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Spanning op energienet

RvB-leden Jansen en Zijl verlaten NMa

Fusie ziekenhuizen 
gunstig voor patiënt
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Uiteindelijk draait alles in ons werk om het 
belang van de consument. Ongeacht of het nu 
gaat om de zorg in Midden-Zeeland of om de 
energievoorziening in het land. Zo hebben we 
onlangs de fusie tussen de ziekenhuizen in 
Goes en Vlissingen goedgekeurd. Dat is baan-
brekend, want hierbij vonden we de verbetering 
van kwaliteit van de zorg doorslaggevend. 

Toch zien we ook risico’s in die fusie. Daarom 
hebben we aan onze goedkeuring een aantal 
strikte voorwaarden op het gebied van prijzen 
en kwaliteitsverbeteringen verbonden. De fusie-
partners hebben toegezegd zich daaraan te 
zullen houden. Dit garandeert dat de fusie 
voordelig is voor de patiënt. 

Bij de beoordeling van de fusieplannen in deze 
complexe markt zijn we niet over een nacht ijs 
gegaan. We hebben het oordeel van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg en de Nederland-
se Zorgautoriteit (NZa) zwaar mee laten 
wegen. ‘Voortaan kunnen we zelf allerlei  
vormen van hoogwaardige zorgverlening aan- 
bieden’, zegt Pieter Vierhout, de nieuwe voor-

man van de gefuseerde ziekenhuizen in deze 
uitgave van NMagazine. Met het oog op de 
kwaliteit van de zorg in Zeeland ondersteun  
ik dat streven van harte.

Ook onze activiteiten in de energiemarkt  
stonden in de belangstelling, toen de Algemene 
Rekenkamer het rapport Tariefregulering  
energienetbeheer uitbracht. Ik ben blij dat  
het ondersteunt hoe wij de tarieven voor de 
energienetten reguleren. Collegelid Gijs de 
Vries van de Rekenkamer meent dat periodiek  
winstenonderzoek nodig is om na te gaan of 
afnemers van energie gelijk hebben als ze 
beweren dat de tarieven voor het transport  
van energie nog lager hadden gekund. Wij gaan 
zo’n onderzoek uitvoeren. De investeringen en 
de afschrijvingen van de netten door de beheer-
ders onderzoeken we al langer. Dit om vast te 
stellen of de hoogte van de tarieven redelijk is.  
In wiens belang? U raadt het al…

Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Consumentenbelang

Fotografie: Tom
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De Zeeuwse ziekenhuizen in Goes en Vlissingen mogen  
fuseren. Dat heeft de NMa onlangs bepaald. Vreugde bij  
patiëntenplatform Klaverblad en de bestuursraden van de  
instellingen. ‘Voortaan kunnen we zelf allerlei vormen van  
hoogwaardige zorgverlening aanbieden.’
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De NMa heeft mede op advies van de NZa 
een aantal strikte voorwaarden aan het 
goedkeuren van de fusie verbonden.  
‘Zo zijn bepaalde prijzen aan een plafond 
gebonden’, licht La Bastide toe. ‘Deze 
voorwaarde garandeert dat de kosten  
die het fusieziekenhuis in rekening brengt 
voor behandelingen in lijn blijven met 
andere ziekenhuizen in Nederland. En als 
er klinieken in die regio komen en willen 
concurreren, moet het gefuseerde zieken-
huis faciliteiten ter beschikking stellen.’

Complexe markt
‘Het lastige van toezicht op de zorgsector 
is: je hebt te maken met een ingewikkelde 
mix van afwegingen in een markt waar 
publieke belangen een belangrijke rol 
spelen. Je kijkt aan tegen de driehoek van 
zorginstellingen, cliënten en zorgverzeke-
raars. En anders dan in de meeste mark-
ten is hier degene die betaalt (de verzeke-
raar) niet dezelfde als degene die de zorg 
ontvangt. In dat complexe stelsel moeten 
zaken als kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid worden afgewogen  
tegen het belang van vrije mededinging.  
Dat verklaart ook waarom we zoveel  
waarde hechten aan de verifieerbaarheid.’
Vierhout: ‘Het voordeel van de schaal-
grootte die we nu creëren, is bijvoorbeeld 
dat we de juiste specialisten kunnen  
aantrekken. De strenge voorwaarden die 
de NMa aan de fusie heeft verbonden, 
vormen voor ons in feite alleen maar een 
steun in de rug. Zo krijgen we hier binnen 
drie jaar een zogeheten level 2 IC (inten-
sive care), waar altijd een intensivist aan-
wezig is. Dat wordt een enorme sprong 

