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Witte motor niet té machtig

Gebiedsverdeling thuiszorg 
kan niet door de beugel

‘�Deze�crisis�is�
een�tijd�voor�
herbezinning’
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Kranten,�bladen,�internet,�radio,�televisie,�alle�
media�staan�bol�van�berichtgeving�over�de�
kredietcrisis.�De�ene�na�de�andere�deskundige�
laat�zijn�licht�schijnen�over�de�oorzaken,�
�gevolgen�en�mogelijke�oplossingen.�Ook�wij�
ontkomen�er�in�dit�magazine�niet�aan.�Wij�heb-
ben�oud-minister�prof.�dr.�Willem�Vermeend�
gevraagd�naar�zijn�mening.�Hij�denkt�dat�we�
sterker�uit�deze�crisis�kunnen�komen�dan��
we�erin�gegaan�zijn.�Als�we�het�met�z’n�allen�
�aandurven�om�ernst�te�maken�met�zaken�als�
innovatie�en�duurzaamheid.

We�hebben�de�huidige�hoogleraar�Europese�
fiscale�economie�ook�gevraagd�hoe�hij�tegen�
toezicht�en�marktwerking�aankijkt.�Over�beide�
is�hij�duidelijk.�Marktwerking�heeft�volgens�
hem�positieve�resultaten�opgeleverd,�bijvoor-
beeld�in�de�telecomsector,�maar�heeft�niet�
overal�goed�gewerkt.�Wat�het�toezicht�betreft�
stelt�hij�dat�de�crisis�in�de�VS�is�begonnen�door�
de�maximale�vrijheid�die�de�financiële�sector�
kreeg,�door�hebzucht�en�door�gebrek�aan�

�overheidstoezicht.�Dat�blijft�in�zijn�visie�dus�
nodig.�Daar�sluit�ik�me�volledig�bij�aan.

Er�gaan�stemmen�op�om�-�nu�ons�land�zich�in�
een�economische�recessie�bevindt�-�het�toe-
zicht,�al�was�het�maar�tijdelijk,�te�versoepelen.�
De�NMa�zegt�dat�het�juist�nu�een�tijd�is�om�
heel�alert�te�zijn�op�het�gedrag�van�bestuurders�
en�bedrijven.�In�onzekere�tijden�zoeken�men-
sen�veiligheid�en�rust.�Maar�dat�mag�niet�leiden�
tot�ongeoorloofde�prijsafspraken.�Want�die�
drijven�de�prijzen�op�en�staan�het�oplossen�van�
deze�crisis�ernstig�in�de�weg.�Bovendien�moet�
de�consument�nu�meer�dan�ooit�op�bescher-
ming�kunnen�rekenen.�In�deze�ongekende�
economische�tijden�werken�we�nauw�samen�
met�nationale�en�internationale�collega’s,�die�
ook�met�grote�realiteitszin�naar�de�problemen�
kijken.�We�blijven�dus�juist�nu�waakzaam.�

Pieter Kalbfleisch, 
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Juist�nu�moeten�we�alert�zijn
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‘�Deze�crisis�is�
een�tijd�voor�
herbezinning’

Prof.�dr.�Willem�Vermeend:

De�enorme�stijging�van�de�werkloosheid�en�de�snelheid�waarmee�deze�zich�lijkt�te�
�ontwikkelen,�hebben�hem�verrast�in�de�cijfers�waar�het�CPB�in�februari�mee�naar�buiten�
kwam.�‘Dit�is�een�tijd�voor�herbezinning�op�vele�fronten’,�zegt�prof.�dr.�Willem�Vermeend,�
�oud-staatssecretaris�van��Financiën�en�oud-minister�van�Sociale�Zaken,�ondernemer�en�
�hoogleraar�European�Fiscal��Economics�aan�de�Universiteit�van�Maastricht.
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procent�van�terug�in�de�economie.�Omdat�
mensen�met�het�extra�geld�gaan�sparen�of�
schulden�aflossen.�En�als�ze�het�uitgeven,�
kopen�ze�voor�een�deel�producten�uit�het�
buitenland.’
�
Het�is�volgens�Vermeend�essentieel�om�de�
bouwsector�impulsen�te�geven.�Zorg�met�
garanties�dat�mensen�weer�huizen�gaan�
kopen.�Maak�oude�huizen�energiezuinig.�
Voer�investeringsprogramma’s�uit�en�
werk�als�overheid�samen�met�de�woning-
corporaties.�Dat�is�effectief,�relatief�
�goedkoop�en�levert�ook�wat�op�voor�later.�
Belangrijk�voordeel:�elke�euro�die�je�zo�
uitgeeft�blijft�in�Nederland�en�komt�dus�
onze�eigen�economie�ten�goede.

Milieu en duurzaamheid
‘Overheid�en�bedrijfsleven�moeten�zich�
richten�op�milieu�en�duurzaamheid’,�
�benadrukt�Vermeend.�‘Daar�liggen�enorme�
�kansen.�We�kunnen�veel�meer�investeren�in�
duurzame�energie.�Zorgen�dat�we�minder�
afhankelijk�worden�van�Russisch�gas�en�van�
de�olie�van�Arabische�sjeiks.�Vergeet�niet�
dat�die�voorraden�een�keer�opraken.�Deze�
regering�mist�de�passie�om�daar�iets�mee�
te�doen.�Nederland�scoort�in�de�wereld�heel�
slecht�op�het�gebied�van�milieu-�en�klimaat-
beleid.�Daarmee�missen�we�óók�kansen�wat�
werkgelegenheid�betreft.’

‘We�kunnen�over�vijftig�jaar�20�tot��
25�procent�van�onze�energievoorziening�
uit�zonnepanelen�halen.�Als�alle�provincies�
meewerken�en�parken�voor�energiewinning�
uit�licht�aanleggen.�Met�tien�man�kun�je�in�
één�maand�een�zonnepark�van�1�megawatt�
realiseren!�En�in�nieuwbouwprojecten�
kunnen�we�daken�maken�waarin�zonne-
cellen�geïntegreerd�zijn.�Daar�kun�je�
�allemaal�morgen�mee�beginnen,�want�
daar�gelden�geen�procedures�voor.’�

‘Over�windenergie�praten�we�al�jaren,�
maar�we�doen�weinig.�Windparken�in�het�
landschap�hebben�vanwege�ruimtegebrek�
niet�veel�zin,�maar�op�zee�wel.�We�kunnen�
zeewindturbines�ontwikkelen�om�ver�in�de�
Noordzee�te�plaatsten;�liefst�niet�veran-
kerd,�maar�drijvend.�De�kennis�is�er,�de�
technologie�ook,�maar�er�moet�in�worden�
geïnvesteerd.�Daar�moet�de�financiële�
sector�weer�bij�kunnen�en�willen�helpen.’

Kwaliteit succesfactor
In�hoeverre�is�marktwerking�heilzaam�voor�
de�oplossing�van�de�financiële�crisis?�
‘Marktwerking�heeft�positieve�resultaten�
opgeleverd,�maar�is�niet�zaligmakend’,�
zegt�Vermeend.�‘Het�heeft�beslist�niet�in�
alle�gevallen�goed�gewerkt.�In�de�telecom-
sector�wel,�daar�profiteert�de�consument�
van�scherpe�prijzen�en�goede�kwaliteit.�

Maar�lang�niet�overal.�Vaak�wordt�er�alleen�
naar�de�prijs�gekeken,�maar�we�mogen�ook�
iets�verlangen�van�de�kwaliteit.�Kijk�naar�
delen�van�de�vervoersector,�daar�is�de�
concurrentie�op�prijs�doorgeslagen�en��
dat�gaat�ten�koste�van�de�kwaliteit.’

Hoe�Nederland�met�de�energiesector�
omspringt,�vindt�Vermeend�helemaal�
vreemd:�‘In�de�EU�zijn�wij�een�van�de�
weinige�landen�die�zijn�energiesector�in�de�
uitverkoop�doet.�Energievoorziening�hoort�
direct�of�indirect�bij�de�overheid�thuis;�dat�
is�zo�essentieel�voor�de�samenleving�dat�
het�een�staatszaak�is.�Die�mag�je�niet�aan�
de�commerciële�sector�verkwanselen.�
Kijk�om�je�heen!�Andere�landen�doen�dat�
�evenmin.�Of�zij�sloegen�aanvankelijk�wel�
die�weg�in,�maar�zijn�daarop�terug-
gekomen.�Dat�moeten�wij�ook�doen.’

Terugkeer poldermodel
‘Dit�is�een�tijd�voor�bezinning.�Op�welke�
punten�kunnen�markt�en�overheid�het�
beter�doen?�En�als�de�markt�op�een�
bepaald�gebied�faalt,�moet�de�overheid�het�
dan�per�se�overnemen?�Nee�dus.�Bij�de�
afweging�moeten�criteria�als�doelmatig-
heid�en�doeltreffendheid�een�belangrijke�
rol�spelen.�Kabinet,�werkgevers�en�werk-
nemers�zouden�nu�het�poldermodel�weer�
moeten�inzetten�om�gezamenlijk�de�
�economie�aan�te�jagen.�Dat�heeft�vroeger�
tot�opmerkelijke�prestaties�geleid�en�dat�
kan�nu�weer.’

