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Concurrentie is in de zorg relatief nieuw.  
Dat vraagt nogal wat van de managers in die 
sector, want patiënten kiezen niet meer vanzelf 
voor de dichtstbijzijnde zorginstelling. En  
niet alle kosten worden nog zomaar vergoed. 
Bovendien kopen verzekeraars de zorg voor 
hun klanten zo scherp mogelijk in. Alles bij 
elkaar levert dit zonder meer een complexe 
situatie op. Maar recente ontwikkelingen  
bewijzen dat moderne managers hun weg  
wel weten te vinden in de zorg. 

Marktwerking stimuleert dus ook in die sector 
kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en 
innovatie. En omdat de spelregels uit de  
Mededingingswet overal gelden waar sprake is 
van marktwerking, moeten ook de zorginstel
lingen zich daaraan houden. De NMa ziet er op 
toe dat de prille marktwerking in de zorg ook 
echt een kans krijgt en de dat concurrentie  
eerlijk verloopt.

Maar helaas gaat de zorg nog niet altijd goed 
met de spelregels om. Ook al hebben we als 
NMa jarenlang voorlichting gegeven over wat 
wel en niet is toegestaan. Onder meer via onze 
speciale Richtsnoeren Zorg. Toch stellen we 
vast dat in de thuiszorgsector verboden  
marktverdelingsafspraken worden gemaakt. 
Daardoor hebben patiënten in sommige regio’s 
niets te kiezen. En dus worden de instellingen 
in die gebieden niet gedwongen om eficiënter 
te werken en hun kwaliteit te verhogen.

Dat is zonde, want marktwerking biedt juist 
volop kansen voor zorgondernemers. Als ze  
die kansen pakken, hebben ze daar zelf alle 
baat bij. Net als de belastingbetaler en de 
patiënt overigens. En dat is nou precies het 
doel van de introductie van marktwerking.

Pieter Kalbleisch, 
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Spelregels voor kansen

Fotograie: Tom
 K

roeze

8 106

Maatwerk 
op de rails

De spoorwegcapaciteit in Nederland is schaars. Vervoerders laten er 
het liefst dag en nacht treinen op rijden, maar spoorbeheerder ProRail 
heeft ook tijd nodig voor onderhoud. Dat leidde er vorig jaar bij de 
nieuwe personen vervoerders toe dat zij een aantal ritten niet konden 
laten rijden. Ze klopten aan bij de NMa omdat zij het niet eens waren 
met de verdeling van de capaciteit. Beslissingen van de NMa hebben 
vervolgens geleid tot andere verdelingen.
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cessieverlener de provincie Limburg en 
onze klanten kregen we boze reacties. 
Logisch, want het viel niet uit te leggen.’

Juridische onderbouwing
Veolia vroeg ProRail om maatwerk.  
Van Setten: ‘Wij bieden veel nieuwe dien
sten aan, ook in samenhang en samen
spraak met het regionale streekvervoer. 
Onderhoud aan het spoor is nodig, dat 
weet ik ook. Maar kijk dan ook naar het 
speciieke baanvak en het werkelijk 
be nodigde onderhoud.’ Onder leiding van 
legal manager Floortje Jansen benaderde 
Veolia de NMa. ‘Die procedure vergde veel 
tijd, voorbereidingen en dossiervorming. 
Je hebt een goede juridische onderbouwing 
nodig om duidelijk te maken waar de 
schoen wringt. Het was voor ons, maar 
ook voor ProRail een nieuwe situatie.  
Er bestond immers nog geen jurispruden
tie over. In de regelgeving over het spoor 
was bovendien geen rekening gehouden 
met het feit, dat spoorwegbeheerder  
ProRail ook zelf capaciteit nodig had’, 
aldus Jansen. De NMa stelde vervolgens 
dat ProRail onvoldoende maatwerk had 
betracht. ‘Ik was er vooraf redelijk positief 
over dat de NMa het onevenredige van de 
situatie zou inzien’, zegt Van Setten. ‘En  
de uitkomst is duidelijk een stap vooruit  
in onze gesprekken met ProRail. Ik zie de  
uitspraak ook niet als een kwestie van  

winnen of verliezen. Het is een duw naar  
de juiste richting geweest, we zijn er samen 
met ProRail uitgekomen. Bovendien is de 
nieuwe situatie meteen ingegaan en niet 
pas bij de dienstregeling voor 2009.’

Win-winsituatie
Directeur Pieter Kraaijeveld van ProRail 
sluit zich hierbij volledig aan. ‘De uit
spraak van de NMa was ook in lijn met 
onze verwachtingen. Het is een winwin
situatie; ook voor de reiziger die nu een 
beter aanbod krijgt. We hanteren nu bij 
alle vervoerders een eenduidig nachtslot 
van 4 in plaats van standaard 5,5 uur, 
behálve wanneer we meer tijd nodig heb
ben. Dat was vorig jaar op sommige  
trajecten wel mogelijk, maar dat zou een 
precedent zijn voor andere vervoerders op 
andere trajecten, ook als dat daar niet zou 
kunnen. We waren ons bewust van het  
risico dat vervoerders het hiermee niet 
eens zouden zijn, maar we wilden de systeem
wijziging duidelijk neerzetten. De nieuwe 
afspraak is meer op maatwerk gericht, 
maar behoudt generieke kenmerken.’