Ad van de Kreeke van de Raad van Bestuur 
van de koepelorganisatie van patiënten- en 
cliëntenverenigingen Klaverblad Zeeland 
in Goes bevestigt blij te zijn over het feit 
dat er nu eindelijk duidelijkheid is. ‘We 
hebben het met onze achterban besproken 
en ook die is ervan overtuigd dat de con-
centratie wenselijk is. Zo worden er in 
deze regio meer behandelingen op het 
terrein van hart- en vaatziekten en oncolo-
gie in Zeeland mogelijk. Dat is natuurlijk 
een goede zaak.’

Niet verifieerbaar
De ziekenhuizen dienden in 2006 al een 
fusieaanvraag in, maar die trokken zij 
terug nog voor de NMa een beslissing 

nam. Zij begrepen dat de mededingings-
autoriteit de kwaliteitsaspecten in de aan-
vraag onvoldoende onderbouwd vond en 
besloten hun huiswerk opnieuw te doen. 
‘Met een duidelijk beter resultaat’, zegt 
Gerard la Bastide van de Directie Mede-
dinging bij de NMa. 

‘De eerste fusieaanvraag van de Zeeuwse 
ziekenhuizen was te visionair en daardoor 
onvoldoende verifieerbaar. We mogen 
partijen die willen fuseren natuurlijk niet 
zomaar geloven als zij zeggen dat zo’n 
operatie de kwaliteit ten goede komt. Wij 
moeten dat kunnen controleren en de 
schaalvoordelen moeten ten goede komen 
aan – in dit geval – de patiënten. Boven-
dien mag het niet zo zijn dat de schaal-
voordelen ook met lichtere middelen zou-
den kunnen worden verwezenlijkt. Want 
een fusie is definitief en schakelt alle con-
currentie tussen de twee ziekenhuizen uit. 
Je kunt eventueel ook onderdelen samen-
voegen of op andere manieren nauw 
samenwerken.’

Kwaliteit doorslaggevend
Pieter Vierhout, de nieuwe voorzitter van 
de Raad van Bestuur van de gefuseerde 
ziekenhuizen, bevestigt dat de vorige 
aanvraag niet genoeg gegevens bevatte. 
Daar voegt hij wel aan toe dat marktwer-
king in de zorg zich drie jaar terug nog aan 

het ontwikkelen was en dit ook voor de 
NMa nieuw terrein was. ‘De concurrentie 
was ook niet zozeer tussen de zieken- 
huizen in Vlissingen en Goes, maar eerder 
met die in Antwerpen, Rotterdam of  
Bergen op Zoom’, zegt hij.

‘Dit neemt niet weg dat kwaliteitsverbete-
ring in het belang van de patiënt door-
slaggevend moet zijn in een zaak als deze. 
Daarin moet je overigens ook de ontwik-
kelingen in de zorg en de specialismen  
van dat moment in meenemen. In elk 
geval hebben we deze keer duidelijk kun-
nen maken dat door de fusie de kwaliteit 
beter wordt. Vandaar ook de steun van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).’

Duidelijke afweging
La Bastide: ‘We hebben in onze afwegin-
gen naar zorgtechnische, economische en, 
dat mag ook niet worden vergeten, juridi-
sche aspecten gekeken. Wat de zorgtech-
nische aspecten betreft waren de IGZ en 
de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de 
vorige keer minder stellig. Nu hebben  
ze een duidelijke afweging gemaakt en 
gesteld dat de fusie nodig is om in  
Midden-Zeeland een noodzakelijk niveau 
van gezondheidszorg te kunnen bieden. 
Voor dat soort inhoudelijke vragen laten 
we ons intensief adviseren door zowel de 
NZa als de inspectie.’

voorwaarts. Verder willen we de fusies  
van maatschappen in een maand of zes 
afronden, dotterprocedures (PCI’s) ont-
wikkelen, de vaatchirurgie uitbreiden en 
spoedeisende hulp ontwikkelen voor zwa-
re ongevallen, zodat de slachtoffers daar-
van niet meer de provincie uit hoeven.’