‘Ook�toezichthouders�als�de�NMa�moeten�
zich�mijns�inziens�herbezinnen�op�de�
werking�van�de�markt�en�hun�positie.�
Nederland�zal�er�na�de�crisis�anders�uit-
zien�dan�daarvoor.�Na�de�crisis�hebben�we�
naast�adequaat�toezicht�ook�een�andere�
attitude�nodig.�Want�de�huidige�crisis�is�
mede�veroorzaakt�door�gebrek�aan�moraal�
en�een�verkeerde�mentaliteit�van�ego-
kapitalisme�en�hebberigheid.�Binnen�de�
economische�spelregels�komt�meer�
nadruk�op�normen�en�waarden�en�maat-
schappelijk�verantwoord�ondernemer-
schap.�Daar�moeten�toezichthouders�
rekening�mee�houden�en�lessen�trekken�
voor�de�toekomst.�Ook�in�dat�opzicht�is�
dit�een�spannende�tijd.’

De�voormalig�politicus�gelooft�nog�steeds�
dat�we�sterker�uit�de�financiële�crisis�
�kunnen�komen.�Maar�niet�zonder�slag�of�
stoot.�‘Heilige�huisjes�moeten�worden�
gesloopt�en�regeringen�moeten�met�visie�
en�passie�innovatie�stimuleren’,�zegt�hij.
Sinds�september�2008�besteden�de�media�
steeds�meer�tijd�en�ruimte�aan�de�crisis.�
Die�beperkt�zich�niet�alleen�tot�de�finan-
ciële�sector,�maar�is�inmiddels�diep�door-
gedrongen�tot�de�economie�van�alledag.�
En�daardoor�wordt�iedereen�geraakt�–�van�
particulieren�tot�multinationals.�

Bank, bonus en Obama
In�december�verscheen�Vermeends�boek�
‘De�kredietcrisis�(en�hoe�we�er�sterker�
uit�kunnen�komen)’.�Daarin�laat�hij�zijn�
licht�schijnen�over�vele�zaken:�economie,�
�banken,�bonussen,�de�huizenmarkt,�
�pensioenen,�Obama�en�hoe�we�de�crisis�
kunnen�aanpakken�die�zijn�oorsprong�
vindt�in�de�sterkste�economie�van�de�
wereld,�die�van�de�VS.

Dat�die�daar�begon,�heeft�volgens�
�Vermeend�te�maken�met�de�Amerikaanse�
opvatting�dat�hoge�economische�groei-
cijfers�alleen�te�realiseren�zijn�met�een�
kleine�overheid,�lage�belastingen�en�zo�
min�mogelijk�regelgeving.�Vooral�onder�
republikeinse�presidenten�kreeg�de�

‘�Als�de�markt�op�een�
bepaald�gebied�faalt,�moet�
de�overheid�het�dan�per�se�
overnemen?�Nee�dus’

�finan�ciële�sector�maximale�vrijheid.�
�Vermeend�stelt�dat�gebrek�aan�overheids-
toezicht,�financiële�hebzucht�van�bank-
bestuurders�en�leven�op�de�pof�de�
�oorzaken�van�de�kredietcrisis�zijn.

Europa adequater dan VS
In�september�vorig�jaar�brak�die�in�alle�
hevigheid�los.�Niemand�was�voorbereid�op�
wat�volgde.�Ook�al�was�er�in�eerste�instan-
tie�geen�gezamenlijke�EU-aanpak,�Europa�
reageerde�toch�adequater�dan�de�VS.�
De�nationale�maatregelen�in�Europa�waren�
er�op�gericht�om�het�vertrouwen�in�het�
bankwezen�zo�snel�mogelijk�te�herstellen.
Door�kapitaalsteun�aan�banken�en�andere�
financiële�instellingen,�het�(tijdelijk)�
�nationaliseren�van�banken�en�–�in�som-
mige�landen�–�het�garanderen�van�spaar-
tegoeden,�is�voorkomen�dat�banken�failliet�
gingen.�In�Amerika�weigerde�de�toenmalige�
minister�van�Financiën�Henry�Paulson�de�
zakenbank�Lehman�Brothers�te�steunen.�
Die�ging��vervolgens�kopje�onder.

Vermeend�vindt�dat�Paulson�op�basis�van�
een�bredere�(internationale)�overweging�de�
bank�overeind�had�moeten�houden.�‘Bedrij-
ven�moeten�zelf�hun�broek�ophouden�en�
niet�met�staatssteun�in�leven�gehouden�
worden’,�zegt�hij.�‘Het�heeft�geen�zin�om�
goed�geld�naar�kwaad�geld�te�gooien.�

Maar�banken�vormen�een��uitzondering.�
Om�uit�deze�crisis�te�komen,�hebben�we�
een�gezonde�financiële�sector�nodig.’

Kabinet moet doorpakken
De�gevolgen�van�de�financiële�crisis�wor-
den�elke�dag�breed�uitgemeten.�Beurzen�
kelderen�dag�na�dag,�beleggingen�–�ook�
pensioenen�en�lijfrentes�–�verdampen�
zienderogen,�bedrijven�gaan�failliet�of�
kondigen�reorganisaties�en�massaontslagen�
aan,�andere�vragen�werktijdverkorting�aan�
of�leggen,�zoals�Volkswagen,�de�productie�
een�weekje�stil.�Wat�moet�er�gebeuren?�
Vermeend:�‘Internationaal�gezien�zijn�de�
plannen�van�de�Amerikaanse�president�
Barack�Obama�hoopgevend.�En�we�mogen�
hopen�dat�die,�met�behulp�van�China,�
zullen�aanslaan,�want�anders�zitten�we�
waarschijnlijk�voor�een�lange�periode�in�
de�narigheid.�Herstel�moet�van�de�grote�
economieën�komen.�In�Europa�kijken�we�
daarvoor�naar�Duitsland.�Voor�een�export-
land�als�Nederland�is�dat�vanzelfsprekend�
van�groot�belang.’�

‘In�eigen�land�heeft�het�kabinet�snel�solide�
maatregelen�genomen.�Maar�nu�moeten�
ze�doorpakken.�Niet�door�belastingverla-
gingen,�want�dat�is�duur�en�levert�weinig�
op.�Als�je�die�lasten�met�een�miljard�euro�
verlaagt,�zie�je�daar�slechts�zo’n�twintig�
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Door�de�ontwikkelingen,�vooral�op�de�financiële�markten,�hebben�
mensen�steeds�minder�vertrouwen�in�de�gevestigde�orde.�In�zijn�
boek�Trust�schreef�Francis�Fukuyama�dat�vertrouwen�een��essen��tiële�
economische�waarde�is.�Deze�tijd�laat�het�tegenover�gestelde�zien,�
namelijk�het�wantrouwen�en�de�angst�die�daarmee�gepaard�gaat.

Keuzevrijheid
Er�gaan�stemmen�op�die�zeggen�dat�de�huidige�crisis�aantoont�
dat�de�markteconomie�heeft�gefaald.�En�zelfs�dat�moordende�
concurrentie�er�een�mogelijke�oorzaak�van�is.�Maar�in�de�visie�
van�de�NMa�vormt�concurrentie�juist�een�onderdeel�van�de�
�oplossing.�Want�concurrerende�ondernemingen�zijn�weerbaarder�
en�beter�in�staat�om�te�gaan�met�moeilijke�omstandigheden.�
Juist�nu�zijn�innovatieve�en�efficiënte�ondernemingen�van�belang�
voor�de�slagkracht�van�de�Nederlandse�economie.

Dankzij�concurrentie�kunnen�consumenten�kiezen�uit�verschil-
lende�aanbieders.�Antikartelwetgeving�beschermt�die�keuze-
vrijheid.�Dit�voorkomt�dat�bepaalde�ondernemingen�te�veel�
�economische�macht�krijgen�en�zich�steeds�onafhankelijker�van�

afnemers�en�leveranciers�kunnen�opstellen.�Dus�is�er�geen�reden�
om�het�beleid�op�dit�punt�te�veranderen.�Hierbij�telt�mee�dat�het�
tolereren�van�anticompetitief�gedrag�gevolgen�heeft�voor�de�
�toekomst.�

Prijsopdrijvend effect 
De�recessie�leidt�tot�meer�faillissementen�en�een�stijgende�werk-
loosheid.�Zijn�dat�redenen�om�de�kartelwetgeving�te�versoepelen?�
Neen,�want�de�voordelen�daarvan�op�korte�termijn�wegen�niet�op�
tegen�de�nadelen�op�lange�termijn.�Kartels�drijven�prijzen�op�en�
dat�zien�veel�economen�als�een�soort�‘speciale�belasting�op�con-
sumptie’.�Met�dit�verschil,�dat�de�opbrengst�niet�bij�de�overheid�
maar�bij�de�producent�terechtkomt.�Plus�dat�het�de�mogelijk-
heden�belemmert�om�de�recessie�op�te�lossen.�Logisch�dus�dat�
de�overheid�dit�tegengaat.
Aan�de�andere�kant�moeten�toezichthouders�wel�oog�hebben�
voor�de�bijzondere�situatie�van�dit�moment.�Soms�zijn�ingrepen�
door�de�overheid�onvermijdelijk.�Maar�ook�dan�blijft�mogelijke�
beperking�van�concurrentie�een�voortdurend�punt�van�aandacht.�
De�redding�van�de�een�mag�niet�de�ondergang�van�de�ander�
worden.�Er�is�innovatief�vermogen�en�creatief�ondernemerschap�

nodig�om�deze�crisis�te�boven�te�komen.�Omdat�kartelafspraken�
uiteindelijk�tot�hogere�prijzen�en�minder�keuzevrijheid�leiden,�
remmen�die�de�oplossing�juist�af.�Daarom�blijft�de�NMa�verbo-
den�kartelafspraken�bestrijden�en�voorgenomen�fusies�toetsen.�
Bij�dit�laatste�kijken�we�overigens�niet�alleen�naar�de�juridische�
kant,�maar�ook�naar�het�economische�effect�van�de�gefuseerde�
onderneming�op�de�markt.�

Innovatief toezicht
De�NMa�heeft�actief�gereageerd�op�de�crisis.�We�hebben�de�
�overheid�en�de�Nederlandsche�Bank�richtinggevende�voorlichting�
(guidance)�gegeven�over�een�aantal�initiatieven�om�de�crisis�te�
bestrijden.�Daarnaast�zien�we�er�scherp�op�toe�dat�banken�blijven�
concurreren�–�ook�wanneer�de�overheid�een�belangrijke�vinger�in�
de�pap�krijgt�–�en�geen�misbruik�maken�van�hun�specifieke��status.
Ook�in�de�technologische�sectoren�houden�wij�op�pragmatische�
wijze�toezicht.�Zo�hebben�we�eind�vorig�jaar�de�voorgenomen�
joint�venture�van�KPN�en�Reggefiber�getoetst.�Beide�partijen�
willen�gezamenlijk�een�glasvezelnetwerk�in�Nederland�uitrollen.�
Deze�fusietoets�kon�heel�efficiënt�worden�aangepakt,�door�de�
goede�en�intensieve�samenwerking�met�OPTA,�die�als�sector-
specifieke�toezichthouder�veel�kennis�inbracht.

