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‘Overheid verandert concurrentieverhoudingen’

Consument wil licht in de duisternis

Bouwers halen 
bakzeil bij rechter
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toezichthouders volgen ontwikkelingen 
kredietcrisis nauwlettend

De kredietcrisis heeft wereldwijd gevolgen. 
Overal zijn inanciële instellingen in zwaar weer 
terecht gekomen. Onzekerheid voert de boven
toon. Banken vertrouwen elkaar onderling niet 
meer en consumenten, al dan niet rechtstreeks 
gedupeerd, houden de hand steeds meer op de 
knip. De Nederlandse economie kent volgens 
het CBS al twee kwartalen op rij een nulgroei en 
inmiddels is er in steeds meer landen sprake 
van recessie. Tot nu toe lijken wij er iets minder 
last van te hebben dan andere Europese  
landen, maar de inanciële crisis bedreigt ook 
onze economie.

Dit alles heeft consequenties voor de NMa. 
Meer dan ooit moet realisme de boventoon in 
het toezicht voeren. Bijvoorbeeld door met 
gezond verstand en open oog voor de huidige 
situatie naar fusievraagstukken te kijken, want 
dit is geen moment voor scherpslijperij. Het is 
van cruciaal belang dat het vertrouwen in de 
inanciële sector en in de economie als geheel 
weerkeert. De overheid heeft er dan ook ver

standig aan gedaan om de inanciële instellin
gen te hulp te schieten. Maar als NMa vinden 
wij wel dat dit ingrijpen van tijdelijke aard moet 
zijn en niet verder mag gaan dan noodzakelijk.

Zoals aan elke crisis, komt ook aan deze situa
tie een einde. En dan is er volgens mij behoefte 
aan een grondige analyse van het toezicht op 
de inanciële sector. Mogelijk vloeien daar  
nieuwe regels uit voort. In de bestrijding van de  
crisis werpt samenwerking van nationale en 
internationale toezichthouders nu zijn vruchten 
af. Ook voor de toekomst lijkt dat de aangewe
zen weg om het toezicht vorm te geven. Geluk
kig werken markttoezichthouders in Europa 
wat mededinging betreft op diverse gebieden al 
volop samen. Ik verwacht dat die samenwer
king in de toekomst steeds belangrijker wordt. 
Ook dat zal bijdragen aan de terugkeer van het 
vertrouwen in de werking van de markt.

Pieter Kalbleisch, 
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Tijd voor pragmatisme

Fotograie: Tom
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‘Overheid verandert 
concurrentie verhoudingen’

De kredietcrisis doet de inanciële sector op zijn grondvesten schudden. De NMa begrijpt dat  
de overheid en de inanciële instellingen risicobeheersing nu belangrijker dan vinden dan  
concurrentie. Zolang de staatssteun aan de banken tijdelijk is en de concurrentiebeperkingen 
niet verder gaan dan noodzakelijk. Prof. dr. Leo Stevens vindt marktwerking niet zaligmakend  
en bepleit een solidaire participatiemaatschappij.
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‘Hetzelfde geldt in het rechtsverkeer: geef 
mensen de kans om soepel in te voegen. 
Dit vraagt om vertrouwen in verantwoorde
lijk gedrag van anderen. Ook al wordt dat 
soms geschaad, je moet het risico durven 
lopen. Regels geven als zodanig toch geen 
garantie dat ze niet worden overtreden. En 
je moet ook niet alles willen dichttimmeren. 
Dat is vaak contraproductief. De cruciale 
vraag is: moet je een politionele of een  
coachende toezichthouder zijn? Hoe rigide 
ben je in de toepassing van regels?  
De situatie bepaalt hoe scherp de regels 
moeten worden gesteld en hoe strikt daar
op moet worden toegezien, maar denk 
nooit dat regels de oplossing vormen voor 
incidenten’, aldus Stevens.

Toen de ‘bom’ ontplofte en banken begon
nen om te vallen, zoals dat ineens heette, 
moesten er heel snel maatregelen worden 
genomen. Dus greep minister Wouter Bos 
van Financiën in. Hij kwam met een fonds 
van 20 miljard euro waarvan in nood ver
kerende banken gebruik konden maken 
om hun kapitaalpositie te versterken. 

‘Denk nooit dat  
regels de oplossing 
vormen voor 
incidenten’
Prof. dr. Leo Stevens

Rechtvaardigingsgrond
Stevens: ‘Daarmee verander je ontegen
zeggelijk de concurrentieverhoudingen.  
Dat moet worden getoetst aan de vraag of 
het gerechtvaardigd is. Wat kan wel en wat 
kan niet? Voor het ingrijpen in het mecha
nisme van gelijke marktverhoudingen moet 
een goede rechtvaardigingsgrond bestaan. 
Ik denk dat pogen om de veiligheid van het 
systeem te behouden een voldoende over
tuigend argument is. Dat vindt de Europese 
Commissie kennelijk ook, want die is heel 
snel geneigd om te zeggen dat staatssteun 
niet gerechtvaardigd is.'

‘Nu is een crisis per deinitie een tijdelijke 
aangelegenheid. Dus moet het machts
middel dat je als overheid inzet proportio
neel zijn ten opzichte van het doel. Dus 
als je constateert dat de crisis geleidelijk 
wegebt, moet je ook je maatregelen aan
passen. De minister van Financiën mag 
natuurlijk geen uitvoerder worden van een 
bankbedrijf. Dan krijg je verkeerde ver
houdingen en gaan uitvoering en toezicht 
door elkaar lopen. Daarom moet je nu al 
nadenken over hoe je die banken op grote
re afstand van de minister kunt zetten.’

De Rooij: ‘Het ingrijpen door de minister 
van Financiën is goedgekeurd door de 
Europese Commissie en dus op zich in 
orde. Maar wij willen als toezichthouder 
wel waarborgen dat de aangestelde  
overheidscommissarissen de concurrentie 
niet beperken door onderling overleg.  
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er, 
wellicht onbedoeld, via het ministerie van 
Financiën concurrentiegevoelige informa
tie wordt uitgewisseld of dat er commer
ciële beslissingen worden gecoördineerd. 
De banken moeten ondanks de overheids
commissarissen onafhankelijk van elkaar 
blijven opereren. En zij mogen ook niet 
adverteren met de zekerheid die staats
steun biedt. Uiteraard zijn wij ook zeer 
geïnteresseerd in de effecten van deze 
maatregelen op de Nederlandse bank
sector in de toekomst. Wij vinden het een 
goede zaak dat er voldoende prikkels lijken 
te zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat 
de overheid niet lang aanblijft als aandeel
houder.’
 