Kraaijeveld geeft nog een reden voor zijn 
tevredenheid. ‘ProRail is vanwege haar 
wettelijke taak een monopolist. Partijen 
die van ons afhankelijk zijn, kunnen hier
door het gevoel krijgen geen keuze te heb
ben. Het is voor ons dus van groot belang 

‘ De uitkomst 
is een stap 
vooruit’ 
 
Frank van Setten, Veolia

‘ We hebben 
behoorlijk 
doorgepakt’ 
 
Pieter Kraaijeveld, ProRail

Ook Veolia Transport Rail kreeg vorig jaar  
te maken met een ongewenste inperking 
van de vervoermogelijkheden. ProRail had 
in september 2007 aangekondigd dat het 
voor onderhoud minimaal eens per twee 
weken een nachtslot (een aaneen gesloten 
onderhoudsduur) nodig had van 5,5 uur. 
Daardoor reden de eerste en laatste nacht
treinen op twee Veolialijnen in Limburg 
niet. Vooral bij de enkel sporige Maaslijn 
(NijmegenRoermond) kwam deze gene
rieke maatregel hard aan, zegt directeur 
Frank van Setten van Veolia Transport Rail.

‘Onze treinen rijden hier tussen half vijf  
’s morgens en half één ’s nachts. De 
spoorlijn is 85 kilometer lang en als je bij 
uitval bussen moet inzetten, duurt de reis 
tweemaal zo lang. Voor Limburgers die in 
Gelderland, Utrecht of verder werken en 
aangewezen zijn op openbaar vervoer  
is de Maaslijn de enige vervoersmogelijk
heid. Op de dubbelsporige Heuvel landlijn 
van Maastricht naar Kerkrade hadden 
we minder problemen. Maar ook hierbij 
mag je niet vergeten, dat Limburg veel 
minder alternatief openbaar vervoer kent 
dan bijvoorbeeld de Randstad. Verder was  
het voor de reizigers volstrekt onduidelijk  
wanneer de nachtsloten zouden gelden. 
Bovendien werden hele baanvakken  
afgesloten, terwijl maar langs een kort  
traject werd gewerkt. Ook van de con

open en transparant te handelen. Al kan 
zelfs dán nog dat gevoel blijven hangen. 
Ook daarom zijn we blij met de inbreng 
van de NMa. Hun meerwaarde schuilt in 
het feit, dat hun uitspraak het systeem in 
zijn geheel ten goede komt. Ik ben blij dat 
de Vervoerkamer van de NMa hierover 
meedenkt. Al zou ik het niet prettig vinden 
als de Vervoerkamer zich inhoudelijk gaat 
bezighouden met de manier waarop ons 
werk gedaan moet worden.’

Veiligheidseisen
ProRail en dus ook de spoorvervoerders 
hebben sinds vorig jaar ook allemaal te 
maken met de verscherpte veiligheids
eisen op het spoor. ‘Daarover hebben de 
spoorbranche, de ministeries van Verkeer 
en Waterstaat en Sociale Zaken afspraken 
gemaakt’, aldus Kraaijeveld. ‘De regel is 
nu dat als er ergens gewerkt wordt, daar 
geen trein mag rijden. Dit maakt de keuze 
tussen rijden en het spoor onderhouden 
scherper. Ook vanwege twee andere zaken, 
de voorspelbaarheid en de groei van het 
spoorvervoer, is het steeds complexer om 
de capaciteit op het spoor te verdelen.  
We moeten dus slimmer kijken waar er 
mogelijkheden zijn voor groei. Verder heb
ben we ons gehele proces van capaciteits
verdeling en overleg met de vervoerders 
drie tot vier maanden vervroegd. Dit geeft 
ons meer tijd om de puzzel sluitend te 
krijgen zodat er een optimale capaciteits
verdeling ontstaat, waarmee iedereen 
tevreden is. We hebben dus behoorlijk 
doorgepakt, maar zijn nog niet klaar.’

NMa: ‘Verdeling is geven en nemen’
‘Regionale personenvervoerders kunnen op delen van het spoorwegnet een  
concessie krijgen’, zegt senior medewerker Coen Timmerman van de  
Vervoer kamer. ‘Voor goederenvervoer geldt een vrije toegang tot het netwerk.  
Er zijn tegenwoordig dus veel meer spelers op het spoor actief dan voorheen.  
Zo is een paar jaar geleden het personenvervoer per spoor in Groningen,  
Friesland, Twente en delen van Gelderland en Limburg aanbesteed, omdat  
het openbaar vervoer daar goedkoper en beter moest worden. Veolia, Syntus, 
Connexxion en Arriva zijn die uitdaging met succes aangegaan. Marktwerking 
werpt hier na een aantal opstartproblemen zijn vruchten af. Het personen  
en goederenvervoer zijn gegroeid, het materieel is nieuwer, beter en stiller  
en de treinfrequentie voor de reizigers is verhoogd.’

