Plug na  

afloop van de presentatie van de twee 

speer punten. ‘Dit gaat ons helpen snellere 

resultaten te boeken bij het wegnemen  

van barrières voor grensoverschrijdende 

handel in de regio in de aanloop naar één 

Europese markt voor gas. Ik vind het heel 

belangrijk en positief om te constateren 

dat iedereen achter dit proces staat en 

daarbij zijn eigen bijdrage levert.’

Meinoud Hehenkamp | Energiekamer  
van de NMa



18

Websites 

energiebedrijven 

verbeterd

Consumenten kunnen meer dan vroeger 

vertrouwen op de informatie over prijs  

en voorwaarden op websites van energie-

bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van de 

NMa. Aanleiding van dit onderzoek vorm-

de het feit dat deze sites tot voor kort 

onvoldoende vergelijkbare informatie 

boden voor consumenten. 

Een goede werking van de energiemarkt  

is gebaat bij een eerlijke en transparante 

informatievoorziening aan de consument. 

Uit controle van de NMa in april van dit 

jaar is gebleken, dat de informatie op het 

web inmiddels beter vergelijkbaar is voor 

consumenten. De tarieven zijn nu all-in 

vermeld: inclusief BTW, energiebelasting 

en gasregiotoeslag. En de voorwaarden 

van een (nieuwe) overeenkomst zijn, 

voordat de consument een overeenkomst 

sluit, in duidelijke taal uiteengezet. Daar-

bij is het ook helder met wie de consu-

ment een overeenkomst aangaat en waar 

deze terecht kan met eventuele klachten 

of problemen.

Meer weten? Kijk dan op ConsuWijzer.nl.

Nieuwe 

directie 

Mededinging

De NMa is per 1 juni intern gereorgani-

seerd. De directies Concurrentietoezicht 

en Concentratiecontrole smelten samen 

tot de nieuwe directie Mededinging.  

Hiermee is de NMa beter toegerust  

om haar taken als toezichthouder in de  

toekomst in te vullen en kan zij markten 

(nog) beter laten werken.

De directie Mededinging heeft twee 

belangrijke taken. Het doen van onder-

zoek naar kartels en misbruik van econo-

mische machtsposities en het beoordelen 

van voorgenomen fusies en overnames. 

De nieuwe directie wordt geleid door 

Gerard Bakker; zijn plaatsvervanger is  

Aad Kleijweg.

DTe wordt Energiekamer
Per 1 juni is de naam Directie Toezicht 

Energie (DTe) veranderd in Energiekamer. 

Voor de consument is nu direct duidelijk 

waar de Energiekamer zich op richt.  

De NMa trekt nu ook één lijn over de 

benaming van het sectorspecifieke toe-

zicht. Zie de Vervoerkamer, die ook onder-

deel uitmaakt van de NMa. De bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden blijven 

onveranderd.

Geen vervolg-

onderzoek 

prijsverhoging bier

De NMa heeft onderzocht of er sprake 

was van mogelijke kartelafspraken bij de 

prijsverhogingen van bier. Bierbrouwerijen 

voerden deze verhogingen eerder dit jaar, 

rond carnaval, in. De verkregen informatie 

geeft onvoldoende aanleiding om vervolg-

onderzoek te doen.

De NMa heeft onder meer de achter-

gronden van de prijsstijgingen onder-

zocht. De meeste bierbrouwerijen gaven 

als belangrijkste reden hiervoor aan dat 

de grondstofprijzen waren gestegen, met 

name van mout en hop. De NMa komt tot 

de conclusie dat er inderdaad sprake is 

geweest van een stijging van de grond-

stofprijzen. Afstemming tussen de 

bierbrouwerijen over de prijsverhogingen 

van bier is daarbij niet vastgesteld. Zo  

zijn de prijsverhogingen niet allemaal  

op hetzelfde moment aangekondigd en 

ingevoerd door de bierbrouwerijen. Ook 

de percentages waarmee de bierprijzen 

zijn verhoogd, zijn verschillend. De NMa 

heeft tevens contact opgenomen met 

personen die zich in de media hebben 

uitgelaten over mogelijke prijsafspraken 

tussen bierbrouwerijen. Hieruit zijn echter 

geen nadere feiten voortgekomen. 
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tips, signalen 
of klachten?
Heeft u een tip, een klacht,  

een vraag of een signaal over  

een mogelijke overtreding van  

de Mededingingswet? 

Bent u ondernemer?

Neem dan contact op met  

de Informatielijn van de NMa,  

tel. 0800-0231 885 of mail  

naar info@nmanet.nl.

Bent u consument? 