Solidaire participatiemaatschappij
De overname van ABNAmro door Fortis 
werd eveneens toegestaan door de Euro
pese Commissie. Mits er kantoren van de 
overgenomen partij zouden worden afge
stoten. De Deutsche Bank had interesse. 
De Rooij: ‘De DNB kijkt daar op het ogen
blik vanuit stabiliteitsoverwegingen naar. 
Eind dit jaar wordt een beslissing genomen. 
Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst.  
Er zijn immers diverse mogelijkheden. 
Blokkeert de DNB de overname door 
Deutsche Bank, dan kun je naar een  
andere koper zoeken of nagaan of  

het levensvatbaar genoeg is om al dan niet 
met een partner door te gaan. Overigens 
moet de Europese Commissie nog een uit
spraak doen over de reddingsoperatie van 
Fortis van eind september, dus is de hui
dige situatie nog niet deinitief.’

‘Ik ben’, zegt prof. Stevens, ‘geen voor
stander van een maatschappij  waarin 
alles topdown door de overheid wordt 
geregeld. We moeten de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid weer de plek geven 
die het toekomt. Die overtuiging draag ik 
al heel lang uit en helaas is die nu weer 
heel erg actueel geworden. De iscaliteit  
is een instrument waarmee we in deze  
maatschappij vorm geven aan samen 
leven, samen kiezen en samen betalen. 
Daar zit een belangrijke component van 

solidariteit in. We moeten overschakelen 
van een verzorgingsstaat naar een solidaire 
participatie maatschappij waarin mensen 
eigen verantwoordelijkheden dragen.’

Sturingsinstrument
‘Dat kun je sturen door belastingen te 
gebruiken als instrument voor het over
heidsbeleid. En dat doen we ook. Als de 
overheid meent dat bedrijven meer moe
ten investeren, krijgen ze investeringsaf
trek. Vanwege de groeiende overtuiging 
dat we milieubewust moeten produceren, 
worden vervuilende productietechnieken 
belast en schone begunstigd. Zo zijn er 
diverse voorbeelden van hoe we bewust 
concurrentieverhoudingen beïnvloeden. 
Opvallend is dat we enerzijds de marktver
houdingen niet willen verstoren en zo 

gelijkmatig mogelijk houden, maar  
anderzijds de iscaliteit inzetten om in  
prijzen en markten te interveniëren ter  
wille van het maatschappelijk belang.’

‘In de wens tot iscale neutraliteit lijken de 
Belastingdienst en de NMa wel op elkaar: 
beide zijn scheidsrechters die in het maat
schappelijk speelveld trachten eerlijke  
concurrentieverhoudingen te garanderen. 
In de turbulente inanciële wereld van dit 
moment is dat niet makkelijk en moeten 
sommige regels voor normale situaties 
mogelijk minder strak worden gehanteerd. 
Als de crisis voorbij is, moeten we ervoor 
zorgen dat zulke toestanden, waar we in 
eerste instantie al niet in terecht hadden 
moeten komen, zich niet opnieuw kunnen 
aandienen.’

Banken staan op diverse manieren onder 
toezicht. De Nederlandse Bank (DNB) 
waakt over hun risico’s en solvabiliteit in 
het belang van de stabiliteit van het banken
stelsel. De Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) kijkt onder meer naar de inhoud en 
betrouwbaarheid van inanciële bijsluiters 
en prospectussen en houdt in de gaten of 
de geld en kapitaalmarkt normaal werkt. 
De NMa toetst fusies, controleert op moge
lijke verboden afspraken en misbruik van 
economische machtsposities, en onder
zoekt vanuit de Monitor Financiële Sector 
of er voldoende concurrentie is.

Spanningsveld
‘Tussen het werk van de DNB en de NMa 
bestaat een zeker spanningsveld’, consta
teert Raymond de Rooij, programmamana
ger Banken en Effectenbedrijf bij de direc
tie Mededinging van de NMa. ‘Als banken 
hun klanten bijvoorbeeld hoge spaarrentes 
aanbieden, zien wij dat als een teken van 
gezonde concurrentie waar de consument 
baat bij heeft. De DNB daarentegen 
be waakt dan of de stabiliteit van de ban
ken niet in het geding is'. 
Is het toezicht wel goed geweest, gezien 
de grote gevolgen van de kredietcrisis? 
‘We moeten eens af van die afrekencultuur’, 
meent Stevens, emeritus hoogleraar iscale 
economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en voorzitter van de naar hem 
genoemde commissie die in 2007 de 
mogelijkheden onderzocht om de regel
druk voor bedrijven te verminderen.

Regelparadox
‘Ik heb al vaker gewezen op de regel
paradox’, stelt hij. ‘Mensen roepen twee 
dingen tegelijkertijd: ze willen minder 
regeldruk én dat de overheid misstanden 
voorkomt door scherpere regels te stellen. 
Van dit soort incidentbenadering moeten 
we af. We moeten onze ‘stoplichtregel
geving’ ombouwen tot een ‘rotonderegel
geving’. Een stoplicht geeft aan wanneer je 
wel en niet mag rijden. Dat kan de door
stroming belemmeren, want je moet ook 
wachten als er geen kip op de weg is. Op 
een rotonde kun je dan gewoon doorrijden. 
En op een drukke rotonde kun je elkaar 
voorrang geven en soepel invoegen.’

In wit overhemd prof. dr. Leo Stevens, in rood overhemd Raymond de Rooij van de NMa.
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nma onderzoekt markt autoschadeherstel

Ondernemersverenigingen in de bloembollensector hebben na ingrijpen door de NMa  
verklaard telers niet te adviseren hun productie te beperken om de prijzen gunstig te  
beïnvloeden. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en  
de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) hebben dit schriftelijk bevestigd.

NMa sluit onderzoek bloembollensector af

hoeveelheid onafhankelijk van hun concurrenten bepalen. Zij 
moeten zonder coördinatie door een brancheorganisatie dingen 
naar de gunsten van de afnemer.’

Prijs beïnvloeden
De NMa was het onderzoek begonnen na berichten in de media 
dat er over speciieke leliebollen productiebeperkende afspraken 
werden gemaakt. Op die wijze zou men proberen de prijs gunstig 
te beïnvloeden. Deze was gedaald na het inzakken van de vraag 
naar de bloembollen. Tijdens het onderzoek bleek dat deze pro
blematiek breder binnen de bloembollensector speelde. Zowel de 
KAVB als de CNB adviseerde bloembollentelers om de productie 
van bepaalde bloembollen te beperken.

Het onderzoek is na de schriftelijke verklaringen van beide  
organisaties stopgezet. Ten aanzien van de afspraken tussen de 
telers van de speciieke leliebol is het onderzoek beëindigd omdat 
de omzet gering was en de gedragingen maar kort duurden.  
Niettemin zal de NMa de Nederlandse bloembollensector, waarin 
in totaal 500 miljoen euro wordt omgezet, de komende tijd nauw
lettend blijven volgen.

In vervolg hierop heeft de NMa haar onderzoek naar mogelijke 
concurrentiebeperking in de bloembollensector beëindigd.  
De toezichthouder is tevreden met de schriftelijke verklaringen. 
De NMa zal wel controleren of de verklaringen daadwerkelijk  
worden nageleefd.