‘Die groei legt extra druk op de spoorwegcapaciteit die beheerder ProRail  
verdeelt. Volgens de Spoorwegwet moet die verdeling in alle opzichten eerlijk 
gebeuren. In de Veoliazaak speelde onder meer de vraag of de spelregels van 
ProRail voor de verdeling van capaciteit tussen beheer en vervoer wel trans
parant genoeg waren. ProRail heeft voor haar beheertaken immers ook zelf  
capaciteit nodig. Dat stelt zware eisen aan het verdeelproces. Voor ’s nachts  
had ProRail een generiek rooster opgesteld met tijdstippen waarop baanvakken  
vanwege onderhoud buiten dienst zouden zijn. De NMa heeft nu beslist dat 
hierin meer maatwerk moet komen. Elk spoor is anders en eficiency is nodig, 
want spoorcapaciteit is een schaars goed. Een kwestie van geven en nemen  
tussen beheerder en vervoerders. ProRail had haar onderhoudsplanning  
aanvankelijk te ruimhartig opgezet.’

Personenvervoerders tevreden
Woordvoerders van Arriva, Syntus en Connexxion zijn tevreden over de uitkomst 
van de bemiddeling van hun klachten door de NMa. Een woordvoerster van  
Arriva zegt: ‘Door de NMa is het overleg met ProRail wél van de grond gekomen. 
Eerder slaagden we er niet in om wijzigingen doorgevoerd te krijgen. Nu wordt 
het spoor in het voordeel van de reizigers optimaal benut. En de relatie met  
ProRail heeft er niet onder geleden.’

Syntus noemt de uitkomst niet geheel naar wens, maar wel een verbetering.  
‘De belangenafweging tussen verkeer en beheer is evenwichtiger. De afhandeling 
door de NMa is correct en in goede sfeer verlopen. De uitkomsten vormden ook 
aanleiding voor nader en goed overleg tussen de vervoerder en de capaciteits
verdeler. Kortom: de beslechting heeft geholpen bij verdere professionalisering 
van afspraken in de branche.’

Connexxion stelt dat het zonder de NMa niet uit het geschil was gekomen.  
‘De NMa heeft de klachtafhandeling zeer voortvarend en met kennis van zaken 
ter hand genomen. Binnen een week was er al een hoorzitting. Daarbij kwam 
niet alleen aan de orde of het besluit van ProRail rechtmatig was, maar ook  
of er een praktische oplossing voor het probleem kon worden gevonden.  
Zo’n pragmatische aanpak spreekt ons bijzonder aan.’

NMagazine | nr. 3 | oktober 2008 
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Zo spelen staatsbedrijven nog steeds een 
belangrijke rol in China. Werd in 1990 bijna 
elke sector gecontroleerd door een staats
bedrijf, inmiddels zijn veel van die bedrijven 
opgesplitst of zijn er concurrerende (staats)
bedrijven op de markt. Deze (staats)bedrij
ven vallen nu onder de AML. Maar in een 
aantal ‘strategische’ sectoren wil de Chine
se overheid geen enkele invloed verliezen. 
Dit zijn de sectoren die zich bezighouden 
met bijvoorbeeld nationale veiligheid. Bijna 
alle bedrijven in deze sectoren zijn staats
bedrijven en vallen niet onder de AML. 

Overheid meesterbrein
Staatsbedrijven uit alle sectoren krijgen  
tot op de dag van vandaag van de over
heid onder meer tariefbescherming, toe
gang tot buitenlandse technologieën en 
goed kope leningen van staatsbanken. Het 
op deze manier stimuleren van staatsbe
drijven is een kernpunt van het Chinese 
economische beleid. Zo is de overheid  
het meesterbrein achter de economische  
ontwikkeling op lange termijn. Nu China 
steeds meer een markteconomie wordt, 
moet de Chinese overheid haar beleid  
op dit punt aanpassen. De nieuwe mede
dingingswet is hiervan een voorbode.

Ook de rol van bestuurlijke monopolies  
is van belang. Zulke monopolies ontstaan 
door de betrokkenheid van lokale over
heden bij grote lokale ondernemingen.  
Dit gebeurt op zeer grote schaal in China, 
bijvoorbeeld door het instellen van over

heidsregels waardoor concurrentie in 
bepaalde sectoren wordt beperkt. Of door 
consumenten te verplichten producten of 
diensten van bepaalde (staats)bedrijven  
af te nemen. Bestuurlijke monopolies zijn 
slecht voor de concurrentie en voor de 
consumentenwelvaart en zijn dan ook op 
grond van de AML verboden.

Verbod is nodig
Zowel voor het toezicht op staatsbedrijven 
als voor de handhaving van het verbod op 
bestuurlijke monopolies is het van belang 
dat er een krachtige, onafhankelijke  
mededingingsautoriteit is. In juli 2008  
is echter besloten om de handhaving te  
verdelen over verschillende ministeries en 
andere overheidsinstanties. De vraag is  
of dit tot een krachtige, eensgezinde  
hand having kan leiden. Bovendien moet 
de AML worden gezien in de context van 
het beleid van de Chinese overheid op 
andere ge bieden, zoals het industrie
beleid, handelsbeleid en buitenlandbeleid.

China is bijvoorbeeld voor haar groei afhan
kelijk van export, maar houdt zijn interne 
markt grotendeels dicht. Dat maakt toe
treding tot de Chinese markt moeilijk voor 
buitenlandse ondernemingen. Toetreding is 
bijna alleen maar mogelijk door een over
name of door een jointventure aan te gaan. 
Daarnaast is de verwachting dat de instan
ties die de AML gaan handhaven, zich als 
eerste zullen richten op buitenlandse 
bedrijven die in China actief zijn. Het is dus 

Communisme & concurrentie
De eerste echte mededingingswet in China is op 1 augustus dit jaar van kracht geworden. 
Deze Anti Monopoly Law (AML) is geïnspireerd op de mededingingsregels van het  
EGverdrag. Het feit dat de Chinese samenleving nog communistisch is, heeft invloed  
op het uiteindelijke effect van de nieuwe wet. 