Van de Kreeke: ‘Ook dat is een pluspunt. 
Als ik het chargeer, moest je vroeger voor 
een aandoening zwaarder dan een been-
breuk de provincie uit naar een ander 
ziekenhuis. Zulke lange ritten zijn over  
het algemeen niet bevorderlijk voor de 
toestand van een patiënt. Daarbij komt  
dat er voortaan veel minder ambulances 
de provincie uit hoeven en er dus minder 
risico’s ontstaan voor lange aanrijtijden. 
Derde voordeel is dat het voor familie  
en vrienden vanwege het bezoek vanzelf- 
sprekend een stuk aangenamer is als 
iemand in een ziekenhuis in de buurt 
wordt opgenomen.’

Wel streng genoeg
Blijft de vraag over in hoeverre de bij de 
zorg betrokken economen gelijk hebben 
die zeggen dat de NMa niet streng genoeg 
is geweest. La Bastide beaamt wat RvB-
voorzitter van de NMa Pieter Kalbfleisch 
eerder ook in een interview met het FD 
zei: ‘We zijn wel degelijk strikt geweest. 
Kijk maar naar de strenge voorwaarden  
die we aan deze fusie hebben verbonden.’

La Bastide vult daarop aan: ‘Het doel van 
effectieve mededinging is om er uiteinde-
lijk voor te zorgen dat de patiënt optimaal 
wordt bediend. De wetgever verplicht ons 

om kwaliteits- en andere efficiencyverbete-
ringen – mits deze voldoende vaststaan – 
mee te nemen in onze afweging.  
We hebben, zoals gezegd, de zaak van  
alle kanten zorgvuldig bekeken. We heb-
ben erop gelet of de fusie efficiencywinst 
oplevert en geconstateerd dat dit zo is. 
Deze zaak toont aan dat de beoordeling 
van een fusie verder gaat dan het optellen 
van twee marktaandelen.’

Ook ziekenhuisbestuurder Vierhout vindt 
niet dat de kritiek op de NMa terecht is: 
‘Als ik econoom was, zou ik dat standpunt 
wel begrijpen. Maar eerlijk gezegd vind ik 
dat het die economen zou sieren als ze 
zich wat meer inhoudelijk in de materie 
zouden verdiepen.’
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Ad van de Kreeke

Vroeger moest je voor  
een aandoening zwaarder 
dan een beenbreuk de  
provincie uit naar een  
ander ziekenhuis’

Kwaliteitsverbetering  
in het belang van de 
patiënt moet  
doorslaggevend zijn  
in een zaak als deze’
Pieter Vierhout
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mkb-nederland 
blij met gevolgen 
renteonderzoek nma

europa

Manager Rats (Beleid & Belangenbeharti-
ging) is blij – in elk geval met de zekerheid 
die er nu is over de bancaire kredietver-
lening aan het midden- en kleinbedrijf. 
Kleinere bedrijven hebben bij alle banken 
van 1990 tot medio 2007 dezelfde basis-
rente plus een vaste opslag betaald voor 
kredietverlening. Grote bedrijven kregen 
die opslag niet opgelegd.
Hoewel de NMa in een onderzoek hiernaar 
geen overtreding van de Mededingingswet 
heeft vastgesteld, doet zij de banken wel 
aanbevelingen om de concurrentie te ver-
beteren. Voor de vaste opslag op de reke-
ning-courantkredieten geven de banken 
verschillende verklaringen. De NMa stelt 