‘Het geven van objectieve informatie door ondernemers
verenigingen over ontwikkelingen in deze sector is niet verboden. 
Denk bijvoorbeeld aan informatie over hoe de prijzen van bloem
bollen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld of het ver
loop van de totale productiehoeveelheid van de verschillende 
soorten bloembollen in het verleden’, zo licht Pascal Broers,  
programmamanager Food & Agri van de NMa toe.

‘Het wordt anders als een ondernemersvereniging op basis daar
van toekomstvoorspellingen gaat doen of hieraan adviezen voor 
individuele ondernemingen verbindt. Bijvoorbeeld door onder
nemers op te roepen hun productie te beperken om er zo voor  
te zorgen dat de prijs niet te veel daalt. In het algemeen zijn de 
gevolgen van dergelijke adviezen: hogere prijzen voor de afnemers 
en een verminderde prikkel tot kostenbesparing of innovatie.  
Uitgangspunt is dat ondernemers hun prijzen en hun productie

De NMa doet een studie  
naar de markt voor auto
schadeherstel. Aanleiding 
hiervoor zijn de vele klachten 
van – vaak kleinere –  
schadeherstellers over het 
feit dat verzekeraars hun 
polishouders bij schade 
doorsturen naar  
geselecteerde garages.

belangen
Botsende

Schadesturing en gezamenlijke inkoop 
door verzekeraars is niet per deinitie ver
boden. Beide kunnen aanzienlijke voor
delen opleveren voor consumenten. Zij 
kunnen er bijvoorbeeld baat bij hebben 
indien verzekeraars kwantumkorting weten 
te bedingen en deze korting aan hun polis
houders doorgeven. Consumenten betalen 
hierdoor mogelijk een lagere premie voor 
de verzekering. Mocht uit het onderzoek 
van de NMa echter blijken dat de inkoop
combinaties van verzekeraars een machts
positie hebben, dan kijkt de NMa of hier
van geen misbruik wordt gemaakt. Het 
onderzoek kan evenwel ook tot de con
clusie leiden dat er geen mededingings
rechtelijke problemen zijn, ook al onder
vinden bepaalde schadeherstellers hinder 
van het gedrag van de verzekeraars.

De NMa heeft al eerder onderzoek gedaan 
naar schadesturing door Schadegarant, 
een samenwerkingsverband van een aan
tal grote verzekeraars. In 2001 heeft de 
NMa geconstateerd dat bepaalde onder
delen van het gehanteerde schadesturings
systeem de concurrentie op de motorrijtui
genverzekeringsmarkt weliswaar beperkte, 
maar dat het systeem voor de consument 
ook voordelen met zich meebracht. Daar
om kon een onthefing van het kartelver
bod van de Mededingingswet worden ver
leend. De NMa verwacht volgend voorjaar 
de resultaten van de marktstudie bekend 
te maken.

Verzekeraars bewegen met inanciële en 
andere prikkels een verzekerde ertoe, om 
een verzekerde schade te laten herstellen 
bij door hen geselecteerde garages.  
Volgens verzekeraars leidt deze sturing  
tot goedkopere reparaties en een lagere  
premie voor de consument.

Een deel van de schadeherstellers stelt 
echter dat de kwaliteitseisen om gestuurde 
schade te mogen repareren niet objectief 
zijn en steeds hoger zijn opgeschroefd. 
Kleine garages vallen daardoor af, omdat 
de hiervoor benodigde investeringen hen 
te veel kosten. Bovendien wordt volgens 
deze schadeherstellers het grootste 
gedeelte van de schade gestuurd via de 
verzekeraar. Een groot aantal kleine gara
ges heeft daardoor veel minder te doen. 

Inzicht geven
De NMastudie moet inzicht geven in de 
omvang van de gehele schadeherstelmarkt 
en het aandeel van de door verzekeraars 
gestuurde schade daarin. Het onderzoek 
richt zich vooral op het effect van de scha
desturing voor schadeherstellers. De NMa 
vraagt aan schadeherstellers of zij hun 
omzet willen onderverdelen in een vrije  
en een gestuurde schadestroom. Van vrije 
schade is bijvoorbeeld sprake als een  
particulier voor behoud van zijn noclaim 
geen aanspraak doet op zijn verzekering, 
maar zelf een garage kiest en dus de scha
de uit eigen zak betaalt.
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De NMa en de NZa houden 
de Nederlandse zorgmarkt 
nauwlettend in de gaten. 
Maar zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders weten niet 
altijd welke toezichthouder 
precies wat doet.  
Een congres van beide  
toezichthouders eind oktober 
bracht meer duidelijkheid.  
‘Ik wil graag dat de NMa  
heel helder overbrengt wat 
wel en niet is toegestaan in 
het nieuwe zorgstelsel’,  
zegt directeur Lodi Hennink  
van de landelijke  
huisartsen vereniging LHV.

Twee 
helikopters 
boven 
dezelfde 
markt

De LHV heeft bijna dagelijks contact met de Nederlandse Zorg
autoriteit. ‘Dat zal met andere beroepsgroepen in de zorg niet 
anders zijn’, meent Hennink. ‘Er is een relatie ontstaan, inclusief 
alle lusten en lasten. Met de NMa is dat totaal anders. Daar heb 
ik een veel minder duidelijk beeld van. Ik weet alleen dat deze 
waakhond gaat blaffen als er iets niet goed gaat. Omdat we de 
NMa niet goed kennen, kan hun rol soms verrassend uitpakken. 
Bijvoorbeeld als we onwetend toch een grens van de NMa heb
ben overschreden. Wat wel en wat niet mag, blijft vaak helaas wat 
vaag. Ik denk dat de knelpunten in de overlap tussen de NMa en 
de NZa liggen. Waar begint die en waar houdt het op?’

Tijdens het congres zei voorzitter Pieter Kalbleisch van de Raad 
van Bestuur van NMa daar over: ‘Beschouw ons als helikopters 
boven de markt. Als we landen, naderen we het veld vanuit een 
andere richting. De NZa is vooral verantwoordelijk voor het  
proactief vaststellen van de juiste condities voor marktwerking in 
de zorg en het handhaven daarvan. De missie van de NMa is om 
markten te laten werken en dus te bewaken. Onze doelen zijn 
echter gelijk: zorgen dat de zorgcliënt beter wordt van ons toe
zicht. En ja, twee toezichthouders, dat vraagt om een goede 
onderlinge afstemming. Die hebben we ook, op alle niveaus.’

Vooraf en achteraf
Die afstemming is nodig. Clustermanager Zorg bij de NMa  
Ariënne Gommers licht toe: ‘De NZa is in 2006 opgericht om de 
eerste stappen naar meer markt te begeleiden. Dat gebeurt onder 
meer door marktstudies op te stellen. In november heeft de NZa 
bijvoorbeeld de resultaten bekend gemaakt van een studie naar 
inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheken. De NMa  
controleert of het spel wel eerlijk wordt gespeeld op de gebieden 
waar de markt de ruimte heeft gekregen. Waar de NZa veel vooraf 
reguleert en de juiste condities voor marktwerking vaststelt, 
bekijkt de NMa achteraf of deze regels voor gezonde concurrentie 
worden nageleefd. We hebben nog voor de oprichting van de NZa 
met hen een samenwerkingsprotocol afgesproken. Inmiddels 
werken we alweer een tijdje samen en kunnen we onze ervaringen 
gebruiken om dit protocol volgend jaar te vernieuwen’, zegt  
Gommers.