 

allerminst duidelijk dat toetreding tot en 
actief blijven op de Chinese markt voor  
buitenlandse ondernemingen gemakkelijker 
wordt. Dit hangt af van de gehele beleids
mix van de Chinese overheid. De AML is 
dus slechts een kleine schakel in een groot 
geheel.

Stap voorwaarts
Vóór de invoering van de AML waren er 
mededingingsregels die in verschillende 
wetten werden geregeld. De belangrijkste 
daarvan was een wet die voornamelijk 
functioneerde ter bescherming van consu
menten in het algemeen. De andere wet
ten, regelingen en regels die de concurren
tie moesten beschermen, waren sterk 
verdeeld over handhavende instanties. 
Bovendien waren ze vaak vaag, onsamen
hangend of juist vergelijkbaar van aard. 
Dit bemoeilijkte de handhaving.

De AML is daarom een belangrijke stap 
voorwaarts voor wat betreft volledigheid en 
duidelijkheid. Het zal echter nog wel even 
duren voordat de Chinese economie 
functio neert als een volwaardige markt
economie. Als de wet daadwerkelijk wordt  
uitgevoerd, is dat een belangrijke stap in de 
richting van meer marktwerking. Hopelijk 
kunnen we in de toekomst stellen dat de 
AML een ‘grote sprong voorwaarts’ was.

Jarig van Sinderen en Astrid Severijnen, 
Economisch Bureau NMa

mededinging in china
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Deze uitspraak van Ewoud Sakkers, hoofd 
van een van de kartelunits van de Europese 
Commissie in Brussel, betekent dat er 
geen sprake is van hiërarchie. ‘Nationale 
autoriteiten kijken doorgaans naar kartels 
met effecten in eigen land, wij naar kartels 
met grensoverstijgende effecten’, stelt hij. 
‘En als Brussel van plan is een boete op te 
leggen’, vult programmamanager Industrie 
van de NMa Paul Benner aan, ‘kunnen wij 
en onze collega’s in andere EUlidstaten 
de Commissie advies geven. Omgekeerd 
leggen wij ook voorgenomen besluiten 
aan de Commissie voor.’ 

De Commissie kan een onderzoek starten, 
de NMa kan onderzoek doen, ze kunnen 
samenwerken, ze kunnen met nationale 
mededingingsautoriteiten in andere lid
staten van de EU samenwerken en die 
kunnen ook weer onderling samenwerken 
zonder dat de Commissie daarbij betrok
ken is. 

Om bij overlappende zaken verspilling van 
mankracht te vermijden, is het European 
Competition Network (ECN) ontworpen; 
een informatienetwerk waarin de Europese 
mededingingsautoriteiten kunnen aan
geven welke zaken zij behandelen en  
kunnen controleren of op dat gebied al 
iets loopt wanneer zij een zaak beginnen. 
Zijn bij een zaak meer lidstaten betrokken, 
dan wordt altijd gekeken welke partij het 
best geëigend is om het kartel te onder
zoeken en te bestraffen. Benner: ‘Dankzij 
de lexibiliteit van het netwerk kunnen we 
een aanpak kiezen die maximaal afschrikt. 
Daarom werkt de NMa ook steeds vaker 
met andere nationale autoriteiten samen 
aan dossiers.’

Ideeën uitwisselen
‘Achter dat formele netwerk zit op het 
niveau van zaakbehandelaars een circuit dat 
steeds belangrijker wordt’, stelt Benner. ‘We 
komen in allerlei platformen in Europa bij 
elkaar. Dat persoonlijk contact maakt het 
makkelijker om de telefoon te pakken om 

Kartels worden in Europa opgespoord door nationale  
mededingingsautoriteiten zoals de NMa en door de  
Europese Commissie. Maar wie kunnen de boosdoeners  
in welk geval op de stoep verwachten? En wanneer legt  
welke autoriteit sancties op? ‘Formeel hebben we parallelle  
verantwoordelijkheden om onderzoek te doen. Maar door 
tijdig overleg optimaliseren we de inzet van mankracht  
en vermijden we dat we in elkaars vaarwater komen.’

autoriteiten in europa werken nauw samen 

Cruciale bijdrage
Ook bij bedrijfsbezoeken wordt nauw 
samengewerkt. Wanneer Commissiezaken 
ook Nederland betreffen, zoals bijvoorbeeld 
in de onderzoeken naar het bierkartel in 
Nederland, het liftenkartel en de bitumen
markt, is het gebruikelijk dat de NMa de 
Commissie assisteert. ‘De bijdrage van de 
NMa is al vaker cruciaal gebleken’, zegt 
Sakkers.