De�voorwaarden�die�de�NMa�aan�de�joint�venture�stelt,�zijn�uit-
zonderlijk.�Want�ze�worden�–�en�dat�is�nieuw�voor�ons�–�in�de�
praktijk�door�diezelfde�OPTA�gecontroleerd,�onder�onze�eind-
verantwoordelijkheid.�Die�voorwaarden�gaan�bij�andere�grote�
fusiezaken�vaak�over�de�structuur�van�een�concentratie,�zoals�het�
afstoten�of�verkopen�van�bedrijfsonderdelen.�In�dit�geval�was�het�
echter�niet�mogelijk�om�als�voorwaarde�de�verkoop�van�bepaalde�
bedrijfsonderdelen�te�stellen.�Dat�is�ook�de�reden�waarom�de�
remedies�vooral�gaan�over�het�gedrag�van�partijen�in�de�markt.�
Eén�van�die�voorwaarden�luidt�bijvoorbeeld�dat�andere�telecom-
aanbieders�op�non-discriminatoire�wijze�toegang�behoren�te�
krijgen�tot�de�(aan�te�leggen)�glasvezelnetwerken.

Roekeloos gedrag
De�crisis�is�ontstaan�in�de�financiële�markt�en�moet�ook�daar�
worden�aangepakt.�Wellicht�heeft�het�idee�dat�een�faillissement�
niet�mogelijk�was�–�vanwege�het�bestaan�van�een�centrale�bank�
als�‘lender�of�last�resort’�en�het�toezicht�daarop�–�tot�roekeloos�
gedrag�geleid.�In�elk�geval�is�het�vertrouwen�in�de�financiële�
wereld�doorgeschoten�en�heeft�dat�tot�excessen�geleid.�Een�goede�
reden�om�het�toezicht�op�de�financiële�markt�te�versterken.

In�deze�tijden�van�crisis�voeren�we�scherp�en�regelmatig�overleg�
met�de�betrokken�ministeries�en�werken�we�intensief�samen�met�
onze�nationale�en�internationale�collega’s.�Daarnaast�blijven�we�
in�het�belang�van�de�consument�onze�boodschap�verkondigen�
van�gezond�werkende�markten.�Als�vurig�pleitbezorger�van�het�
mededingingstoezicht�zullen�we�juist�nu�geen�slappe�knieën�tonen.

Pieter Kalbfleisch, voorzitter Raad van Bestuur NMa

Kredietcrisis�
onderstreept�
noodzaak�
scherp�toezicht
De�wereld�is�door�de�kredietcrisis�ingrijpend�
veranderd.�Ook�Nederland�heeft�nu�officieel�
te�maken�met�een�economische�recessie.��
Is�dat�een�tijd�om�meer�van�bedrijven�te�
gedogen�of�om�juist�heel�alert�te�zijn�op��
hun�gedrag?�De�NMa�kiest�voor�het�laatste.

Er�is�innovatief��
vermogen�en�creatief�
ondernemerschap�
nodig�om�deze�crisis�
te�boven�te�komen
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Glasvezel�biedt�veel�hogere�bandbreedtes�
en�snelheden�dan�KPN’s�kopernetwerk�en�
maakt�nieuwe�diensten�mogelijk.�

Sinds�de�start�van�de�All�IP-strategie�voor�
telefonie,�internet�en�digitale�televisie�wil�
KPN�ervaring�opdoen�met�het�aanleggen�
van�glasvezel�tot�in�huis�(FttH,�Fiber-�to-
the-Home)�en�tot�aan�de�straatkasten�
(FttC,�Fiber-to-the-Curb).�In�diverse�steden�
lopen�pilots�voor�beide�systemen.�Die�
worden�later�commercieel�geëvalueerd.�
Op�basis�daarvan�wordt�verder�uitgerold.�
Het�in�2005�opgerichte�Reggefiber�heeft�
lokaal�diverse�glasvezelinitiatieven�
�ontwikkeld,�onder�meer�in�Deventer,�
�Nuenen�en�Hillegom.

Aanvankelijk bezwaar
Aanvankelijk�had�de�NMa�bezwaren�tegen�
de�plannen.�In�de�eerste�opzet�daarvan�
vreesde�zij�dat�de�joint�venture�on�vol-
doende�zou�worden�geprikkeld�om�andere�
telecombedrijven�toe�te�laten�op�hun�
nieuw�aan�te�leggen�netwerken.�

‘Vooral’,�stelt�Kristien�Mazur-Lehouck�van�
de�Directie�Mededinging,�‘omdat�KPN�
zowel�in�de�grootzakelijke�markt�als�in�de�
detailhandel�actief�is.�Reggefiber�stond�wel�
open�voor�de�toelating�van�derden�op�de�
�netwerken,�maar�van�KPN�waren�we�daar�
niet�zo�zeker�van.�Ze�hebben�die�vrees�

Afspraken�KPN,�
Reggefiber�
en�NMa�zijn�
glashelder
De�NMa�heeft�in�december�
toestemming�gegeven�aan�de�
joint�venture�van�KPN�en�
Reggefiber.�Daarmee�ging�
voor�beide�bedrijven�het�licht�
op�groen�om�te�starten�met�
de�aanleg�en�exploitatie�van�
glasvezelnetwerken.�

weggenomen�door�ons�zogeheten�
�remedies�aan�te�bieden.�Deze�regels�
garanderen�in�dit�geval�dat�er�een�ope-
rationele�en�functionele�scheiding�komt�
tussen�de�joint�venture�van�Reggefiber�en�
KPN�en�het�moederbedrijf�KPN.�En�voorts�
dat�alle�andere�geïnteresseerde�partijen�
dezelfde�informatie�en�toegang�tot�de�
netwerken�krijgen�en�dat�de�huurprijs�
wordt�vastgelegd�op�een�indexeerbaar�
maximumtarief.�Overigens�zullen�we�dat�
tarief�periodiek�onderzoeken�op�buiten-
sporigheid.’

Ook eigen belang
‘KPN�heeft�al�sinds�het�begin�van�onze�
All�IP-strategie�de�intentie�om�de�glas-
vezelnetwerken�die�we�willen�aanleggen�
open�te�stellen�voor�andere�providers.�
Dat�heeft�ook�altijd�gegolden�voor�de�
samenwerking�met�Reggefiber’,�stelt�Jilles�
van�den�Beukel.�Hij�is�Chief�Competition�
Law�officer�bij�KPN.�‘Ook�in�ons�eigen�
belang,�hoor’,�vervolgt�hij.�‘Want�we�
�hebben�andere�aanbieders�nodig�om�
�voldoende�dekking�te�realiseren�en�die�
dure�netwerken�rendabel�te�maken.�Maar�
we�hebben�de�schijn�tegen�en�worden�
daarin�niet�geloofd.�Het�voordeel�van�de�
remedies�is�dat�niemand�zich�daar�meer�
zorgen�over�hoeft�te�maken.�Iedereen�
weet�nu�dat�we�sowieso�verplicht�zijn�
om��andere�partijen�toe�te�laten.’

‘Je�ziet�nu�trouwens�dat�ook�de�Googles�
en�Microsofts�van�deze�wereld�de�telecom-
wereld�komen�binnenfietsen.�Dat�ver-
welkomen�wij,�want�zulke�bedrijven�kun-
nen�goed�omgaan�met�open�modellen�en�
extra�waarde�creëren�op�glasvezelnetwer-
ken.�Dat�is�goed,�want�dat�doet�de�vraag�
naar�extra�capaciteit�stijgen.�De�vraag�is�
alleen�wanneer.�Hetzelfde�geldt�voor�
HDTV.�Wanneer�breekt�dat�echt�door?�
Nu�willen�veel�mensen�nog�gewoon�
�analoge�televisie,�maar�op�een�gegeven�
moment�slaat�dat�om.�Die�ontwikkelingen�
bepalen�de�timing�van�investeringen.�
Het�gaat�om�zulke�grote�bedragen�dat�
de�terugverdientijden�zeker�niet�te�lang�
mogen�zijn.’