Fusietoetsing is bijvoorbeeld een gebied waar de NMa en NZa 
elkaar aanvullen. Gommers: ‘Fusies moeten bij de NMa worden 
aangemeld en alleen de NMa mag hierover oordelen. De NZa moet 
wel gehoord worden, maar heeft formeel geen bevoegdheden.  
Het advies van de NZa over fusies is gebaseerd op drie criteria:  
de betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.‘

Bevoegdheid
‘We zijn allebei bevoegd om op te treden bij machtsposities.  
Bij aanmerkelijke marktmacht is de NZa de leidende partij.  

Ronde
tafelgesprekken

De NMa geeft via lezingen en voorlichtings
materiaal al jaren tekst en uitleg aan de zorg
sector over wat wel en niet is toegestaan in het 
nieuwe zorgstelsel. Medio november vonden 
rondetafelgesprekken plaats met vrije 

beroepsbeoefenaren over de positie van 
zorgverzekeraars. Ook voor vragen 

over de rolverdeling met de NZa 
staat de NMa open.

De zorgautoriteit voorkomt dat machtsposities leiden tot nadelen 
voor de consument en kan vooraf bijsturen. Een ondernemer 
heeft een machtspositie als hij zich onafhankelijk van zijn concur
renten, leveranciers of klanten kan gedragen. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn als producten tegen een te hoge prijs worden aan
geboden, als innovaties worden tegengehouden of als de consu
ment gewoon niet kan kiezen. In al deze gevallen kan de NZa 
ingrijpen. Dus op basis van hoe de markt in elkaar zit. Kleine zorg
aanbieders bijvoorbeeld met klachten over de inkoopmacht van 
zorgverzekeraars, moeten wettelijk eerst naar de NZa stappen. 
Dit neemt niet weg dat ook de NMa nog steeds bevoegd is om 
naar deze problematiek te kijken. In de dagelijkse praktijk lossen 
we veel per geval op, in nauw onderling contact’, aldus Gommers.

‘De NMa kijkt niet alleen met een economische bril, maar neemt 
bij de beoordeling ook zorgspeciieke elementen mee, zoals criteria 
om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Bijvoorbeeld de minimale 
bezetting op de eerste hulp. Als we bij een fusie mededingingspro
blemen voorzien, kijken we ook naar de mogelijke (kwalitatieve) 
voordelen, die ook veriieerbaar zijn. Daar laten we ons door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg over informeren.’

Hechte band
‘Ik heb tijdens het congres begrepen dat er blijkbaar een hechte 
band bestaat tussen NZa en NMa. En dat waar overlap kan ont
staan, ze zaken onderling afstemmen’, concludeert Hennink.  
‘De NMa heeft een nuttige en belangrijke functie voor het vrije 
ondernemerschap, doordat het de markt soepel en beweeglijk wil 
houden. Huisartsen zijn zich hiervan niet altijd zo bewust, maar 
de NMa werkt goed. En nu nog een vervolg op het symposium 
graag, maar dan met meer mensen uit de dagelijkse praktijk van 
zorgaanbieders en wat minder vanuit juridische hoek. Maar al 
met al vond ik het een zeer positieve bijeenkomst.’
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de stelling |het argument Concurrentie is net zo belangrijk als inanciële stabiliteit

Concurrentie: 
ook een 
publiek belang
Toezicht houdt de gemoederen op veel 
fronten bezig. Incidenten zijn voor de één 
aanleiding om steviger toezicht te eisen. 
Terwijl de ander dan juist waarschuwt voor 
de relex om onder het mom van ‘contro
litis’ op elk risico te reageren met meer  
toezicht. 

Het is in die discussie belangrijk om 
onderscheid te maken tussen toezicht op 
markten, zoals de bouwsector, en op toe
zicht dat gericht is op het voorkomen van 
incidenten als een voedselvergiftiging door 
slechte kwaliteit van vlees. De markt is 
echter een dagelijkse realiteit voor elke 
Nederlander en geen incident. Het spel 
van vraag en aanbod is er altijd, net als het 
weer. Voor een land dat rijk is geworden 
door handel is de markt een publiek 
belang dat het waard is om te beschermen.

Te veel vertrouwen 
in zelfsturend vermogen 
brengt risico’s met zich mee

Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid VVD

‘Zonder concurrentie zitten we in een situatie als in het voor
malige Oostblok. Concurrentie zorgt voor welvaart en – deels 
automatisch – voor inanciële stabiliteit. Beide zijn belangrijk en 
je mag de één niet boven de ander plaatsen. Door concurrentie 
groeien de betere bedrijven en de mindere vallen af. Het enige 
probleem is dat er soms echte slechteriken zijn die consumenten 
belazeren. Voor die gevallen is het goed dat er een marktmeester is.

De inanciële crisis is apart. Die komt gedeeltelijk uit de Verenig
de Staten, daar kunnen we niets aan doen. ’t Is trouwens wel gek 
dat de inanciële sector in Nederland zulke grote problemen 
heeft. Je kunt je afvragen of het toezicht wel werkt, terwijl het ner
gens zo sterk is als hier. Daarom wil de VVD, zodra de rook van 
de crisis is opgetrokken, een parlementair onderzoek. Om ant
woord te geven op twee vragen: hoe werkt het inanciële systeem 
en hoe werken de toezichthouders? En dan vooral De Nederland
sche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dat wordt niet 
makkelijk, maar het is wel hard nodig.’

Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid SP

‘Ik ben het hier niet mee eens, want ik vind deze stelling verkeerd. 
Financiële stabiliteit is natuurlijk altijd goed – het vormt één van 
de basisonderdelen van de gehele markt – maar concurrentie is 
dat alleen in bepaalde markten. Die twee kun je niet met elkaar 
vergelijken. In een aantal markten gaan ze wel goed samen en 
daar is toezicht nodig om alles goed te laten verlopen.

Maar in de zorg, energie, het openbaar vervoer en de post is het 
veel beter samen te werken dan om te concurreren. Bekijk de 
post: door de gedeeltelijke liberalisering lopen er nu niet één, 
maar drie postbodes door je straat. Bepaald niet eficiënt. Maar 
veel belangijker nog is dat de concurrerende prijs wordt betaald 
over de ruggen van de werknemers, die bij de post de infrastruc
tuur vormen. Veel mensen daar hebben zelfs geen minimumloon. 
Ze worden op stukloon betaald en dat houdt een bedrag van 
ongeveer vijf euro per uur in. Dat komt de kwaliteit van hun werk 
én hun eigen koopkracht zeker niet ten goede.’