Houdt de Commissie zich dan toch bezig 
met puur nationale kartels? Voor 1998, 
toen er in Nederland nog geen nationale 
autoriteit was, wel. Bijvoorbeeld in de 
onderzoeken naar de Nederlandse elektro
technische branche, de sector van hijs
kraanverhuur en de bouw. Nu ligt dat niet 
meer voor de hand, maar uitgesloten is 
het niet. Sakkers illustreert: ‘Die bitumen
zaak van een paar jaar geleden bleek uit
eindelijk een puur nationale aangelegen
heid. Maar aanvankelijk bestond er een 
verdenking van een overkoepelend kartel 
in meer lidstaten. Dus hebben we dat in 
diverse lidstaten onderzocht. Omdat we 
dat niet konden bevestigen, hebben we de 
zaak alleen in Nederland en Spanje door
gevoerd. Daartoe zijn we ook geëigend.’ 

Diverse scenario’s
In de samenwerking tussen de Commissie 
en nationale mededingingsautoriteiten 
zijn diverse scenario’s mogelijk.  

Internationale kartelopsporing 
steeds doeltreffender

Deelnemers aan grensoverstijgende kartels die clementie willen 
aanvragen, staan voor de vraag of ze dat bij de Commissie, de 
NMa of meer nationale autoriteiten tegelijk moeten doen. Is één 
loket voor alle aanvragen dan niet makkelijker? Sakkers legt uit 
dat daar onder meer vanwege de parallelle verantwoordelijkheden 
niet voor is gekozen: ‘We tasten de bevoegdheden van de lidsta
ten niet aan. Dus moeten ondernemingen inschatten wie moge
lijk een onderzoek zal starten; een of meer nationale autoriteiten 

of wij. Lastig. Daarom kan goed advies van mededingingsexperts 
nuttig zijn, want het blijft de verantwoordelijkheid van de bedrij
ven zelf. Meestal maken ze wel de juiste keuzes. De autoriteiten 
assisteren daarin waar mogelijk. Bovendien hebben we het binnen 
de ECN mogelijk gemaakt om verkorte meldingen te plaatsen bij 
de nationale autoriteiten. Zo kunnen ondernemingen hun positie 
veiligstellen zonder herhaling van omvangrijke meldingen.’

ideeën uit te wisselen of te overleggen over 
bepaalde sporen. Zo versterken we elkaar.’

‘Die informele contacten tussen mededin
gingsautoriteiten zijn ook belangrijk omdat 
in bepaalde industriële sectoren zaken zich 
vaak over Europa of zelfs wereldwijd uit
strekken. Onderzoek dat elders wordt uit
gevoerd, is in veel gevallen ook voor ons 
interessant en vice versa. Als onze Duitse 
collega’s een onderzoek starten, willen wij 
graag weten welke bedrijven daarbij betrok
ken zijn, hoe een en ander gestructureerd  
is en welke aanwijzingen tot het onderzoek 
hebben geleid. Daar brainstormen we dan 
over.’ Wat de uitwisseling van dossierstuk
ken betreft benadrukt Benner dat dit alleen 
gebeurt op grond van de regels van de 
Europese Verordening 1/2003.

Nieuwe lidstaten
Door de forse uitbreiding van de EU sinds 
mei 2004 maken meer landen deel uit van 
het ECN. Hoe is de verstandhouding met 
de nieuwe lidstaten? ‘Uitstekend’, zegt  
Benner. ‘Maar niet iedere mededingings
autoriteit heeft evenveel ervaring. Daarom 
komen we geregeld bijeen om netwerken 
op te bouwen, banden aan te halen en van 
elkaar te leren. Bovendien worden er veel 
stages over en weer georganiseerd.  
Zo hadden we hier onlangs voor enkele 
weken iemand uit Slowakije. Op die  
manier kunnen we van elkaar leren.’

Bij wie vraag je in Europa clementie aan?
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‘Loodsen 
hebben 
een dubbel 
monopolie’

20jarig bestaan
Het Nederlands Loodswezen viert dit jaar  
het twintigjarig bestaan. Op 1 september is 
daarvoor het congres Navigator gehouden.  
Voorzitter Pieter Kalbleisch van de Raad van 
Bestuur van de NMa heeft daar een speech 
gehouden over het toezicht op het Loods
wezen, die te vinden is op www.nmanet.nl

De organisatie van registerloodsen is een monopolist. Kapiteins 
van zeeschepen zijn wettelijk verplicht bij hen aan te kloppen om 
een haven binnen te mogen varen. Een andere keuze hebben ze 
niet. Ook niet waar het gaat om de hoogte van de loodsgeldtarie
ven. Die werden tot 1 januari dit jaar vastgesteld door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat (VenW). Het toezicht op de ingewikkel
de markt van het Loodswezen, inclusief de vaststelling van de 
tarieven, is sinds dit jaar een zaak van de NMa. Met als uitgangs
punt het beschermen van de reders en kapiteins die van de dien
sten van deze monopolist gebruik moeten maken.

Gebruikers beschermen
‘De loodsgeldtarieven moeten daarom redelijk zijn. Het is aan 
ons, de NMa, te garanderen dat deze op een eerlijke manier wor
den vastgesteld volgens de Loodsenwet. Hierdoor komt er meer 
transparantie in de kosten die de monopolist maximaal mag 
doorberekenen in de tarieven. Dat draagt weer bij aan het ver
trouwen van hen die de diensten van de loodsen afnemen. En 

meer inzicht in kosten nodig

Begin volgend jaar gaat de NMa de tarieven 
van loodsen vaststellen. Voorman Rein van 
Gooswilligen van het Nederlands Loodswezen 
moet daar even aan wennen, maar zegt geen 
bezwaar te hebben tegen objectief toezicht.

daar gaat het ons om’, aldus senior medewerker Jacob  
Groenendijk van de Vervoerkamer, de behandelaar van het  
loodsendossier.