Maar het is nog onzeker of Nederlandse 
consument echt profiteert van deze beslis-
sing. Het risico bestaat dat betaalpastrans-
acties in Nederland duurder worden.  
Bij betaalpastransacties brengen banken 
elkaar interbancaire vergoedingen in reke-
ning. Als u bijvoorbeeld in Frankrijk in een 
restaurant met uw betaalpas afrekent, 
betaalt de bank van de restauranthouder 
een vergoeding aan uw bank. U merkt daar 
zelf niets van. Detaillisten betalen voor elke 
betaalpastransactie in hun winkel een tarief 
aan hun eigen bank, op basis van de hoog-
te van interbancaire vergoedingen. In het 
systeem van MasterCard werd de hoogte 
van de interbancaire vergoedingen ge-
zamenlijk door de aangesloten banken 
bepaald. Dit legde een bodem onder het 
tarief dat detaillisten aan hun bank betalen 
voor een betaalpastransactie. En daar 
wringt de schoen. Iedere bank moet dit 
tarief afzonderlijk bepalen, omdat het een 
belangrijk concurrentiemiddel is. Daarom 
oordeelde de Europese Commissie in 
december 2007 dat deze vergoedingen 
tussen banken voor internationale trans-
acties in strijd waren met het kartelverbod.
De nieuwe, lagere tarieven van MasterCard 
worden door de Commissie geaccepteerd. 
De lagere bedragen zijn in Europees per-

spectief welvaartsverhogend en voldoen 
daarmee aan de uitzonderingscriteria  
van het kartelverbod.

Toch hoger
Toch zijn deze tarieven nog steeds hoger 
dan de huidige vergoedingen tussen ban-
ken in veel landen. Zo wordt in Nederland 
per PIN-transactie een bedrag van enkele 
centen betaald door de bank van de detail-
list aan de bank van de consument.  
Ter vergelijking: voor internationale trans-
acties met een betaalpas mag MasterCard 
nu 0,2 procent van de transactiewaarde als 
vergoeding hanteren.

Door de invoering van één Europese 
betaalmarkt (SEPA) gaat Maestro, een van 
de betaalmerken van MasterCard, waar-
schijnlijk ook in het Nederlandse betalings-
verkeer een grote rol spelen. SEPA beoogt 
immers onder andere meer concurrentie 
tussen internationale betaalmerken. Wan-
neer MasterCard ook voor deze betalingen 
hoge vergoedingen tussen de aangesloten 
banken mag hanteren, bestaat het risico 
dat betaalpastransacties in Nederland fors 
duurder worden. In eerste instantie moeten 
detaillisten daardoor hogere bedragen per 
transactie aan hun bank betalen.  

Meer 
helderheid  
en betere 
concurrentie’
‘De NMa heeft aangetoond 
dat mkb’ers in vergelijking 
met grote bedrijven te veel 
rente betaalden door een 
vaste opslag voor krediet- 
verlening die niet voor grote 
bedrijven gold. Dat dachten 
wij ook al, maar we hadden 
geen harde gegevens waar-
mee we dit konden bewijzen. 
Het is goed dat dit nu boven 
tafel is gekomen’, aldus Joep 
Rats van MKB-Nederland.

Problemen bank  
afgewenteld op klanten
De banken hebben na medio 2007 de 
door henzelf veroorzaakte problemen 
afgewenteld op hun klanten. Dit stelt 
financieel adviseur Herman Wichers 
in het Financieele Dagblad. Vanaf 
toen hebben de banken de basisrente 
meermalen verhoogd, zonder dat 
hieraan zoals gewoonlijk een rente-
wijziging van de ECB ten grondslag 
lag. 'De eerder genoemde opslag is 
enorm gestegen en verschilt per 
bank', aldus Wichers. De banken 
zouden de rentepercentages onder 
meer verhoogd hebben om meer 
‘vlees op het bot te krijgen’.

‘Als het getimed zou zijn, had het niet beter 
gekund. Ik zie hier goede gevolgen voor het 
mkb uit komen. Het geeft een extra duwtje 
en toont aan dat er iets aan de hand is. 
Normaliter krijg je van banken en over-
heden altijd ontkenningen te horen. Het is 
prettig te ervaren dat dit met het NMa- 
rapport niet is gebeurd. Al moet ik er wel 
bij zeggen dat een bankrelatie voor een 
bedrijf uit meer bestaat dan een rekening-
courantkrediet. Het zou goed zijn als de 
NMa het breder trekt dan in het huidige 
onderzoek en dus de totale afhankelijkheid 
van de ondernemer van de bank bekijkt.’