Mededinging en regulering
In�dit�alles�speelt�ook�de�concurrentie�tus-
sen�KPN�en�de�kabelmaatschappijen�een�
rol.�KPN�pleit�er�al�jaren�vergeefs�voor�om�
toegelaten�te�worden�op�de�kabel,�aange-
zien�de�kabelaars�wel�toegang�hebben�tot�
het�kopernetwerk.�Anderzijds�hoeven�KPN�
en�Reggefiber�nu�de�kabelmaatschappijen�
niet�toe�te�laten�op�de�glasvezelnetwerken�
die�in�hetzelfde�verzorgingsgebied�als�dat�
van�de�kabel�liggen.�Die�moeten�daarom�
investeren�om�hun�netwerken�te�upgraden�
en�concurrerend�te�blijven.�Zo�wordt�
getracht�om�beide�partijen�tot�investeringen�
en�vernieuwing�te�bewegen.�

Zodoende�komt�naast�mededinging�ook�
regulering�om�de�hoek�kijken.�‘Dit�ver-
klaart�waarom�zowel�de�NMa�als�de�Opta�
zich�met�deze�zaak�heeft�beziggehouden’,�
zegt�Mazur-Lehouck.�‘Een�joint�venture�als�
deze�moet�bij�ons�worden�gemeld�voor�
onderzoek�naar�mededinging.�De�Opta�
houdt�toezicht�op�de�Telecommunicatie-
wet,�die�veel�specifieker�is�dan�de�
�Mededingingswet.�De�Opta�analyseert�de�
markten�voor�elektronische�communicatie-
diensten�elke�drie�jaar�en�de�melding�
voor�deze�joint�venture�viel�daar�net�mee�
samen.’

Pragmatische aanpak
Zij�vertelt�dat�de�NMa�en�de�Opta�in�deze�
zaak�intensief�hebben�samengewerkt�en�
dat�de�remedies�in�de�NMa-zaak�dan�ook�
parallel�lopen�met�de�regulering�die�de�
Opta�aan�de�joint�venture�oplegt:�‘In�het�
begin�was�een�Opta-medewerker�toege-
voegd�aan�ons�team.�Later�is�de�samen-
werking�nog�verder�geïntensiveerd�en�is�
binnen�beide�organisaties�tot�directie-�en�
RvB-niveau�toe�overleg�gevoerd.�Wel�is�
steeds�gekozen�voor�een�slagvaardige,�
pragmatische�aanpak.�De�Opta�onderhan-
delt�nog�over�de�standaardcontracten�voor�
derden�en�neemt�straks�in�de�handhaving�
het�voortouw.�Wij�worden�door�de�Opta,�
en�overigens�ook�netjes�door�KPN,�van�de�
voortgang�op�de�hoogte�gehouden.’

KPN�kijkt�tevreden�terug.�Van�den�Beukel:�
‘Wij�hadden�vooral�behoefte�aan�zekerheid�
en�die�hebben�we�met�de�remedies�gekre-
gen�voor�de�komende�jaren.�De�investerin-
gen�zijn�als�vertrekpunt�genomen.�Daar�
hoort�een�redelijk�tarief�plus�een�indexe-
ring�bij.�Dat�zijn�voorwaarden�om�door�te�
kunnen�gaan�of�niet.�Met�de�afspraken�die�
nu�zijn�gemaakt,�kunnen�we�de�komende�
jaren�vooruit.�Dat�is�winst.’

‘�Wij�hadden��
vooral�behoefte�
aan�zekerheid.��
Die�hebben�we�
met�de�remedies�
gekregen’�(KPN)
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europese commissie toetst fusie nederlandse  
zuivelcoöperaties

‘De�Commissie�en�de�NMa�hebben�allebei�
als�taak�om�ervoor�te�waken�dat�de�con-
currentie�wordt�beperkt.�Beide�kijken�op�
dezelfde�grondige�en�inhoudelijke�manier�
tegen�dit�soort�zaken�aan.�De�vraag�of�een�
fusie�wordt�gemeld�in�Europa�of�in�een�
lidstaat,�wordt�bepaald�door�de�omzet.�
Als�–�grof�samengevat�–�de�gezamenlijke�
omzet�meer�dan�5�miljard�euro�bedraagt,�
is�het�een�taak�voor�Brussel.�Campina�en�
Friesland�Foods�hebben�samen�een�omzet�
van�rond�de�8�à�9�miljard�euro,�dus�de�
keuze�was�niet�moeilijk’,�zegt�Adriaan�
�Brouwer,�die�als�adviseur�van�de�Commis-
sie�de�fusie�rechtstreeks�heeft�meegemaakt.

Eén loket
‘Bovendien’,�vult�zaakbehandelaar�Bram�
Bosch�van�de�NMa�aan,�‘haalden�zij�hun�
omzet�voor�een�flink�deel�buiten�het�eigen�
land.�Ook�dan�toetst�de�Commissie�en�niet�
de�nationale�autoriteit�in�beginsel�een�
fusievoornemen.�Er�is�wel�een�mogelijk-
heid�om�een�deel�van�de�zaak�in�eigen�
land�te�behandelen,�maar�dan�behandel�je�
een�fusie�bij�twee�loketten.�Niet�erg�effi-
ciënt�en�daarom�is�het�Brussel�geworden.’

Witte�motor�
niet�té�machtig
17�december�2008:�eurocommissaris�Neelie�Kroes�keurt�de�fusie�tussen�de�grote�
�zuivelcoöperaties�Friesland�Foods�en�Campina�goed�–�de�grootste�op�mededingingsgebied�
in�Nederland�ooit.�Het�is�tot�en�met�de�laatste�dag�kantje�boord�geweest.�Dat�blijkt�ook�uit��
de�voorwaarden�die�Kroes�aan�de�fusie�verbindt.�Maar�waarom�behandelde�de�Europese�
Commissie�dit�fusieverzoek�en�niet�de�NMa?

Bosch�was�als�gedetacheerde�bij�de�Com-
missie�betrokken�bij�het�voortraject�dat�
leidde�naar�de�zuivelfusie.�Hij�kwam�in�
mei�2008�terug�bij�de�NMa�en�is�daar�
contactpersoon�voor�deze�fusie�geweest.�
Bosch:�‘De�rol�van�de�NMa�hield�hierbij�in�
dat�we�veel�contact�met�de�Commissie�
hadden,�alle�belangrijke�stukken�lazen,�
vragen�stelden,�geconsulteerd�werden�en�
advies�gaven.’

Te grote marktpositie
Dat�diepgaande�onderzoek�was�nodig�
omdat�het�nieuwe�bedrijf�(FrieslandCam-
pina)�op�een�aantal�markten�wel�heel�sterk�
zou�worden.�Zo�heeft�het�80�procent�van�
de�Nederlandse�melkproductie�in�handen�
en�is�ook�in�Europa�een�vooraanstaande�
speler.�Die�gezamenlijke�marktpositie�zou�
tè�sterk�zijn,�vond�de�Commissie.

De�fusiepartners�hadden�het�een�en�ander�
uit�te�leggen,�zegt�Brouwer.�‘Het�was�hun�
plicht�om�precies�te�vertellen�wat�ze�doen�
en�wat�de�effecten�zouden�zijn�op�de�con-
currentie.�Brussel�weet�veel,�maar�de�onge-
veer�zestig�zaakbehandelaars�die�per�jaar�

aan�een�concurrent.�Bij�kaas�moest�een�
productiebedrijf�worden�verkocht.

Bosch:�‘De�nieuwe�concurrenten�hebben�
natuurlijk�wel�behoefte�aan�rauwe�melk,�
hun�basisgrondstof.�Om�daarvan�ver-
zekerd�te�zijn,�heeft�FrieslandCampina�een�
constructie�aangeboden�waarbij�zij�en�
andere�producenten�via�een�optie�tot�koop�
een�gegarandeerde�hoeveelheid�rauwe�
melk�tegen�een�gegarandeerde�prijs�kun-
nen�afnemen.�Om�op�de�langere�duur�te�
zorgen�voor�een�structurele�oplossing,�
hebben�de�leden�van�de�gefuseerde�zuivel-
coöperatie�een�financiële�prikkel�gekregen�
om�daar�uit�te�stappen�en�aan�concurren-
ten�te�leveren.’

De�Commissie�heeft�een�onafhankelijke�
vertrouwensman�aangesteld,�die�toeziet�
op�naleving�van�de�afspraken.�Gaat�er�in�
het�veld�iets�mis,�dan�grijpt�de�Commissie�
in.�Brouwer:�‘Er�zijn�wel�zaken�waarin�de�
overeengekomen�afspraken�niet�nageleefd�
dreigden�te�worden,�maar�ik�ken�geen�zaak�
waarin�na�een�brief�van�de�Commissie�de�
afspraken�niet�werden�nageleefd.�Daarvoor�

is�de�dreiging�van�boetes�te�reëel.�Bij�
�FrieslandCampina�voorzien�we�overigens�
geen�problemen.�Per�slot�van�rekening�
hebben�zij�de�uiteindelijke�oplossing�zelf�
aangeboden.’