Het Loodswezen staat onder het toezicht van de NMa, omdat  
de NMa de meeste ervaring heeft met het toetsen van de redelijk
heid van tarieven. Een voorbeeld daarvan is de energiesector, 
waar netbeheerders feitelijke monopolisten zijn die geen druk  
van concurrenten voelen. De NMa dwingt hier eficiency af door 
bovenop de kostprijzen een bepaalde factor te zetten, die aan
geeft welke winst redelijk is. De NMa toetst ook elders in de  
vervoersector de redelijkheid van tarieven, zoals bij Schiphol.

Gescheiden rechtspersonen
‘Het Loodswezen zit ingewikkeld in elkaar’, zegt Groenendijk,  
zelf oudstuurman en voormalig loods. ‘De loodsen hebben twee 
gescheiden rechtspersonen, die bovendien met elkaar zijn  
verweven. Bij de publiekrechtelijke beroepsorganisatie Neder
landse Loodsencorporatie (NLc) zijn alle 450 Nederlandse regis
terloodsen aangesloten. Naast de uitvoering van de in de Lood
senwet vastgelegde taken, bevordert en waarborgt de NLc de 
kwalitatieve dienstverlening van hun leden. Daarnaast zijn er de 
privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie, Nederlands Loodswezen 
BV, en drie maatschappen. Het Loodswezen ondersteunt de lood
sen door onder meer de loodsgelden te innen en te zorgen voor 
het vervoer van de registerloodsen van en naar de zeeschepen.’
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elektriciteit, klachtafhandeling en de  
tijdigheid van de rekeningen die energie
leveranciers ver sturen. Met EnergieWijzer 
lanceert de NMa voor het eerst een eigen 
vergelijkingssite die de informatie uit deze 
onderzoeken bundelt, van actuele gege
vens voorziet en overzichtelijk presenteert.

Hoe werkt EnergieWijzer?
Ga naar www.consuwijzer.nl, klik op 
EnergieWijzer, selecteer uw huidige en  
nog twee andere energieleveranciers en 
druk op ‘Vergelijken’. Er verschijnt dan  
een vergelijking tussen de gekozen 
energie leveranciers op uw scherm. 
ConsuWijzer is een gezamenlijk initiatief 
van de Consumentenautoriteit, de OPTA 
en de NMa. Dit informatieloket van de 
overheid geeft praktisch advies over de 
rechten van consumenten.

De energiemarkt is in juli 2004 geliberali
seerd. Sindsdien kunnen consumenten zelf 
bepalen bij wie zij hun elektriciteit en gas 
inkopen. Om te helpen bij het maken van 
die keuze heeft de Energiekamer van de 
NMa de EnergieWijzer ontworpen. Want 
energiebedrijven hanteren niet alleen ver
schillende tarieven, maar ze presteren ook 
verschillend op service. Voor prijsvergelij
kingen verwijst EnergieWijzer overigens 
naar energieprijsvergelijkers en naar de 
eigen websites van de energieleveranciers. 
EnergieWijzer geeft inzicht in de service  
die de aanbieders van elektriciteit en gas  
bieden.

Compleet en onafhankelijk
De informatie op EnergieWijzer is com
pleet, komt uit een onafhankelijke bron  
en wordt overzichtelijk gepresenteerd.  
Daardoor is snel te zien welke energie
leverancier het beste past bij iemands  
wensen. Ook is direct te zien of over
stappen naar een andere leverancier  
een betere dienstverlening oplevert. 

De NMa wil met de EnergieWijzer vooral 
de transparantie in de energiemarkt bevor
deren. Daarnaast hoopt de mededingings
autoriteit dat de informatie op Energie

Wijzer over de huidige dienstverlening  
en hoe het bij concurrerende leveranciers 
anders kan, leidt tot een kritische beoor
deling van de leveranciers. Bijvoorbeeld 
over de hoogte van de gesprekskosten van 
de klantenservice of over de herkomst  
van de geleverde energie. Hoe kritischer  
consumenten zich opstellen en hoe beter 
zij geïnformeerd zijn, hoe scherper de  
aan biedingen en hoe beter de service  
van de energieleveranciers worden.  
Daar proiteren zowel consumenten als 
bedrijven van.

EnergieWijzer 
helpt bij  
het maken  
van keuzes 

Actuele informatie
De afgelopen jaren heeft de NMa regel
matig een groot aantal onderzoeken  
uit gevoerd en prestaties van energie  
bedrijven gemeten. Over bijvoorbeeld 
prijsvergelijkingssites, de herkomst van 

EnergieWijzer vergelijkt prestaties
Consumenten kunnen binnenkort eenvoudig de kwaliteit van hun energieleverancier  
vergelijken met die van andere aanbieders. Daartoe lanceert de NMa in oktober de  
EnergieWijzer. Op www.consuwijzer.nl/energiewijzer is te zien hoe energieleveranciers  
presteren op gebieden als bereikbaarheid per telefoon en email, op klachtafhandeling  
en tijdigheid van rekeningen.