Uiteindelijk berekenen zij deze bedragen 
door aan de consument via hogere  
verkoopprijzen of extra bedragen voor 
betaalpastransacties. Hoewel detaillisten 
en banken eind mei afspraken de tarieven 
voor detaillisten voor deze transacties in 
elk geval de komende vijf jaar niet te laten 
stijgen, is er geen garantie dat dit na die 
periode ook nog het geval zal zijn.

Op de voet
De NMa volgt deze ontwikkelingen die 
tarieven en concurrentie in het betalings-
verkeer beïnvloeden op de voet. Zo is  
een onderzoek gestart, waarbij periodiek 
tarieven voor betalingen bij Nederlandse 
banken en betaalpasbedrijven worden 
opgevraagd. Als vermoed wordt dat deze 
ondernemingen misbruik maken van een 
economische machtspositie op deze markt, 
treedt de NMa tegen deze partijen op. 
Dergelijk misbruik kan bestaan uit onrede-
lijk hoge prijzen. Ook het gezamenlijk door-
voeren van tariefsverhogingen is verboden. 
Zo brengt de NMa de voordelen van SEPA 
dichterbij.

Joost van Zwet, medewerker Directie  
Mededinging, Monitor Financiële Sector NMa

dat hun parallelle gedrag mogelijk is ver-
oorzaakt door individuele marktmacht of 
oligopolisch volggedrag van banken.

Meer inzicht
De belangrijkste aanbeveling vindt Rats dat 
banken meer inzicht kunnen geven in diver-
se aspecten van een kredietaanvraag (vorm-
vereisten, beslistermijn en argumentatie  
bij afwijzing). Dit helpt de mkb’ers om de 
offertes voor kredietverlening door banken 
onderling te vergelijken. ‘We hebben’, zegt 
Rats, ‘een jaar of vier geleden geprobeerd 
hierover afspraken te maken met de ban-
ken. Dat zette echter niet zo door. Maar  
op dit moment vallen de dingen allemaal 
samen, ook vanwege de kredietcrisis.’
‘Door deze aanbeveling op te volgen wor-
den banken transparanter. Dat is nodig, 
want zij en de ondernemers spreken een 
andere taal. Zij moeten elkaar wederzijds 
zien te verstaan en begrijpen hoe de ander 
werkt. Dat is zeker in deze tijd goed. Kre-
dietverlening is immers een veelbesproken 
onderwerp. Deze aanbeveling zorgt voor 
helderheid en verbetert de concurrentie. 
MKB-Nederland wil de uitwerking ervan 
aan onze kant op brancheniveau aanpak-
ken. Want de metaalsector werkt anders 
dan bakkerijen of advocatenkantoren.’

Juiste tijd
Het NMa-rapport is volgens Rats precies 
op het juiste moment gekomen. 

Niet uit de 
pas lopen

Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes maakte  
op 1 april bekend geen aanleiding te zien om procedures 
tegen MasterCard voort te zetten. Dit betaalpasbedrijf  
had de vergoedingen tussen banken voor internationale 
betalingen (de interbancaire vergoedingen) verlaagd.  
De media presenteerden dit als een grote vooruitgang  
voor detailhandel en consumenten. 

‘
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prijzen. Zo stelt de Spoorwegwet regels 
aan de hoogte van de tarieven die beheer-
der ProRail mag vragen aan spoor- 
vervoerders voor het gebruik van het 
spoor. De NMa ziet toe op de naleving  
van deze regels.
Bert Klerk, president-directeur van Pro-
Rail, kan ermee instemmen dat ProRail 
als monopolist af en toe geprikkeld moet 
worden om nog klantgerichter te werken. 
Het discriminatieverbod in de Spoorweg-
wet maakt het leveren van maatwerk wel-
iswaar ingewikkeld, maar Klerk is ervan 
overtuigd dat dit een kwestie is van oefe-
nen. De markt komt daar wel uit en de 
Vervoerkamer helpt om de spelregels te 
verduidelijken.