Voldoende keuze
‘Ik�heb�niet�eerder�een�zaak�meegemaakt�
die�zó�spannend�was�als�deze’,�vervolgt�
Brouwer.�‘Het�hing�er�tot�en�met�de�laatste�
dag�om.�Het�aanbod�van�FrieslandCam-
pina�was�op�de�rand.�Op�de�laatste�avond�
was�er�nog�een�gesprek�tussen�commissa-
ris�Kroes�en�de�CEO’s�van�beide�bedrijven.�
Pas�toen�is�de�toestemming�er�gekomen.�
Door�de�handelwijze�van�de�Commissie�en�
met�dank�aan�de�NMa�behoudt�de�Neder-
landse�consument�voldoende�keuze�uit�
zuivelproducten�tegen�een�goede�prijs.�
Bovendien�heeft�het�fusiebedrijf�Friesland-
Campina�een�goede�uitgangspositie�om�
mondiaal�de�concurrentie�aan�te�gaan�met�
andere�grote�zuivelbedrijven.�Kortom:�een�
win-winsituatie.’

samen�vierhonderd�fusies�bekijken,�kennen�
natuurlijk�niet�elk�inhoudelijk�detail�van�
alles�wat�er�wordt�geproduceerd.’
�

Onderdelen afstoten
Het�uitgangspunt�van�de�Commissie�was�
dat�de�Nederlandse�consument�ook�na�de�
fusie�(‘de�grootste�op�mededingingsgebied�
in�Nederland�ooit’,�aldus�Brouwer)�een�
goede�keuze�uit�het�zuivelassortiment�zou�
hebben.�Om�die�situatie�te�bereiken,�moes-
ten�de�twee�partijen�alle�overlappende�
activiteiten�op�het�gebied�van�verse�zuivel�
(melk,�vla,�karnemelk,�yoghurt)�afstoten�

Potentiële�
�problemen�op�
dertien�markten
‘Er�waren�potentieel�concurrentie-
problemen�op�maar�liefst�dertien�
verschillende�markten’,�zegt�advocaat�
Erik�Pijnacker�Hordijk�(de�Brauw�
Blackstone�Westbroek)�op�de�website�
www.overfusies.nl.�Hij�voerde�namens�
FrieslandCampina�de�onderhande-
lingen�met�de�Commissie.�De�dertien�
markten�variëren�van�verse�zuivel�tot�
farmaceutische�lactose�en�konden�
gesplitst�worden�in�zakelijke�en�
�consumentenmarkten.�‘We�moesten�
de�Commissie�veel�uitleggen�over�de�
markt.��Omdat�we�al�in�een�vroeg-
tijdig�stadium�hebben�aangegeven�
dat�in�sommige�markten�problemen�
kunnen�zijn,�is�er�al�een�boel�tijd�
gewonnen’,�aldus�Pijnacker�Hordijk.

‘�Ik�heb�niet��
eerder�een�zaak�
mee�gemaakt�die�
zo�spannend�was�
als�deze’
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Marktwerking�en�regulering�hebben�in�de�afgelopen�vijftien�tot�twintig�jaar�hun�intrede�
�gedaan�in�de�Nederlandse�infrastructuren.�Dat�zijn�bijvoorbeeld�telecom,�(spoor)wegen,�
dijken�en�drinkwater,�maar�ook�vliegvelden�en�energie.�De�nadruk�van�de�marktwerking��
lag�in�eerste�instantie�op�een�hogere�efficiëntie,�het�bevorderen�van�klantgerichtheid�en�
keuzemogelijkheden.�Voor�de�consument�is�daarbij�vrijwel�overal�winst�geboekt.
Door�Aad�Correljé�en�Willemijn�Dicke

sturen op infrastructuren 

Sommige�infrastructuren�kampen�echter�met�achterstallig�
�onderhoud.�In�andere�sectoren�zijn�systeemvernieuwingen�nodig�
vanwege�de�uitputting�van�natuurlijke�hulpbronnen�en�dreigende�
klimaatverandering.�Mogelijk�wordt�ook�het�potentieel�aan�
�innovatie�niet�voldoende�benut.

Kwaliteit van samenleving
Infrastructuur�is�bepalend�voor�de�slagvaardigheid�van�onze�
economie�en�de�kwaliteit�van�onze�samenleving.�Het�behoort�tot�
de�randvoorwaarden�bij�investeringsbeslissingen�van�bedrijven�
en�is�van�groot�belang�voor�veiligheid�en�welzijn.�Infrastructuur�
kan�ook�bepaalde�gewenste�maatschappelijke,�economische�en�
ecologische�ontwikkelingen�mogelijk�maken�–�of�afremmen.�
Omdat�infrasystemen�steeds�meer�internationaal�met�elkaar�
verbonden�zijn,�is�de�kwaliteit�ervan�bovendien�afhankelijk�van�
het�buitenland.�De�Wetenschappelijke�Raad�voor�het�Regerings-
beleid�(WRR)�stelt�dat�langetermijnwaarden�als�innovatie,�
�onderhoud,�beschikbaarheid�en�duurzaamheid�in�het�huidige�
reguleringsregime�onvoldoende�aan�de�orde�worden�gesteld.

Beter coördineren
De�belangrijkste�opgave�is�om�de�ontwikkeling�van�infrastructuren�
beter�te�coördineren.�Eigendom�en�beheer�hiervan�worden�gedeeld�
door�een�groot�aantal�publieke�en�private�partijen.�Deze�versplin-
tering�bemoeilijkt�een�goede�coördinatie.�Een�betere��coördinatie�
tussen�beleidsmakers,�overheden�en�bedrijfsleven�heeft�twee�
doelen.�Dat�is�eerst�het�realiseren�van�efficiëntie,�klantgerichtheid�
en�een�optimaal�functioneren�van�de�markt.�Als�tweede�moeten�
ook�de�gewenste�publieke�waarden�op�de�lange�termijn�gewaar-
borgd�zijn.�Dit�speelt�zich�af�in�een�omgeving�die�veel�complexer�
is�dan�vroeger.�Dat�komt�door�het�aantal�partijen,�de�diversiteit�
ervan�en�de�verschillende�niveaus�(van�lokaal�tot�Europees)�
�waarop�beslissingen�worden�genomen.�Om�deze�opgave�te�
ondersteunen�stelt�de�WRR�een�beleidsoriëntatie�voor,�bestaande�

uit�drie�pijlers:�nieuwe�rollen,�nieuwe�verbindingen�en�nieuwe�
checks�and�balances.�Het�is�interessant�hierbij�te�kijken�wat�dat�
kan�betekenen�voor�de�door�de�wetgever�geformuleerde�taken�
van�de�NMa.

Nieuwe rollen
Het�huidige�regime�heeft�consequenties�voor�de�functies�die�
vervuld�moeten�worden�om�tot�langetermijninvesteringen�te�
komen.�De�uitdaging�ligt�vooral�in�het�opsporen�van�nu�nog�
onvervulde�rollen,�het�toewijzen�van�nieuwe�rollen�die�zijn�
�ontstaan�door�de�regimeverandering�en�het�uiteenrafelen�van�
rollen�bij�ongewenste�combinaties.�Functies�als�informatie-
verzameling,�strategieontwikkeling�en�toezicht,�die�noodzakelijk�
zijn�voor�het�investeren�in�infrastructuur,�blijven�in�het�nieuwe�
regime�onvervuld.�Een�nieuwe�rol�is�die�van�de�NMa�als�toezicht-
houder�bij�infrastructuren�met�natuurlijke�monopolies.�Tot�nu�
toe�is�deze�rol�sterk�gericht�op�het�reguleren�van�infrastructuren.�
Duidelijk�is�dat�er�meer�aandacht�voor�langetermijncoördinatie�
van�investeringen�nodig�is.

Innovatie�en�onderhoud��
infrastructuren�komen��
onvoldoende�aan�de�orde�

Nieuwe verbindingen
Het�introduceren�van�marktwerking�heeft�er�toe�geleid�dat�
besluitvormings-�en�onderhandelingsprocessen�zich�op�verschil-
lende�niveaus�afspelen.�De�WRR�beveelt�aan�om�nieuwe�verbin-
dingen�te�creëren.�Het�is�de�rol�van�de�overheid�om�een�horizon-
taal�gestructureerde�dialoog�tot�stand�te�brengen.�Hierbij�heeft�de�
NMa�een�belangrijke�opgave.�Deze�is�enerzijds�het�vinden�van�
een�balans�tussen�haar�klassieke�rol�als�marktmeester�in�het�
tegengaan�van�mededingingsbeperkende�afspraken�en�sectorre-
gulering.�Anderzijds�bestaat�die�uit�het�toestaan�en�faciliteren�
van�het�noodzakelijke�overleg�tussen�de�verschillende�partijen.��
Op�dit�moment�zijn�vanuit�het�mededingingsperspectief�afspra-
ken�over�marktontwikkelingen,�investeringsplannen�en�keuzes�
voor�technologieën�tussen�netwerkbedrijven�onderling�en�met�de�
gebruikers�van�de�netwerken�sterk�aan�beperkingen�onderhevig.�
Ook�kan�een�betere�samenwerking�en�afstemming�tussen�de�

WRR�wil�andere�rol�voor�de�NMa
verschillende�nationale�netwerken�en�mededingingsautoriteiten�
en�Brussel�bijdragen�aan�een�betere�coördinatie�van�grensover-
schrijdende�systemen.�Dit�soort�netwerken�zorgt�voor�een�schat�
aan�kennis�en�expertise�én�voor�een�breed�scala�van�visies�en�
meningen�over�de�definitie,�prioritering�en�realisatie�van�publieke�
waarden.