Zelf verantwoordelijk

Energiewijzer

ConsuWijzer.nl

‘Loodsen’, stelt Groenendijk, ‘hebben een dubbel monopolie. 
Want een kapitein is verplicht een loods te nemen om vanaf zee 
een haven binnen te komen. En daar kan hij wettelijk gezien in de 
praktijk alleen voor terecht bij het Loodswezen. Hun collectieve 
monopolie blijft de komende jaren nog bestaan. Er bestaan nog 
te hoge drempels voor marktwerking, waaronder de onvoldoende 
transparantie in de kosten, de prepensioenproblematiek en de 
kruisinanciering tussen de havens én tussen grote en kleine 
schepen. Zo inanciert de haven van Rotterdam de verliesgevende 
noordelijke havens. VenW bepaalt het tempo waarin deze kruis
inanciering wordt afgeschaft en de NMa bewaakt het proces  
van uitvoering van die regels. Na 2019 kan er wel sprake zijn  
van marktwerking, want dan moet de problematiek rondom de  
prepensioenen van loodsen zijn opgelost.’

Enorme eficiencyslag
Groenendijk weet ook dat het Loods wezen na de verzelfstandi
ging in 1988 in een zeer rap tempo een enorme eficiencyslag 
heeft gemaakt. ‘Loodsen leveren een dienst van hoge kwaliteit. 
Na de verzelfstandiging hebben ze het aantal schepen dat moest 
wachten op een loods tot nul weten terug te brengen. Met de 
helft van het personeel kon een gelijk aantal schepen worden 
bediend. De winst die daaruit voortkwam, vloeide deels naar  
het Loodswezen en deels naar de gebruikers.’
 

Het Nederlands Loodswezen vormde achttien jaar lang 
onderdeel van het mini sterie van V&W en werd in 1988 
verzelf standigd. Sinds 1996 dragen loodsen zelf inan
ciële verantwoordelijkheid en risico’s. Registerloodsen 
navigeren zeeschepen in het algemeen vanaf zes tot 
twaalf mijl (voor geulgebonden schepen soms wel vanaf  
veertig mijl) buiten de kust naar de havens in Rijnmond, 
IJmond, langs de Westerschelde en in NoordNederland. 
Slik en Rijnloodsen in de binnenvaart zijn niet aange
sloten bij het Nederlands Loodswezen.

‘ Het toezicht van de  
NMa is even wennen’ 

Verstandige keuze 
Voorzitter Rein van Gooswilligen van de 
Bestuursraad Loodswezen zegt geen 
enkel bezwaar te hebben tegen een objec
tief toezicht van de NMa op de zaken van 
zijn sector. ‘Ik ben blij dat we de discussie 
met de overheid hebben afgesloten en er 
nu afspraken tot 2019 zijn. Het is een  
verstandige keuze van de NMa geweest 
om een zaakbehandelaar aan te wijzen, 

die weet wat er speelt in het Loodswezen. Want onze tak van sport 
is heel apart en behoorlijk complex. Wel vinden we het toezicht vrij 
zwaar aangelegd. Zeker als je het relateert aan de omvang – 450 
loodsen en ongeveer evenveel medewerkers – en de gezamenlijke 
jaaromzet van 180 miljoen euro. In andere sectoren gaat het om 
tienduizenden mensen en omzetten van vele miljarden.’

‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we, als er wat meer duidelijk is 
over het toezicht van de NMa, goed met elkaar kunnen omgaan.  
’t Is nu nog nieuw en redelijk vers voor ons. Even wennen, ja.  
Niet dat ik somber ben. We willen naar beste vermogen met de 
NMa samenwerken, ook inzake het kostentoerekeningsysteem 
waarover we het nog niet eens zijn. Maar goed, dat zijn nu een
maal feiten. Daar gaan we dus mee aan de slag.’
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De marktwerking in de zorg is nu op hetzelfde punt als de 
telecomsector eind jaren negentig was. Dat stelt directeur 
Willem Koelewijn van curatievezorgaanbieder Alant Vrouw, 
het centrum voor bekkenbodemzorg, die destijds in de  
telecom werkte. De zorgondernemer noemt de huidige 
problemen van de zorg ‘bijna nood zakelijk’. Maar hij ziet  
ook goede ontwikkelingen.

het verleden telden niet meer en de prijzen 
daalden. Als je dan voor dertig procent 
afhankelijk bent van één opdrachtgever,  
ga je wel zuchten als er werk aan een con
current wordt gegund. Bovendien heeft een 
aantal instellingen geprutst met de bedrijfs
voering. Ze hadden hun planning en  
registratie niet goed op orde en moesten 
eraan wennen dat een budgetoverschrijding 
niet meer wordt gecompenseerd. Ze krijgen 
het geld niet meer gratis, zoals ze altijd 
gewend waren. Dit zorgt voor een goede 
prikkel om eficiënt te werken.’