Zelfdiscipline
In verreweg de meeste gevallen discipli
neert de markt zichzelf. Als u niet tevreden 
bent over uw tandpasta stapt u gewoon 
over naar een andere aanbieder. U proi
teert ervan. De overheid hoeft er alleen 
maar voor te zorgen dat dit proces niet 
wordt verstoord door bijvoorbeeld kartels, 
machtsmisbruik of informatiegebrek. Dat 
is een ruim, maar cruciaal kader dat eco
nomische schade voorkomt.

Naarmate markten complexer worden of 
er zwaarwegender publieke belangen in 
het geding zijn, is een indringender over
heidstoezicht nodig. Het is onwenselijk 
dat bijvoorbeeld wordt geconcurreerd zon
der minimumeisen voor volksgezondheid, 
milieu of veiligheid. De inanciële crisis 
heeft aangetoond dat een teveel aan  

vertrouwen in het zelfsturende vermogen 
van markten risico’s met zich meebrengt. 
De wetgever bepaalt welke publieke belan
gen buiten het concurrentieproces moeten  
blijven. De markttoezichthouder heeft de 
moeilijke taak om binnen dat kleinere 
kader het concurrentieproces optimaal te 
laten verlopen of in sommige gevallen op 
gang te brengen en te houden. Zo klinkt 
het alsof publieke belangen en concurren
tie verschillende grootheden zijn, maar is 
dat wel zo?

Wie het groeipad van onze economie 
bekijkt, moet erkennen dat concurrentie 
ons veel welvaart heeft opgeleverd. Dat 
zou toch genoeg reden moeten zijn om 
het belang van gezonde concurrentie – en 
goed toezicht – op gelijke hoogte te plaat
sen met een erkend publiek belang als 
inanciële stabiliteit. Uiteraard mag de 
samenleving strenge eisen stellen aan nut 
en noodzaak van regels en toezicht. Maar 
de overheid mag zich nooit laten leiden 
door een fata morgana van een markt  
zonder regels waarop volkomen integere  
mensen elkaar vinden in een zuiver spel 
van vraag en aanbod.

Harmen Droppers | senior adviseur NMa
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Bouwers halen bakzeil bij rechter
De rechtbank van Rotterdam heeft de NMa 
tot nu toe in nagenoeg alle beroepszaken die 
zijn voortgekomen uit de bouwfraude gelijk 
gegeven. De versnelde procedure die de 
NMa heeft toegepast en de inhoudelijke  
gang van zaken zijn eerlijk en rechtvaardig  
bevonden. Dit creëert nieuwe jurisprudentie 
waar de NMa veel aan heeft. En wat vindt 
mededingingsadvocaat Robert Bosman van 
een van de tegenpartijen? ‘Hier mag de  
NMa trots op zijn. Een compliment is op  
zijn plaats.’

De bouwfraude, die ligt toch al heel lang 
achter ons? Deze affaire werd eind 2001 aan 
het licht gebracht door het tvprogramma 
Zembla. Aannemers verdeelden onder 
elkaar de opdrachten, die openbaar aan
besteed moesten worden. De verkrijger van 
de order vergoedde aan de concurrenten 
minstens de kosten van het uitbrengen van 
de offerte. De samenleving is door deze 
praktijken voor honderden miljoenen euro’s 
benadeeld. Er volgde een parlementaire 
enquête, minister Korthals (toen Defensie, 
maar ten tijde van de bouwfraude Justitie) 
trad af en de media besteedden veel aan
dacht aan de misstappen van de bouw
sector en het falende toezicht van over
heidsinstellingen. 

Langzaam maar zeker verdween de bouw
fraude uit de belangstelling. Het enige dat 
nog in het verschiet leek te liggen, waren 

NMa opgestelde feiten en juridische 
beoordelingen niet. Hiervoor kregen ze 
een vermindering van de boete van 15 pro
cent. Waren ze het vooraf niet eens met 
deze voorwaarden, dan konden ze de weg 
van de reguliere procedure bewandelen. 
Een klein gedeelte heeft dat ook gedaan. 
Het grootste deel van de bedrijven ging 
meteen akkoord met de door de NMa 
opgelegde boete. Die was in alle gevallen 
gerelateerd aan de aanbestedingsomzet 
over 2001.’

‘De uitspraken van de Rotterdamse recht
bank hebben allemaal betrekking op bedrij
ven uit de grond, wegen en waterbouw
sector die kozen voor de versnelde 
procedure. Ruim 30 bedrijven gingen in 
beroep tegen onze sanctie en vierhonderd 
andere in deze sector waren direct akkoord. 
In 24 beroepsprocedures heeft de NMa  

volledig gelijk gekregen, één keer moesten 
we de boete verlagen en in twee gevallen 
moeten we de zaak in bezwaar opnieuw 
behandelen. In drie zaken van bedrijven die 
kozen voor de reguliere procedure, loopt 
het beroep nog. Dat is een goed resultaat.’

‘De rechtbank oordeelde dat we recht
vaardig en zorgvuldig te werk zijn gegaan. 
Rechtvaardig omdat de manier waarop we 
sanctioneren tot evenredige boetes leidde. 
Zorgvuldig in de wijze waarop we de ver
snelde procedure vorm hebben gegeven. 
Voordeel voor de bedrijven is dat de zaken 
snel en eficiënt, zonder oeverloze proce
dures zijn afgedaan. Zo hebben ze echt 
snel schoon schip kunnen maken.’

Gemengde gevoelens
Robert Bosman, partner bij CMS Derks 
Star Busmann in Brussel, is advocaat van 

jarenlange juridische procedures. Dit  
alles belandde in 2004 op het bord van  
de Juridische Dienst van de NMa, waarbij 
Pierrette Gaasbeek van het begin af aan 
betrokken was. ‘Het is het grootste dossier 
met de meeste ondernemingen en moge
lijke procedures – vele honderden – dat 
we ooit hebben behandeld’, zegt zij. ‘En 
het gaat voorlopig nog wel even door ook.’

Schoon schip
Maar hoe deze massa te behappen? De 
politiek wilde bouwbedrijven de mogelijk
heid geven om snel schoon schip te maken. 
Daarom ontwierp de NMa onder hoge  
druk een versnelde en wettelijk verankerde  
sanctieprocedure voor de bouwsector.

Gaasbeek: ‘Daarbij zagen de bedrijven 
onder meer af van individuele inzage in 
het dossier en betwistten ze de door de 

Pierrette Gaasbeek, NMa Robert Bosman, mededingingsadvocaat

nma wint (bijna) alle beroepsprocedures
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onder meer Martens & Van Oord, één van 
de partijen die in beroep ging tegen het 
boetebesluit in de versnelde procedure. 
Hoe kijkt hij aan tegen de uitspraken van 
de rechtbank van Rotterdam? ‘De uit
spraak van de rechtbank is bij Martens & 
Van Oord met gemengde gevoelens ont
vangen. Het was positief dat de rechtbank 
een belangrijk argument van mijn cliënte 
overnam en de zaak terugverwees naar de 
NMa. Dit had betrekking op de keuze van 
het systeem van waardering van combina
tieomzet.’