Volgens Pieter Verboom, Chief Financial 
Officer van Schiphol, ondervindt de lucht-

haven wel degelijk concurrentie en wel  
om de transferpassagier. Die kan kiezen 
tussen verschillende Europese lucht-
havens. De transferpassagier is essen-
tieel voor Schiphol. De regulering in de 
Wet luchtvaart beperkt Schiphol volgens 
hem te veel in haar flexibiliteit om op de 
marktomstandigheden in te spelen.  
Verboom wenst meer ruimte voor lange-
termijninvesteringen en tariefwijzigingen.

NLc-voorzitter Rein van Gooswilligen  
vindt dat het toezicht eenvoudiger kan. 
Dat werkt volgens hem kostenverlagend. 
Maatwerk in het aanbod van loodsdien-
sten door variatie in kwaliteit is volgens 
hem beperkt mogelijk door de eis in de 
Loodsenwet dat er 24 uur per dag een 
loods beschikbaar moet zijn. 
De discussie tijdens het congres legde  
een verschil in denken bloot over prijs en 
kwaliteit tussen de drie ‘monopolisten’ 
en hun klanten. Reden te meer om eens 
aan die klant te vragen wat die precies wil. 
Meer kwaliteit en een hogere prijs? Of juist 
minder kwaliteit tegen een lagere prijs? 
Lees hiernaast hun antwoorden.

Tijdens het congres gaven deze drie  
bedrijven hun kijk op maatwerk aan de 
klant en in hoeverre toezicht en regu- 
lering hieraan bijdragen. De wetgever 
vraagt aan de NMa toezicht te houden  
op deze bedrijven, die in meer of mindere 
mate een monopolie hebben op hun  
eigen terrein.

In goed werkende markten strijden  
bedrijven om de gunst van de klant door 
bijvoorbeeld de laagste prijs, de beste  
kwaliteit of goede service. Concurrentie 
zorgt voor prikkels voor het leveren van 
prestaties toegesneden op de wens van  
de klant. Deze prikkels ontbreken in 
monopolistische markten. Daarom zorgt 
de overheid er via regulering voor dat 
monopolistische aanbieders niet de vrije 
hand krijgen bij het vaststellen van hun 

Alles heeft 
zijn prijs

de stelling |het argument Monopolisten mogen een lagere kwaliteit leveren,  
mits hun tarief dan ook lager is.

Johan ter Poorten,  
manager externe relaties DB Schenker  
(spoorweggoederenvervoer)

‘Hier ben ik het volstrekt niet mee eens. Ik heb geleerd dat  
kwaliteit twee aspecten heeft. De eerste is: het verhoogt je omzet 
en reduceert je kosten. Dat geldt voor marktpartijen zowel als 
monopolisten. Lever je een goede kwaliteit, dan verkoop je meer, 
maak je minder fouten en kost het je dus minder geld.

Het tweede aspect is dat iedereen altijd topkwaliteit moet leveren 
tegen de laagst mogelijke kosten. Anders wordt het niks. Dat is 
een algemeen geldende wet. Het leveren van kwaliteit betaalt 
zichzelf terug. Doe je dat niet, dan keert het zich altijd tegen je.

Een voorbeeld: grote containerschepen mijden Italiaanse en 
Zuid-Franse havens. Ze lossen in Rotterdam of elders in Noord-
West-Europa en laten hun spullen vervolgens naar het zuiden 
vervoeren. Waarom die omweg? Omdat de monopolistische 
havens in Italië en Zuid-Frankrijk onbetrouwbaar zijn.’

Tineke Netelenbos,  
voorzitter Koninklijke Vereniging  
van Nederlandse Reders

‘Het gaat over het aanbieden van leveranties, in ons geval belood-
sing door een monopolistische aanbieder. Een lagere kwaliteit kan 
duiden op minder veiligheid – en daar zeg ik nee tegen. Wat je wel 
kunt doen, is het aanbieden van gedifferentieerde diensten.  
Daaruit kan de kapitein dan zelf kiezen. Nu is er bijvoorbeeld, door 
de formatie van loodsen, geen sprake van wachttijden. Maar soms 
vindt een kapitein een paar uur wachten niet erg, zeker als er nog 
geen plek aan de kade is. Tijd is dan geen geld. En in het algemeen 
zijn formaties die altijd op topniveau zijn, te duur.