Wat is volgens u de beste manier om de 
problemen op te lossen?
Koelewijn: ‘Door als echte ondernemers  
te geloven in de veerkracht van je mensen. 
Maar ook door een markteconomisch 
begrip als creative destruction toe te  
passen: soms moet je een oud systeem 
afbreken om een nieuw systeem te kunnen 
opbouwen. Of kijk naar hoe Aysel Erdubak 
het nagenoeg failliete Slotervaartzieken
huis in Amsterdam in 2006 overnam en 
aan de slag ging. Dat ziekenhuis is nu al 
winstgevend, dit lukte haar in slechts twee 
jaar tijd! Het kan dus wel degelijk. Maar 
dan moet je structureel de bedrijfsvoering 
verbeteren. Daar kan elke zorginstelling in 
Nederland een voorbeeld aan nemen.’

zorgondernemer willem koelewijn over marktwerking:

‘ Elke echte ondernemer 
kent existentiële angst’

Hoe ligt die overeenkomst tussen zorg  
en telecom? 
Koelewijn: ‘De telecomsector moest in  
1996 open zijn. In de jaren daarvoor werd 
daar naartoe gewerkt. KPN moest er erg 
aan wennen dat het een commerciële 
onder neming moest worden en moest 
concur reren met andere spelers. In de zorg 
is die ontwikkeling tien jaar later begonnen, 
met de thuiszorg als voorloper.’

Wat vindt u als zorgondernemer van de 
inanciële problemen van aanbieders in 
vooral de thuiszorg? 
Koelewijn: ‘Daar kun je op verschillende 
manieren tegenaan kijken. Als je koel en 
kil redeneert, is dit bijna noodzakelijk.  
Zorginstellingen in problemen fuseerden 
vroeger of kregen balanssteun van het  
College Tarieven Gezondheidszorg. Nu 
kunnen ze bankroet gaan, want inanciële 
steun krijgen ze niet meer. Dat zorgt voor 
een existentiële angst. Die angst voor het 
voortbestaan kent elke echte ondernemer.’

Hoe zijn volgens u die problemen ontstaan?
Koelewijn: ‘Onder meer door de Wet maat
schappelijke ondersteuning. Die zorgde 
voor een heftige marktwerking, omdat 
gemeenten bijvoorbeeld heel scherp gingen 
aanbesteden in de thuiszorg. Prestaties uit 

Michiel Kooijman, bedrijfsjurist bij Actiz, 
brancheorganisatie voor de thuiszorg,  
verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg.

‘Oneens’
‘De thuiszorg heeft de afgelopen vijf jaar 
zo’n 25 procent moeten inleveren doordat 
er behoorlijk in de AWBZtarieven is 
geknepen. Bovendien hebben veel instel
lingen op hun reserves ingeteerd omdat  
zij bij de Wmocontractering (Wet maat
schappelijke ondersteuning) op grote 
schaal onder de kostprijs hebben aan
geboden. Het idee dat de thuiszorg slecht 
is georganiseerd, is vooral gebaseerd op 
breed in de pers uitgemeten incidenten. 
Uit een benchmark van Pricewaterhouse
Coopers blijkt dat ook de best presterende 
thuiszorgorganisaties in de rode cijfers 
raken. Het getuigt van goed ondernemer
schap dat de meeste organisaties nog 
overeind blijven. Sinds de invoering van  
de marktwerking is de thuiszorg mean  
and lean geworden. Volgens bureau  
Berenschot ligt de overhead in onze  
branche rond de 13 procent. Dat is in  
vergelijking met ministeries (44%) en 
gemeenten (35%) toch zeer bescheiden.’

Slechte thuiszorg is geen inancieel,
maar een organisatieprobleem

Esther van Nieuwenhuizen en Evelien 
Verkade, oprichtsters van Servira, advies-
bureau voor prestatiegericht werken in 
de zorg.

‘Eens’ 
‘Medewerkers van zorginstellingen weten 
uiteindelijk wel hoe zij kwaliteit kunnen 
leveren, maar het is aan het management 
om hen de mogelijkheden daarvoor aan te 
reiken. Zij moeten uitdragen wat de visie 
is op goede zorg en creatief zijn. Vervol
gens kan dat op een passende manier wor
den vertaald in processen en hoe je daar 
praktisch grip op krijgt. Pas dan kun je die 
processen sturen. Echter, in de praktijk 
blijkt dat managers in de zorg vaak te ver 
van de werkvloer staan. Daardoor ontstaat 
vaak een soort gelatenheid bij de mede
werkers, omdat zij toch geen adequate 
terugkoppeling krijgen. De invoering van 
marktwerking dwingt de aandacht weer op 
cliënt en medewerkerniveau. Het moet 
duidelijk zijn wat zij kunnen en mogen ver
wachten. Maar dat kan alleen als de pro
cessen goed worden gestuurd en er ook 
een kwaliteitsborging plaatsvindt.’

Cees van Eijk, wethouder Wmo in Utrecht

‘Eens’ 
‘In Utrecht is geen sprake van slechte 
thuiszorgorganisaties. We hebben er als 
gemeente voor gekozen om bij de contrac
tering voor de Wmo (Wet maatschappelij
ke ondersteuning) de thuiszorginstellin
gen te selecteren op basis van kwaliteit. 
Hierop is ook onze prijsstelling gebaseerd. 
Het resultaat is dat de organisaties in 
Utrecht grosso modo in staat zijn goede 
zorg te leveren. Als klanten toch ontevre
den zijn, hebben ze de mogelijkheid om 
over te stappen naar één van de andere 
geselecteerde thuiszorgaanbieders of op 
het persoonsgebonden budget. Daarmee 
behouden de klanten hun keuzemogelijk
heid en houden de organisaties elkaar 
scherp in het leveren van adequate zorg.’