Ter verduidelijking: Martens & Van Oord 
verantwoordde de omzet die is behaald 
met werken die in combinatie zijn uitge
voerd, proportioneel in de jaarrekening. 
Andere bedrijven doen dat niet altijd.  
Bij de beboeting is de NMa uitgegaan  
van de omzet zoals verantwoord in de 
jaar rekening 2001. Daardoor kon volgens 
de rechtbank ongelijkheid in beboeting 
ontstaan. Bosman: ‘Het gevolg van deze 
reeds lang geleden gemaakte keuze was 
dat Martens & Van Oord een aanzienlijk 
hogere boete kreeg opgelegd dan onder
nemingen die hadden gekozen voor een 

ander waarderingssysteem. En in het  
verlengde van deze terugverwijzing  
hebben we nu ook de mogelijkheid om 
een ander aangevoerd argument nader  
te onder bouwen. Ook het feit dat mijn  
cliënte vrijwel de enige onderneming is  
die tot nu toe gedeeltelijk succesrijk is 
geweest, stemt tot enige tevredenheid. 
Minder positief is dat mijn cliënte op twee 
andere punten geen gehoor kreeg bij de 
rechtbank. Vooral het feit dat de rechtbank  
geen oog heeft gehad voor de geringe 
mate van betrokkenheid van mijn cliënte 
bij het systeem van vooroverleg is  
teleurstellend.’

Juridische piketpaaltjes
Gaasbeek denkt dat de uitspraken van de 
rechtbank verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben. ‘Er is een behoorlijk aantal juridi
sche piketpaaltjes geslagen’, stelt zij. 
‘Want niet alleen de in de bouwzaken 
gehanteerde boetesystematiek, maar ook 
de algemene uitgangspunten bij het cle
mentiebeleid en de wijze van beoordelen 
van de inanciële situatie van een onder
neming zijn door de rechtbank onder
schreven. Bovendien hebben we bij de 
boetes een onder en bovengrens gesteld. 
Daar vloeien evenredige boetes uit voort. 
Hiermee is voor de NMa heel mooie juris
prudentie geschapen.’

Bosman sluit zich bij deze gedachtegang 
aan. ‘De rechtbank heeft duidelijk een 
trend gezet die gevolgen zal hebben voor 
de afwikkeling van nog lopende versnelde 
en de reguliere procedures. Het is niet te 
verwachten dat de rechtbank in vergelijk
bare zaken voor een andere lijn zal kiezen, 
behoudens bijzondere individuele omstan
digheden. De uitspraken zullen ook door
werken in de lopende procedures in ande
re deelsectoren in de bouw, zoals de B&U 
en de installatiesector waarin partijen ver
gelijkbare bezwaren hebben ingebracht 
tegen de besluiten van de NMa. De par
tijen in die procedures weten nu wat ze  
te wachten staat. Al met al is dit voor de 
NMa een mooie opsteker, zeker omdat ze 
de afgelopen tijd ook een aantal belang
rijke procedures heeft verloren. Uiteraard 

zal moeten worden afgewacht of het  
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
de rechtbank zal volgen, maar voorlopig 
staat de NMa er goed voor.’

Grofmazig systeem
‘Eerlijk gezegd’, vervolgt Bosman,  
‘hadden weinigen vooraf gedacht dat de 
NMa erin zou slagen deze enorme hoe
veelheid zaken op een praktische en, naar 
is gebleken, voor ruim 85% van de betrok
ken ondernemingen, acceptabele wijze af 
te wikkelen. Veel ondernemingen hebben 
zich echter gerealiseerd dat deze unieke 
wijze van afwikkeling per saldo meer voor
delen dan nadelen voor hen opleverde. 
Niet vergeten mag worden dat de NMa  
in de regel de hoogte van de boete niet 
baseert op de omzet van één jaar, maar op 
de omzet die is gerealiseerd gedurende de 
totale inbreukperiode en die beliep in dit 
geval zo´n vier jaar. Aantrekkelijk was ook 
de wetenschap dat men op deze manier 
relatief snel van de zaak af was en dat  
paste in de wens van veel bouwbedrijven 
om met voortvarendheid een dikke streep 
onder het verleden te zetten. Een nadeel 
van de gekozen systematiek is wel het 
grofmazige karakter daarvan. Als je op 
deze wijze honderden bedrijven beboet, 
komen nuances onherroepelijk in het 
gedrang. Het is dan ook niet vreemd dat 
een deel van de beboete ondernemingen 
zich niet kan herkennen in de aanpak en 
de conclusies van de NMa en dat lees  
je terug in de verweren van de partijen  
die beroep hebben aangetekend. Een  
veel gehoorde klacht is dat iedereen ten 
onrechte over dezelfde kam is geschoren. 
De overgrote meerderheid van de  
ondernemingen heeft alles afwegende 
deze grofmazigheid echter op de koop  
toe genomen. Dit heeft bijgedragen aan  
de succesvolle afwikkeling van de bouw
zaken.’  

Veiligheid op 
het juiste spoor
Engeland kende aan het begin van deze  
eeuw volledige marktwerking op het spoor.  
Dit veranderde nadat er twee dodelijke  
ongelukken gebeurden. Hoe veilig is het 
Nederlandse spoor eigenlijk, waar sprake  
is van gedeeltelijke marktwerking?

 
Het systeem van volledige marktwerking veranderde toen begin 
deze eeuw bij de plaatsen Hatield (2000) en Potters Bar (2002) 
dodelijke treinongelukken plaatsvonden. De oorzaak van deze 
ongelukken was achterstallig onderhoud, zo wees onderzoek uit. 
Het marktwerkingsysteem kende te weinig prikkels om voldoende 
te blijven investeren in de infrastructuur. Hierdoor liep de kwali
teit van het spoor steeds verder terug.

Naar aanleiding van de ongevallen is in 2004 in Engeland de 
spoorsector gereorganiseerd. Ook is het toezicht verstevigd via 
de Ofice of Rail Regulation (ORR), de Engelse variant van de  
Vervoerkamer. De ORR houdt naast toezicht op de marktwerking 
ook toezicht op de veiligheid. Dit versterkte toezicht op de 
beheerder heeft er toe geleid dat er genoeg prikkels zijn om op  
de lange termijn te blijven investeren. Een goede kwaliteit van  
de infrastructuur is belangrijk om het spoor veilig te houden.  
Toezicht op de veiligheid door de ORR dwingt de beheerder  
ook te investeren in de kwaliteit op de lange termijn. Met alleen 
toezicht op de marktwerking was deze prikkel er niet.

Vergelijkbaar model
In Nederland is gekozen voor een vergelijkbaar model van concur
rentie in het vervoer als in Engeland. Er is een splitsing aan gebracht 
tussen infrastructuur en vervoer. ProRail beheert en onderhoudt de 
infrastructuur. ProRail staat onder toezicht van de Vervoerkamer en 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), de laatste is  
tevens de grootste geldschieter voor ProRail. Het goederenvervoer 
is volledig geliberaliseerd en het personenvervoer kent een con
cessie systeem. In Nederland is het markttoezicht (Vervoerkamer)  
gescheiden van het toezicht op de veiligheid (Inspectie Verkeer en 
Waterstaat). Het geld voor onderhoud komt van V&W, dus met de 
kwaliteit en veiligheid zit het daardoor wel goed en leidt markt
werking tot een eficiënt gebruik van het spoor.  