Nieuwe checks and balances
De�omstandigheden�waaronder�infrastructurele�organisaties�
opereren,�zijn�de�afgelopen�vijftien�jaar�drastisch�gewijzigd.�
�Volgens�de�WRR�moeten�er�daarom�adequate�checks�and�
�balances�worden�ontwikkeld,�die�de�commerciële�oriëntatie�van�
de�meeste�infrastructurele�organisaties�weerspiegelen.�Met�de�
introductie�van�marktwerking�is�de�aandacht�gericht�op�zichtbare,�
afrekenbare�en�kwantificeerbare�waarden.�Door�de�juiste�checks�
and�balances�kunnen�ook�(deels)�onzichtbare,�kwalitatieve�
�langetermijnwaarden�worden�ingebracht�in�het�afwegingsproces.�
Dit�laatste�kun�je�bereiken�door�toezicht�te�gaan�houden�op�
�nieuwe�aspecten.�De�NMa�kan�hier�nieuwe�taken�toegewezen�
krijgen�in�het�formuleren�en�monitoren�van�een�aantal�indicato-
ren.�Een�voorbeeld:�in�de�energiewereld�wordt�stroomuitval�wel�
gemeten,�maar�de�stabiliteit�van�de�financiering�van�stroom-
bedrijven�niet.�En�dat�kan�aan�stroomuitval�ten�grondslag�liggen.�

Gelijk speelveld
De�indicatoren�geven�–�naast�de�kortetermijngerichte�kosten-
oriëntatie�–�een�beter�beeld�van�de�manier�waarop�infrastructuur-
bedrijven�langetermijnwaarden�kunnen�nastreven.�Dit�is�ook�van�
belang�bij�het�creëren�van�een�gelijk�speelveld,�want�bedrijven�die�
zich�minder�aan�de�lange�termijn�gelegen�laten�liggen,�genieten�
op�korte�termijn�kostenvoordelen.�Juist�vanwege�haar�cruciale�rol�
in�het�slaan�van�piketpaaltjes�rond�de�markt�van�infrastructuren,�
ligt�hier�een�belangrijke�uitdaging�voor�de�NMa.�De�focus�lag�
eerst�op�kortetermijnefficiëntie,�nu�breekt�er�een�periode�aan�van�
noodzakelijke�aanpassingen�voor�de�lange�termijn�in�een�uiterst�
onvriendelijk�economisch�klimaat.�Dit�vereist�een�politieke�her-
overweging�van�de�taken�en�de�positie�van�de�NMa�als�markt-
meester.

Aad Correljé en Willemijn Dicke
Beide�auteurs�zijn�als�Universitair�hoofddocent�verbonden�aan�de�
Faculteit�Technologie,�Beleid�en�Management�van�de�Technische�
Universiteit�Delft�en�waren�als�stafmedewerker�bij�de�WRR�betrok-
ken�bij�de�totstandkoming�van�het�WRR-rapport�nr�81�Infrastruc-
tures:�Time�to�invest.�2008�AUP,�Amsterdam.�
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nma beschermt keuzevrijheid cliënten thuiszorg

�Andere�doelen�zijn�het�verhogen�van�de�
kwaliteit�van�de�zorg�en�het�stimuleren�van�
klantgerichtheid�en�vernieuwing.�De�wet-
gever�heeft�ook�concurrentie�ingevoerd�in�
de�thuiszorg.�Sinds�2004�bewaakt�de�NMa�
of�de�wet�wordt�nageleefd�en�toetst�zij�of�
thuiszorginstellingen�eerlijk�met�elkaar�
concurreren.

Hypothetisch voorbeeld
Hoe�die�keuzevrijheid�kan�uitpakken,�
illustreert�het�hypothetische�voorbeeld�
van�Jaap.�Hij�wil�voor�zijn�bejaarde�vader�
�thuiszorg�regelen.�Na�overleg�met�de�
huisarts�komt�er�iemand�van�het�Centrum�

Indicatiestelling�Zorg�(CIZ)�langs�om�te�
bepalen�of�zijn�vader�zorg�nodig�heeft,�op�
welk�gebied�en�hoeveel.�Jaaps�vader�krijgt�
een�indicatie�voor�vier�uur�huishoudelijke�
hulp�per�week.�Jaap�kan�zelf�huishoude-
lijke�hulp�voor�zijn�vader�regelen�en�via�de�
gemeente�een�pgb�aanvragen.�Zijn�vader�
krijgt�dan�75%�van�het�budget�voor�zorg�in�
natura�op�zijn�rekening�overgemaakt.�Met�
dat�geld�heeft�Jaap�drie�mogelijkheden.�Zo�
kan�hij�zelf�schoonmaken�bij�zijn�vader.�
Gezien�zijn�drukke�baan�is�dat�geen�optie.�
Ook�kan�hij�iemand�uit�zijn�eigen�omge-
ving�(familie�of�bekenden)�zoeken�en�het�
geld�aan�die�persoon�geven.�Deze�zoge-
noemde�mantelzorg�komt�in�een�op�de�
drie�gevallen�voor�bij�mensen�met�een�
pgb.�Maar�ook�kan�hij�professionele�hulp�
inroepen�bij�een�zelfstandige�thuiszorg-
hulp�of�een�thuiszorg�instelling.

Het�liefst�wil��
hij�elke�week��
een�Esther�

Elke week een ander
Jaap�kiest�voor�dat�laatste.�Deze�thuis��zorg-
instelling�stuurt�elke�week�een�andere�
medewerkster.�Na�Annemarie�komt�Esther�
en�de�week�erop�verschijnt�Janneke.�Dit�
gaat�zo�een�aantal�maanden�door.�De�
vader�van�Jaap�is�hier�ontevreden�over.�
Het�liefst�zou�hij�willen�dat�Esther�elke�
week�bij�hem�komt�schoonmaken.�Jaap�
belt�hierover�met�de�instelling.�Die�geeft�
aan�dat�het�niet�mogelijk�is�om�een�vaste�
hulp�te�sturen,�in�verband�met�de�roosters�
en�reistijden�van�medewerkers.�Jaap�belt�
vervolgens�een�andere�thuiszorginstelling,�
maar�die�wijst�hem�terug�naar�de�instelling�
die�nu�al�de�zorg�levert.�Hetzelfde�gebeurt�
als�hij�een�derde�instelling�belt.�Ook�die�
stuurt�hem�terug.�Wat�is�hier�aan�de�hand?�
Alles�wijst�erop�dat�de�drie�instellingen�
een�kartelafspraak�gemaakt�hebben,�waar-
mee�zij�de�markt�op�basis�van�postcode�
hebben�verdeeld.�Zo’n�afspraak�is�volgens�
de�Mededingingswet�verboden.

Gebiedsverdeling�
kan�niet�
door�de�beugel

Prikkels vallen weg
Dit�hypothetische�voorbeeld�is�door�de�
NMa�in�de�dagelijkse�praktijk�geconsta-
teerd�bij�drie�thuiszorginstellingen�in�
’t�Gooi�en�twee�instellingen�in�Kennemer-
land.�Deze�instellingen�zijn�in�2008�
beboet.�Zij�hadden�onderling�bepaald�
welke�zorgaanbieder�in�welk�gebied�de�
zorg�levert.�Dit�heeft�een�aantal�nadelen.�
Het�verdelen�van�de�markt�zorgt�ervoor�
dat�de�thuiszorginstellingen�zich�als�een�
monopolist�kunnen�gedragen�en�niet�
klantgericht�of�efficiënt�hoeven�te�werken.�
Hun�cliënten�kunnen�immers�niet�naar�
een�andere�aanbieder�als�ze�ontevreden�
zijn.�De�prikkels�voor�instellingen�om�
scherp�en�efficiënt�te�opereren�vallen�weg.�
Op�de�lange�termijn�heeft�dat�nadelige�
gevolgen�voor�de�kwaliteit�en�de�kosten�
van�de�zorg.�Jaap�en�zijn�vader�hébben�
daardoor�niets�te�kiezen�en�de�deelnemers�
aan�deze�marktverdelingsafspraak�profite-
ren�van�de�verminderde�concurrentiedruk.�
Zij�zijn�er�immers�zeker�van�dat�cliënten�
binnen�een�bepaald�gebied�alleen�bij�hen�
terecht�kunnen.�Inmiddels�zijn�de�vijf�
beboete�thuiszorginstellingen�in�bezwaar�
gegaan�tegen�de�boetes.

Hoogte boetes 
De�NMa�ziet�erop�toe�dat�er�voldoende�
concurrentie�is�tussen�ondernemingen�in�
de�thuiszorg.�Zij�beschermt�daarmee�de�
keuzevrijheid�van�consumenten.�De�onder-
nemers�in�de�thuiszorg�horen�de�wet�te�
kennen.�Omdat�partijen�de�mededinging�
bewust�hebben�beperkt,�heeft�de�NMa�
ingegrepen�en�boetes�opgelegd,�waarbij�
rekening�is�gehouden�met�de�ernst�en�
duur�van�de�overtreding.�De�NMa�heeft�
ook�rekening�gehouden�met�het�feit�dat�
een�onderneming�door�een�boete�niet�in�
staat�van�faillissement�mag�komen�–�net�
als�met�het�feit�dat�de�overgang�naar�meer�
marktwerking�vraagt�om�aanzienlijke�aan-
passingen�van�de�zorginstellingen.�De�
boetes�zijn�daarom�iets�gematigd.�De�
NMa�is�daarbij�van�oordeel�dat�boetes�
geen�averechts�effect�op�deze�vernieuwing�
mogen�hebben.