Iets anders: loodsen gebeurt bij slecht weer ook vanaf de wal. 
Waarom dan ook niet bij mooi weer? Dat zou eveneens minder 
duur zijn. Ik vind dat dit wel wat flexibeler kan. Dus ik ben voor 
innovaties als gedifferentieerde dienstverlening tegen gedifferenti-
eerde prijzen. Maar de veiligheid mag nooit in het geding komen.’Claudine Vliegen, medewerker Vervoerkamer NMa

Levert toezicht door de NMa maatwerk op voor klanten van 
ProRail, Schiphol en de Nederlandse Loodsencorporatie 
(NLc)? Deze vraag stond centraal op het congres, dat de 
Vervoerkamer van de NMa in april hield ter gelegenheid  
van haar vijfjarige bestaan.
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Spanning op energienet

De regering wil via regulering afnemers 
beschermen tegen te hoge tarieven van  
de netbeheerders, die opereren vanuit een 
natuurlijk monopolie: er is immers maar 
één gasnet en maar één elektriciteitsnet. 
Deze tarieven maken ongeveer een kwart 
van de energierekening uit. De regering wil 
er ook voor zorgen dat de netbeheerders 
via de tarieven voldoende geld binnen- 
krijgen om de kwaliteit van hun netwerk op 
peil te houden. De Algemene Rekenkamer 
heeft op verzoek van de Tweede Kamer de 
regulering door het ministerie van Econo-
mische Zaken en de NMa onderzocht. 
Maatschappelijke organisaties stelden dat 
de Nederlandse samenleving tot en met 
2010 een miljard euro te veel zou betalen 
voor het netbeheer. In het rapport Tarief-
regulering energienetbeheer deed de 
Rekenkamer onlangs aanbevelingen. Hoe 
zijn die tot stand gekomen en wat vinden 
de marktpartijen als VEMW (afnemers)  
en Netbeheer Nederland (vereniging van 
regionale energienetbeheerders) ervan?

Systeem moet prikkelen
Collegelid Gijs de Vries van de Reken-
kamer: ‘Het reguleringssysteem moet 
netbeheerders een redelijke vergoeding 
voor hun ondernemerschap bieden en een 
prikkel voor meer efficiency zijn. Dit laatste 

resulteert in efficiencywinsten die in een 
volgende periode worden verrekend.  
Dat leidt tot lagere tarieven. De NMa rap-
porteerde eerder in haar winstenonderzoek 
dat er 1,9 miljard euro aan efficiencyvoor-
deel aan de afnemers is teruggegeven. Het 
bedrag klopt, maar was dat alleen efficien-
cywinst? Misschien bestaat het bedrag wel 
gedeeltelijk uit niet gedane of uitgestelde 
investeringen. Dat is niet de bedoeling.’

‘Het is te vroeg om een harde uitspraak te 
doen over de stelling van afnemersorgani-
saties, dat er nóg een miljard euro extra 
had kunnen worden bespaard. Daar is een 
periodiek winstenonderzoek van de NMa 
voor nodig. Dat beveel ik wel aan.’  
De NMa heeft inmiddels gesteld dat het 
zo’n onderzoek gaat uitvoeren.

Ad hoc ingrijpen
De Rekenkamer heeft kanttekeningen 
geplaatst bij de rol van de NMa als toe-
zichthouder en de (politieke) beleids- 
verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Economische Zaken. ‘Opeenvolgende 
ministers hebben in het systeem van 
tariefregulering ingegrepen. Dit blijkt 
vooral sterk bij de waardering van het 
landelijke gasnet in 2008. De minister 
heeft ingegrepen zonder een vooraf 
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geformuleerde visie. Ad hoc dus. Natuur-
lijk mag een minister andere belangen 
laten meewegen dan alleen die van de 
af-nemers, maar dat moet je dan wel van 
tevoren aangeven’, stelt De Vries. ‘Het is 
dus van groot belang dat de minister de 
visie nu scherp formuleert. Vooral omdat 
de staat ook een aandeelhouder is. In de 
discussie over de waarde van het lande-
lijke gasnet vormde voor het minis-terie 
van Financiën het rendement voor de staat 
het uitgangspunt. Maar de waardering van 
de netten werkt door in de tarieven die de 
afnemers betalen. Daar moet je dus vooraf 
helder over zijn.’