Hilbert Klok | Vervoerkamer NMa

De overheid betaalt in Nederland het grootste deel van het onder
houd aan het spoor, omdat zij wil dat er ook investeringen voor 
de lange termijn plaatsvinden. Dat wordt niet overgelaten aan 
marktpartijen die vooral op de korte termijn moeten presteren. 
Daarmee is de kwaliteit en veiligheid van het spoor op de lange 
duur gewaarborgd.

Splitsing
De situatie in Engeland was heel anders. Vanaf begin jaren ’80  
is daar in veel sectoren de rol van de overheid teruggeschroefd  
en is via privatisering, marktwerking geïntroduceerd. Een goed 
voorbeeld hiervan is de spoorsector. British Rail, dat al het spoor
vervoer en beheer verzorgde, werd opgesplitst in tien private 
delen. Het beheer van het spoor kwam in handen van Railtrack 
(nu Network Rail). Het vervoer van passagiers werd via conces
sies aanbesteed. Inmiddels zijn meer dan twintig personen
vervoerders actief. Het goederenvervoer werd net als in de rest 
van Europa volledig geliberaliseerd.

St. Pancras Station, Londen.
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Consument 
wil licht in de 
duisternis 
Consumenten zijn het afgelopen jaar hun eigen energieleverancier meer gaan vertrouwen. 
Maar het vertrouwen in de energiemarkt als geheel is juist teruggelopen. Dit is één van de 
opvallende uitkomsten van de jaarlijkse NMamarktmonitor over de ontwikkeling van de 
Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit en gas.

De marktmonitor, gepubliceerd in decem
ber, identiiceert knelpunten en doet aan
bevelingen die moeten leiden tot een  
eficiëntere marktwerking. De monitor is 
samengesteld door een projectteam van 
de Energiekamer, bestaande uit Menno 
van Liere, Mark te Velthuis en Wim Noort. 
Zij geven antwoord op acht vragen over de 
uitkomsten van de monitor.

Waarom vraagt de NMa consumenten wat 
zij vinden van de ontwikkelingen op de 
energiemarkt?
Te Velthuis: ‘We willen weten wat de  
consument vindt van de energiemarkt en 
wat hij mist om een bepaalde keuze te 
kunnen maken. Want uiteindelijk moet hij 
de markt disciplineren en laten werken. 
Vergelijk het met supermarkten. Daar is 
geen wettelijke toezichthouder, maar die 
markt werkt toch, dankzij de consumen
ten. Het draait vooral om hen en niet 
alleen om de leveranciers of de NMa.  
De consument zit al meer aan het stuur 
dan vroeger. Maar hij heeft wel goede én  
transparante informatie nodig.’

Wat kun je zeggen over het consumenten
vertrouwen van dit jaar?
Van Liere: ‘Consumenten zijn tevreden 
over hun eigen energiebedrijf. Zoals over 
de algemene en administratieve dienst
verlening. Maar toch is het vertrouwen in 
de gehele energiemarkt gedaald. Waarom? 
Dat weten we niet. Maar het ligt voor de 
hand dat het te maken heeft met de eerder 
dit jaar gestegen energieprijzen en nega
tieve mediaaandacht voor intensieve  
klantenwerving.’

Hoe ervaart de consument de beschikbare 
informatie?
Te Velthuis: ‘Door de veelheid aan infor
matie uit verschillende bronnen zien ze 
door de bomen het bos niet meer. Ze kun
nen evenmin goed duiden wat objectief en 

betrouwbaar is. Consumenten wíllen hele
maal niet meer gedetailleerde informatie. 
Ze moeten instrumenten hebben waarmee 
ze een goede keuze kunnen maken. Prijs
vergelijkers spelen daarin een belangrijke 
rol. Maar consumenten vinden niet alleen 
de prijzen, maar ook andere voorwaarden 
én de dienstverlening van een leverancier 
van belang. Daarom biedt de NMa via 
ConsuWijzer praktische tips en vergelij
kende informatie over de energiemarkt en 
energiebedrijven.’

De overstapbereidheid was vorig jaar 
gering. En nu?
Noort: ‘Zo’n acht procent is dit jaar over
gestapt naar een andere leverancier – het 
hoogste percentage ooit. Maar het aantal 
mensen dat van plan is binnen twee jaar 
over te stappen, lijkt af te nemen. Als rede
nen om niet over te stappen, noemen ze 
onder meer desinteresse, weinig vertrou
wen, vanwege langdurige contracten of 
keuzemoeheid. De belangrijkste reden om 
niet over te stappen is overigens tevreden
heid over de huidige leverancier. En dat is 
natuurlijk ook een belangrijk positief sig
naal van de consument. Want het is niet 
ons doel om consumenten koste wat het 
kost te laten overstappen.’

Wat is de meest gehoorde klacht  
van consumenten en wat kan de NMa  
daaraan doen?
Van Liere: ‘Telefonische klantenwerving 
staat op één. Veel mensen beseffen niet 
dat ze ook mondeling door de telefoon 
een contract kunnen afsluiten. Ze denken 
een informatiepakket aan te vragen, maar 
krijgen tijdens het gesprek een rechts
geldig contract. Dit levert ons een para
doxale situatie op: telefonische werving is 
belangrijk voor marktwerking in de ener
giemarkt, want zonder is het voor toe
treders moeilijk een plek te veroveren.  
Het is nodig om de markt open te houden.  

Maar ongebreidelde werving doet het con
sumentenvertrouwen wegzakken. De uit
daging voor de NMa is om hierin een 
balans te vinden.’

Hoe is het gesteld met de toetreding tot de 
energiemarkt van nieuwe aanbieders?
Te Velthuis: ‘Onlangs is een nieuwe leve
rancier van start gegaan, Atoomstroom, 
en de aanvraag van een ander bedrijf is in 
behandeling. Marktpartijen zien dus nog 
steeds kansen. Daarentegen is Go Energy 
failliet gegaan en is een aantal anderen 
overgenomen. Het aantal onafhankelijke 
partijen loopt terug. Dat is niet onverdeeld 
positief. Maar de NMa werkt er hard aan 
om toetredingsdrempels voor leveranciers 
weg te nemen.’

Hoeveel kan ik als consument besparen op 
mijn energierekening als ik ga shoppen?
Noort: ‘Een conservatieve schatting is  
vijftig tot honderd euro per jaar voor een 
gemiddelde consument, afhankelijk van de 
contractvorm waarvoor je kiest. Prijsverge
lijkers laten dat zien. Met de actiekortingen 
die leveranciers daar aanbieden, kunnen 
consumenten mogelijk nog eens extra 
voordeel halen. Een avondje rondneuzen 
op internet kan je volgend jaar aardig wat 
geld besparen. Kijk ook eens op  
www.consuwijzer.nl, daar hebben we de 
Energie Wijzer geplaatst die niet vergelijkt 
op prijs maar op veel andere aspecten die 
volgens consumenten belangrijk zijn.’