Neem dan contact op met 

ConsuWijzer, tel. 088-0707070 

of kijk op www.consuwijzer.nl.

colofon

NMagazine is een platform voor discussies 

en informatie over gezonde concurrentie 

en wordt vier keer per jaar gratis onder 

relaties verspreid.

Redactie 

Mike Muires (hoofdredacteur), Pascal 

Broers, Debbie van Steenpaal, Winnie van 

Heesch, Hilbert Klok, Barbara van der Rest-

Roest en Martijn van Woerkom

Redactieadres 

NMa Afdeling Strategie en  

Communicatie, Postbus 16326, 

2500 BH Den Haag

m.muires@nmanet.nl

Concept & realisatie 

De TekstGroep, www.tekstgroep.nl 

Interviews: Hans Dalmeijer

Art direction: VormVijf, www.vormvijf.nl

Fotografie: Bas Kijzers, VormVijf

Illustratie: Yvonne Roos (p.8)   

Stang (p.13)

Druk: PlantijnCasparie,  

www.plantijncasparie.nl

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 

geen rechten en/of verantwoordelijk heden 

worden ontleend. Overname van artikelen 

of illustraties kan alleen na schriftelijke  

toestemming van de redactie.

Wilt u NMagazine gratis ontvangen? 

Ga dan naar www.nmanet.nl

Speeches en 

lezingen NMa

Loodswezen
Wanneer 1 september 2008

Wat 20-jarig jubileum symposium

Waar Noordwijk

Wie Pieter Kalbfleisch, 

voorzitter Raad van Bestuur NMa

Fordham Competition Law Institute 
Wanneer 25 en 26 september 2008

Wat Jaarcongres

Waar New York

Wie Pieter Kalbfleisch, 

voorzitter Raad van Bestuur NMa

Elsevier
Wanneer 9 oktober 2008

Wat Jaarcongres Mededinging

Waar Den Haag

Wie Pieter Kalbfleisch, 

voorzitter Raad van Bestuur NMa

Voor meer informatie www.nmanet.nl. 

Speeches, lezingen en discussies zijn 

onder voorbehoud.

NMa in 2007

De NMa legde in 2007 voor bijna  

e 10 miljoen aan boetes op, aan onder 

meer de betonsector, boomkwekerijen en 

leveranciers van metalen roosters. Ook is 

een groot aantal bezwaarzaken uit het 

bouwonderzoek afgerond. Daarnaast stel-

den de makelaarswereld en enkele grote 

uitgeverijen onder invloed van de NMa 

complianceregelingen op. Een ander voor-

beeld van alternatieve handhaving was de 

bemiddeling van de NMa met betrekking 

tot beheertaken op de Betuwelijn. Dit alles 

blijkt uit het jaarverslag van de NMa.

In 2007 zijn 108 meldingen van fusies en 

overnames ontvangen. De NMa onder-

zocht een groot aantal fusies in de zorg-

sector. Ook de fusie tussen twee bloemen-

veilingen en een fusie in de suikersector 

sprongen in het oog. De NMa bepaalde 

dat Schiphol e 36,8 miljoen minder in 

rekening moet brengen bij luchtvaart-

maatschappijen. En de NMa evalueerde 

in 2007 haar systematiek voor het toe-

zicht op en de regulering van het net-

beheer binnen de energiesector. 

Zie voor het jaarverslag de website van  

de NMa, www.nmanet.nl 
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persoonlijk

‘De wetgeving over energie en vervoer is jong en wordt veel
vuldig gewijzigd. Dat biedt veel ruimte voor creativiteit en je 
kunt nieuwe jurisprudentie helpen creëren. Mijn werk, op 
het gebied van bestuursrecht, heeft raakvlakken met straf 
en privaatrecht. Er komt ook techniek en economie bij  
kijken. Maar dat weten de specialisten van de Energie en  
de Vervoerkamer van de NMa ook voor alfa’s inzichtelijk te 
maken. Ik doe sanctie, maar ook bezwaar en beroepszaken, 
houd me bezig met geschilbeslechting en adviseer collega’s 
van andere directies bij juridische vragen. Ik heb veel aan 
regulering en beoordeling van grote investeringen van net
beheerders gewerkt. Dan heb je het over lagere tarieven voor 
het energietransport en over leveringszekerheid. Dat is van 
belang voor iedereen in Nederland. Momenteel ben ik vooral 
druk met Spoorwegwetzaken.’

Jaapjan de Vries | senior medewerker Juridische Dienst 
cluster Energie en Vervoer

Geïnteresseerd in het werk van de NMa? 
Kijk op www.nmanet.nl