Drie�thuiszorgaanbieders�in�’t�Gooi�en�twee�aanbieders�in�
Kennemerland�zijn�vorig�jaar�door�de�NMa�beboet�voor�het�
maken�van�kartelafspraken.�Dit�ingrijpen�was�noodzakelijk�
om�de�onderlinge�concurrentie�op�peil�te�houden�en�zo�ook�
de�keuzevrijheid�van�consumenten�te�beschermen.�Hoe�
werkt�die�keuzevrijheid�in�de�praktijk?�

Via�de�volksverzekering�voor�bijzondere�
zorg�AWBZ�heeft�iedereen�recht�op�ver-
zorging�en�verpleging�die�daar�door�ziekte,�
handicap�of�ongeval�op�is�aangewezen.�
Om�dit�te�bekostigen,�draagt�elke�werk-
nemer�circa�twaalf�procent�van�zijn�salaris�

af�als�AWBZ-premie.�Mensen�die�thuiszorg�
nodig�hebben,�kunnen�kiezen�uit�twee�
mogelijkheden:�zorg�in�natura�of�een�
�persoonsgebonden�budget�(pgb).�Bij�zorg�
in�natura�wijst�de�gemeente�of�het�zorg-
kantoor�een�vooraf�geselecteerde�

�thuiszorgaanbieder�toe.�Bij�een�pgb�–�ook�
wel�rugzakje�genoemd�–�kunnen�cliënten�
de�zorg�zelf�organiseren�en�betalen.��
Per�1�januari�2007�is�de�Wet�maatschappe-
lijke�ondersteuning�(Wmo)�ingevoerd.�Een�
deel�van�de�thuiszorg�loopt�sindsdien�via�
de�gemeente,�die�na�een�aanbesteding�
thuiszorginstellingen�heeft�geselecteerd.�
De�gemeente�is�volgens�de�Wmo�verplicht�
om�de�mogelijkheid�van�een�pgb�aan�te�
bieden.�Cliënten�kunnen�in�het�huidige�
zorgstelsel�zelf�hun�zorgaanbieder�kiezen.�
De�wet�gever�heeft�hiervoor�gekozen�om�
efficiency�te�stimuleren,�waardoor�de�zorg�
ook�in�de�toekomst�betaalbaar�blijft.�
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Het�optreden�van�de�NMa�heeft�de��
consument�in�2008�ongeveer�700�miljoen�
euro�bespaard.�Dit�blijkt�uit�een�berekening�
van�het�Economisch�Bureau�van�de�NMa.

Het�mededingingsbeleid�is�gericht�op�het�vergroten�van�de�con-
sumentenwelvaart�in�de�samenleving.�Dit�wordt�bereikt�door�het�
laten�werken�van�markten,�wat�resulteert�in�een�verbetering�van�
zowel�de�efficiency�van�de�productie�als�de�verdeling�daarvan.

Volgens�Chef-econoom�Jarig�van�Sinderen�van�de�NMa�legitime-
ren�effectmetingen�de�mededingingswetgeving�en�de�handhaving�
daarvan.�De�opbrengsten�van�het�mededingings-�en�sectorspeci-
fieke�toezicht�overtreffen�in�hoge�mate�de�kosten�van�dit�toezicht.�
Dit�wordt�ook�internationaal�onderkend.�Maar�hoe�berekenen�wij�
eigenlijk�het�effect�van�ons�toezicht?�

Voorzichtige kant
De�berekeningen�betreffen�alleen�de�directe,�korte-termijneffecten�
van�formele�besluiten.�Dat�houdt�in�dat�anticipatie�op�het�
op�treden�van�de�NMa,�bijvoorbeeld�bij�het�toezicht�op�fusies�en�
overnames,�niet�in�de�cijfers�is�verwerkt.�Het�effect�van�ander�
optreden�van�de�NMa,�zoals�informele�zienswijzen,�is�evenmin�
meegenomen�in�deze�effectberekening.�Dit�laat�zich�namelijk�
lastig�berekenen.�Dit�leidt�tot�de�conclusie�dat�de�uitkomst�van�
de�berekening�aan�de�voorzichtige�kant�is.�

In�de�berekeningen�zijn�voor�het�eerst�de�besluiten�van�de�
�Vervoerkamer�meegenomen�en�is�ten�opzichte�van�eerdere�
�berekeningen�het�effect�van�meer�besluiten�van�de�Energiekamer�
bepaald.�Het�grootste�deel�van�het�effect�van�het�toezicht�van�de�
NMa�is�toe�te�schrijven�aan�de�regulering�van�de�energiemarkt.�
Vooral�de�tariefregulering�van�elektriciteitsnetwerken�draagt�fors�

‘Op�de�markt�van�energieleveranciers�is�sprake�van�steeds�meer�overnames.�
Als�consument�ben�je�daardoor�straks�aan�één�van�de�weinige�grote�partijen�
overgeleverd.�Daar�kun�je�je�alleen�tegen�wapenen�door�je�inkoopmacht�te�
bundelen.�Zoals�wij�hebben�gedaan�met�de�Vastelastenbond,�met�landelijk�
37.000�leden.�Dat�moet�natuurlijk�veel�omvangrijker,�naar�enkele�honderd-
duizenden.�Maar�de�grote�jongens�nemen�ons�al�wel�serieus.’

dennis van druten van de vastelastenbond:

Dat�zegt�Dennis�van�Druten.�Hij�richtte�
medio�2004�met�Dirk-Jan�Wolfert�de�
�Vereniging�de�Vastelastenbond��
(www.vastelastenbond.nl)�op,��een�inkoop-
collectief�van�en�voor�consumenten�dat�
de�concurrentie�op�de�energiemarkt�aan-
wakkert.�Tot�2004�was�Van�Druten�bij�RWE�
verantwoordelijk�voor�de�controle�op�de�
huis-aan-huis�verkoop.�‘Ik�sprak�klanten�
over�wat�er�fout�ging�–�vaak�slechte�com-
municatie�bij�de�energieleverancier�–�en�
waarom�ze�overstapten.�Veel�problemen�
kwamen�overeen.’

Service en leveringsvoorwaarden
‘Bij�mij�rijpte�het�idee�hier�meer�mee�te�
doen.�Ik�sprak�erover�met�Dirk-Jan�–�een�
conceptontwikkelaar�en�vriend�van�me�–�
en�we�begonnen�met�de�Vastelastenbond.�
Naast�de�prijs�letten�we�ook�sterk�op�ser-

‘�Een�pure�berekening�
is�veel�eerlijker’

vice�en�leveringsvoorwaarden.�Zo�halen�we�
klanten�bij�andere�leveranciers�weg.�
Wij�vragen�onze�leden�daar�geen�geld�
voor.�Per�lid�ontvangen�wij�van�de�energie-
leverancier�15�euro.�Inmiddels�kunnen�
onze�leden�ook�veel�andere�diensten�via�
de�Vastelastenbond�afnemen.’
Het�berekenen�van�de�prijs�van�energie�is�
door�de�vele�prijsonderdelen�geen�sine-
cure,�weet�Van�Druten.�‘Energiebedrijven�
maken�daarvan�misbruik�en�zetten�je�op�
het�verkeerde�been.�Vergelijkingssites�
kunnen�daardoor�niet�kloppen.�Er�worden�
appels�met�peren�vergeleken,�kortingen�
niet�waargemaakt�en�variabele�tarieven�
niet�doorberekend.’�

Te veel ruimte
‘Een�voorbeeld:�als�de�ene�leverancier�voor�
gas�43�cent�per�kubieke�meter�rekent,�zegt�
de�andere�dat�hij�maar�27�cent�rekent.�
Maar�er�wordt�niets�gezegd�over�sterk�
verschillende�regiotoeslagen�en�vastrecht-
tarieven.�Het�allergrootste�nadeel�is�dat�op�
vergelijkingssites�actietarieven�die�voor�
drie�maanden�gelden�voor�een�heel�jaar�
worden�meegenomen�in�de�berekening.�
En�dan�heb�ik�het�nog�niet�eens�over�de�
echte�cowboys.�Het�probleem�is�dat�de�
leveranciers�te�veel�ruimte�krijgen.�
�Websitebeheerders�van�vergelijkingssites�
kunnen�geen�controle�uitoefenen.�Het�is�
veel�beter�om�alles�zo�puur�mogelijk�te�
berekenen.�Dat�is�veel�eerlijker.’

Informatie�vergelijken
De�NMa�constateert�dat�consumenten�nog�steeds�moeite�
hebben�om�energiebedrijven�en�aanbiedingen�met�elkaar�
te�vergelijken.�Ook�hebben�ze�weinig�vertrouwen�in�de�
objectiviteit�van�de�beschikbare�vergelijkingsinformatie.�
Mede�daarom�scherpt�de�NMa�de�richtsnoeren�voor�
informatieverstrekking�aan�consumenten�aan�en�toetst�zij�
de�naleving�daarvan�in�2009.�Dit�blijkt�uit�de�Monitor�
Nederlandse�kleinverbruikersmarkt�voor�elektriciteit�en�
gas�uit�januari.

bij�aan�het�effect.�De�Vervoerkamer�heeft�een�aantal�ingrepen�
gedaan�in�het�spoor-�en�luchtvervoer,�die�direct�voordeel�hebben�
opgeleverd�voor�de�consument.�Mededingingszaken,�zoals�
�kartelbestrijding�en�fusiecontrole,�dragen�ook�hun�steentje�bij.�
In�dit�mededingingstoezicht�spelen�anticipatie-effecten�ook�een�
belangrijke�rol.�Deze�effecten�zijn�echter�lastiger�te�kwantificeren.�
In�het�jaarverslag�dat�in�april�verschijnt,�wordt�dieper�ingegaan�op�
effectmeting.