Wat deed en doet de NMa naar aanleiding 
van de uitkomsten van de monitors?
Te Velthuis: ‘In vorige jaren zijn de uitkom
sten van de monitor voor ons aanleiding 
geweest om projecten rond transparantie te 
starten, zoals de EnergieWijzer en het 
onderzoek naar informatieverstrekking door 
leveranciers. De huidige monitor heeft aan
getoond dat transparantie een belangrijk 
aandachtspunt voor de NMa is en blijft.’

nma monitort energiemarkt
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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. 08000231 885 of mail  
naar info@nmanet.nl.

Bent u consument? 
Neem dan contact op met 
ConsuWijzer, tel. 0880707070 
of kijk op www.consuwijzer.nl.
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Speeches en 
lezingen NMa

Kerstvergadering Vereniging voor 
Mededinging
Den Haag, 18 december 2008
Kerstspeech (in Sociëteit de Witte)
Pieter Kalbleisch, voorzitter Raad van 
Bestuur NMa

Seminar Agencies Effectiveness
Brussel, 22 en 23 januari 2009
Effectiviteit van mededingingsautoriteiten
René Jansen, lid Raad van Bestuur NMa

Competition and Innovation
Innsbruck (Oostenrijk), 
26 en 27 februari 2009
FIW Symposium
Pieter Kalbleisch, 
voorzitter Raad van Bestuur NMa

IBA 2009 Conference
Brussel, 12 en 13 maart 2009
International Bar Association
Pieter Kalbleisch, 
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Voor meer informatie www.nmanet.nl. 
Speeches, lezingen en discussies zijn 
onder voorbehoud.

Enquête 
webwinkels

Er zijn signalen dat leveranciers internet
winkels anders behandelen dan reguliere 
winkels. De NMa heeft al eerder web
winkels opgeroepen om te laten weten  
of fabrikanten hen dwingen hoge prijzen  
te berekenen voor de producten die zij  
verkopen. Nu houdt de toezichthouder 
een enquête onder diverse ondernemingen 
over dit onderwerp. 

De NMa wil met deze sectorstudie een 
beter inzicht krijgen in de problemen waar 
internetwinkeliers op stuiten en weten of 
zij daar iets aan kan doen. Het betreft 
geen onderzoek naar een concrete over
treding zoals een kartel of misbruik van 
een economische machtspositie. De NMa 
is van plan om aan de hand van de  
ontvangen reacties een visiedocument  
te publi ceren.

Campagne 
ConsuWijzer

De nieuwe landelijke campagne van  
ConsuWijzer op radio, tv en internet heeft 
geleid tot bijna twee keer zoveel hits op de 
website Consuwijzer.nl. Vóór de campag
ne, die 15 september van start ging, trok 
de website gemiddeld zeventigduizend 
bezoekers per maand. In november, de 
eerste maand na de campagne, trok de 
website honderdtwintigduizend bezoekers. 

Het tvspotje laat zien hoe een jongetje 
zijn kapotte speelgoedauto wil ruilen.  
De dame van de speelgoedwinkel poeiert 
hem in eerste instantie af, omdat hij geen 
bonnetje heeft. Daarop dreunt het jongetje 
zonder aarzeling zijn rechten op. Zo krijgt 
hij toch voor elkaar dat zijn auto wordt 
geruild. De campagne 'ConsuWijzer, dan 
weet je waar je recht op hebt', heeft tot 
doel consumenten bewust te maken van 
hun rechten bij de aankoop van producten 
en diensten. En om de bekendheid van 
ConsuWijzer te vergroten. 

Marktwerking 
kinderopvang

De NMa gaat de marktwerking in de  
kinderopvangsector analyseren. Dit op  
verzoek van staatssecretaris Dijksma van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). De toezichthouder 
verwacht in het voorjaar van 2009 een  
rapportage uit te brengen. 

De NMa kijkt met name of er knelpunten 
zijn die de marktwerking in deze sector 
kunnen frustreren en naar mogelijke 
inbreuken op de Mededingingswet.  
Consumenten die concrete aanwijzingen 
hebben over dergelijke inbreuken, kunnen 
contact opnemen met de NMa via  
www.consuwijzer.nl. 

Kinderopvang valt onder de zorgsector, 
een belangrijk aandachtsveld dat hoog  
op de NMa Agenda 2008 staat. De NMa 
breidt haar kennis van de zorgsector uit 
met behulp van marktscans. De markt
werkinganalyse die de NMa in de kinder
opvangsector maakt, kan voor het  
mini sterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap een hulpmiddel zijn om 
beleid te bepalen.

Klachtenonderzoek 
energiebedrijven

Consumenten zijn steeds beter te spreken 
over de manier waarop grote energie
bedrijven klachten afhandelen. Dit blijkt 
uit het onderzoek naar klachtenafhandeling 
door energiebedrijven dat dit jaar voor de 
derde maal door de NMa is gehouden. 

Essent haalt dit jaar als enige voor het 
eerst een 6 op een schaal van 10. In totaal 
nam de gemiddelde score in drie jaar tijd 
toe van 4,3, naar 4,7 om dit jaar voorlopig 
te eindigen op 5,2. Ondanks deze verbete
ring vindt de NMa dat de energiebedrijven 
de klachtenafhandeling nog beter op orde 
moeten krijgen. Dit is belangrijk voor het 
vertrouwen van de consument in deze 
ondernemingen. 

Omdat ze geen voldoende haalden, moeten 
negen van de tien energie bedrijven naar 
aanleiding van het onderzoek van de NMa 
een verbeterplan opstellen. De bedrijven 
hebben beloofd mee te werken.
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persoonlijk

‘Hoe bepalen energiebedrijven hun prijzen? Proiteren consumenten 
van de dalende olieprijs? Hoe prikkel je monopolistische netbeheerders 
om eficiënter te werken? Met deze interessante economische vraag
stukken houd ik me dagelijks bezig. Daarnaast los ik als toezicht
houder soms ook heel concrete problemen op. Bijvoorbeeld in het  
geval van zonnepanelen. Deze produceren meestal meer energie dan 
je zelf als consument nodig hebt. Je mag dit overschot terugleveren 
aan het elektriciteitsnet. Volgens de wet moeten energiebedrijven 
onderling regelen dat je hiervoor geld terug krijgt. Consumenten 
klaagden bij ConsuWijzer dat energiebedrijven zich niet aan deze  
regel hielden. Samen met mijn collega’s heb ik uitgezocht wat er 
aan de hand was, bemiddeld, een oplossing bedacht en deze in de  
praktijk gebracht. Er is nu een goede regeling voor consumenten 
en we krijgen hier dan ook geen klachten meer over. Dát geeft veel 
voldoening, want je ziet direct resultaat van je werk!’

Bas Postema | medewerker Energiekamer NMa

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