Mededingingsbeleid�is��
gericht�op�vergroten�van��
consumentenwelvaart

Europees optreden
De�totale�baten�van�het�toezicht�op�marktwerking�in�Nederland�
zouden�hoger�zijn,�als�er�rekening�wordt�gehouden�met�het�toe-
zicht�door�de�Europese�Commissie.�Zo�heeft�de�EC�in�december�
2008�de�fusie�tussen�Friesland�Foods�en�Campina�onder�voor-
waarden�goedgekeurd.�Hierdoor�blijft�er�na�de�fusie�voldoende�
concurrentiedruk�over.�In�2007�heeft�Brussel�Nederlandse�bier-
brouwers�beboet�voor�deelname�aan�een�kartel.�Deze�twee�zaken�
hadden�betrekking�op�de�Nederlandse�markt,�maar�zijn�door�
Brussel�opgepakt�vanwege�de�omvang�van�de�betrokken�
�onder�nemingen�en�het�gevolg�van�de�fusies�in�andere�lidstaten.�
Het�effect�van�deze�zaken�kan�dus�niet�worden�toegerekend�aan�
de�NMa.�Maar�het�komt�wel�ten�goede�aan�de�Nederlandse�
�consument.

Ron Kemp, Economisch Bureau NMa

Effecten�van�toezicht

meer 
keuze

scherpere 
prijzen

Het team van de Vastelastenbond  
v.l.n.r.: Dennis, Ruben, Karien en Dirk-Jan
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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),�Meinoud�

Hehenkamp,�Barbara�van�der�Rest-Roest,�

Miriam�Teerhuis,�Tako�Vermeulen,��

Jan�Kees�Winters,�Martijn�van�Woerkom,�

Jacco�Hakfoort�en�Claudine�Vliegen

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,�

Marsel�Loermans�(p.6)

Hollandse�Hoogte�(p.3,5,12,14)

Illustratie:�Cirque�de�Pepin�(p.11)�

Druk:�Koninklijke�De�Swart

Aan�de�inhoud�van�deze�uitgave�kunnen��

geen�rechten�en/of�verantwoordelijkheden

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

International Competition Forum 2009
23 april 2009
How to structure a modern  
competition authority
St.�Gallen�(Zwi.)
Pieter�Kalbfleisch,�
voorzitter�Raad�van�Bestuur�NMa

Kartellkonferenz
27�april�2009
Podiumdiscussie
Hamburg�(Du.)
Pieter�Kalbfleisch,��
voorzitter�Raad�van�Bestuur�NMa

Unisys Congres Zorgverzekeraars
10�tot�13�mei�2009
Saint-Paul de Vence (Fr.)
Pieter�Kalbfleisch,��
voorzitter�Raad�van�Bestuur�NMa

Competition Law and Policy workshop
19�en�20�juni�2009
Paneldiscussie
Florence�(It.)
Pieter�Kalbfleisch,��
voorzitter�Raad�van�Bestuur�NMa

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

NMa�jaarverslag�
2008:�keuzes

Het�jaarverslag�van�de�NMa�heeft�dit�keer�
als�rode�draad�De keuze.�Toezicht�houden�
betekent�regelmatig�moeilijke�keuzes�en�
afwegingen�maken.�Ondernemen�is�ook�
keuzes�maken.�Consumenten�worden�
dagelijks�geconfronteerd�met�keuzes.

Naast�de�kerncijfers�over�2008�en�een�
beschrijving�van�de�activiteiten�van�de�
NMa�bevat�het�jaarverslag�themadelen.�
Het�thema�Effecten�laat�zien�hoe�de�
�keuzes�van�de�NMa�bij�het�gebruik�van�
wettelijke�instrumenten�leiden�tot�gunstige�
effecten�voor�de�Nederlandse�economie.�
Het�thema�Publieke�Belangen�laat�zien�
hoe�de�NMa�omgaat�met�publieke�(niet�
economische)�belangen,�zoals�kwaliteit,�
veiligheid�en�milieu.�In�het�thema�Zorg-
fusies�vertelt�de�NMa�hoe�en�waarom�zij�
kritisch�naar�zorgfusies�kijkt.�Het�thema�
Spanning�gaat�over�de�regulering�van�
beheerders�van�gas-�en�elektriciteitsnet-
werken.�In�het�thema�Balans�worden�de�
keuzes�en�afwegingen�van�spoorwegnet-
beheerder�ProRail�geschetst.�Het�jaar-
verslag�verschijnt�begin�april.

Congres��
Vervoerkamer

De�Vervoerkamer�van�de�NMa�houdt�op��
2�april�ter�gelegenheid�van�haar�vijfjarig�
bestaan�een�congres�met�als�thema�
�Maatwerk door toezicht.�Plaats�van�
�handeling�is�Madurodam�in�Den�Haag.�
Het�congres�is�bestemd�voor�loodsen,�
stadsvervoerders,�Schiphol,�ProRail,�
�Keyrail�en�al�hun�klanten.

Op�het�spoor,�in�de�lucht,�over�het�water�
en�in�de�stad�hebben�vervoerders�te�
maken�met�partijen�die�vervoer�mogelijk�
maken.�Een�vliegtuigmaatschappij�is�
�bijvoorbeeld�klant�van�Schiphol.�
Bij�geschillen�tussen�de�aanbieders�van�
de�vervoersdiensten�en�de�gebruikers�
(of�klanten)�ervan,�treedt�de�Vervoerkamer�
op�als�scheidsrechter.�Het�congres�gaat�
over�dat�spanningsveld.�Hebben�vervoer-
ders�in�de�afgelopen�vijf�jaar�meer�maat-
werk�gekregen�door�het�toezicht�van�de�
Vervoerkamer?

Tot�de�sprekers�behoren�onder�anderen�
Bert�Klerk�van�ProRail,�Pieter�Verboom�van�
Schiphol�en�Rein�van�Gooswilligen�van�de�
Nederlandse�Loodsen�Corporatie.�Ook�
vertegenwoordigers�van�de�ministeries�van�
Verkeer�en�Waterstaat�en�Economische�
Zaken�nemen�aan�het�congres�deel.

NMa-informatielijn�
voor�ondernemers

Ondernemers�die�aanwijzingen�hebben�
over�overtredingen�van�de�Mededingings-
wet�in�hun�sector,�kunnen�contact�
�opnemen�met�de�NMa-informatielijn�voor�
ondernemers.�Zij�kunnen�daar�terecht�voor�
voorlichting�over�de�Mededingingswet,�het�
doen�van�meldingen�en�het�indienen�van�
tips.�Zij�kunnen�alles�melden�dat�in�hun�
ogen�de�concurrentie�verstoort,�mits�de�
Mededingingswet�van�toepassing�is,�
zoals�(het�vermoeden�van)�verboden�prijs-
afspraken�of�marktverdeling.�Dit�kan�ook�
anoniem�gebeuren.

Een�melding�kan�voor�de�NMa�aanleiding�
zijn�om�een�onderzoek�te�starten,�zoals�
ook�is�gebeurd�na�een�melding�over�
�mogelijke�afspraken�tussen�Limburgse�
bouwbedrijven.�De�informatielijn�kan�geen�
specifieke�situaties�beoordelen.�Natuurlijk�
wil�de�NMa�ondernemers�wel�zo�goed�
mogelijk�voorlichten�over�de�mededingings-
regels.�Daarom�worden�op�de��website�
brochures�en�themadossiers�over�specifieke�
sectoren�geplaatst.�De�informatielijn�is�te�
bereiken�op�0800�–�023�1885�of�via��
info@nmanet.nl.

Fusie�niet�melden?�
Hogere�boetes

Twee�bedrijven�uit�de�transportbranche�
hebben�in�november�2008�de�primeur�
gehad�van�de�hogere�boetes�die�de�NMa�
kan�opleggen.�Henal�NV�en�Schilde�
Beheer�BV�kregen�boetes�van�respec-
tievelijk�€�315.000�en�€�92.000�voor�het��
niet�tijdig�melden�van�de�overname�van�
Pacton�BV,�Nederlands�grootste�producent�
van�getrokken��materieel�voor�het�weg-
transport.�

De�maximale�boetes�voor�het�niet�melden�
van�een�voorgenomen�fusie�of�overname�
bij�de�NMa�zijn�per�1�oktober�2007��
verhoogd.�Deze�stegen�van�€�22.500��
naar�€�450.000�of,�indien�dat�meer�is,��
10�procent�van�de�omzet�van�de�onder-
neming.�Een�en�ander�is�het�gevolg�van�
een�wijziging�van�de�Mededingingswet.
Ondernemingen�moeten�een�overname,�
fusie�of�joint�venture�melden�bij�de�NMa�
als�ten�minste�twee�van�de�betrokken�
ondernemingen�elk�een�omzet�in�Neder-
land�hebben�van�minstens�€�30�miljoen�
én�als�alle�ondernemingen�samen�een�
wereldwijde�omzet�hebben�van�minstens�
€�113.450.000.�
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persoonlijk

‘Marktwerking in de zorg moet leiden tot een betere, meer toe-
gankelijke én blijvend betaalbare zorg. Sommige partijen in deze 
sector reageren op marktwerking door samenwerking of fusies. 
Daaraan zijn in de Mededingingswet grenzen verbonden, die de 
NMa bewaakt. Ik onderzoek of zorgondernemingen over die grenzen 
heengaan. Daarvoor spreek ik met gemeenten, zorgkantoren en ook 
met ondernemers die we verdenken van overtredingen. Met juristen, 
economen en rechercheurs verzamel en analyseer ik al het gevonden 
materiaal. Hamvraag hierbij: is er sprake van een overtreding, die 
merkbaar van invloed is op de mededinging? Het leukste aan mijn 
werk vind ik het analyseren van de verzamelde gegevens. Als dan alle 
puzzelstukjes op hun plaats vallen, heb ik een topdag!’

Myrthe Heijmering, medewerker Directie Mededinging

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