Efficiencywinst hoort volgens de Reken-
kamer thuis bij de afnemers. De voordelen 
van een efficiëntere bedrijfsvoering moet- 
en aan hen worden doorgegeven. Dat staat 
volgens De Vries op gespannen voet met 
de toekomstige investeringen. Hij vraagt 
zich af of er voldoende ruimte is om te 
investeren in kwaliteit en toekomstige 
leveringszekerheid. ‘Dat moeten de Neder-
landse overheden verduidelijken. Maar zij 
hebben geen gemeenschappelijke visie.’

In antwoord op kamervragen zegt de 
minister van Economische Zaken de 
mening te delen dat de tariefregulering 
gebaseerd dient te zijn op een visie.  
Maar zij neemt afstand van de suggestie 
van de Algemene Rekenkamer dat daarvan 
op dit moment geen sprake zou zijn. In 
haar Energierapport gaf de minister aan 
dat het tijd is om de bestaande visie te 
herover-wegen. Daarom voert zij nu een 

Consumenten en bedrijven hebben tussen 2001 en 2007 een bedrag van 1,9 miljard 

euro bespaard op hun energierekening. De Algemene Rekenkamer geeft aan dat  
deze besparingen correct door de NMa zijn berekend. Toch lijkt het reguleren van  
de tarieven voor beheerders van gas- en elektriciteitsnetwerken op het balanceren  
op een smalle evenwichtsbalk.
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actiz-directeur aad koster:

De NMa heeft vorig jaar september boetes opgelegd aan 
drie thuiszorgaanbieders in ’t Gooi en twee aanbieders in 
Kennemerland voor het beperken van de keuzevrijheid 
van cliënten. ActiZ stelt dat de thuiszorg in een spagaat  
is terechtgekomen tussen keten en kartel en pleit voor 
een duidelijker politiek beleid.

ActiZ-directeur Aad Koster vindt dat de 
politiek nog maar een half besluit heeft 
genomen met marktwerking in de zorg. 
Koster: ‘Zorgverzekeraars, zorgkantoren  
en gemeenten zitten nu nog tussen de klant 
en de aanbieder in. Via de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) selecteren 
gemeenten vooraf een aantal thuiszorgaan-
bieders. Daarmee beperk je dus de keuze-
vrijheid van klanten. Als bij een klant is 
vastgesteld dat hij zorg nodig heeft en het 
gevraagde budget is helder, moet die klant 
rechtstreeks naar een zorgaanbieder kun-
nen stappen. Hij moet zelf kunnen kiezen 
waar hij zorg inkoopt en aan het stuur staan 
van zijn eigen budget. Dat houdt zorgaan-
bieders scherp en dwingt ze om kwaliteit  
te leveren. Wij noemen dat klantwerking in 
plaats van marktwerking.’
 
Half besluit
Sinds 2004 toetst de NMa of thuiszorg-
instellingen eerlijk met elkaar concurreren. 
Koster vindt dat zijn achterban zich ook 
meer bewust moet zijn van de eisen die de 
Mededingingswet aan hen stelt. ‘Maar de 
NMa moet wel meer helderheid geven of 
eisen die inkopers van zorg stellen wel door 
de toets van de mededinging komen.’

De NMa kijkt volgens hem ten onrechte 
naar de zorg als een gewone markt.  
‘De zorg is bijvoorbeeld gebonden aan 
vaste tarieven. Daarvoor moeten we  
kwaliteit leveren, 24 uur per dag beschik-
baar zijn, geen klanten uitsluiten en zorg 
bieden op afgelegen plekken in Nederland, 
terwijl alleen de uren achter de voordeur 
worden vergoed. Onder die condities  
moeten wij werken.’
 
Koster ontkent noch bevestigt dat thuis-
zorginstellingen in ’t Gooi en Kennemer-
land zich schuldig hebben gemaakt aan 
overtredingen van de Mededingingswet. 
Maar hij vindt niet dat de keuzevrijheid  
van klanten door de vermeende afspraken 
beperkt zou worden, zoals de NMa sug-
gereert in haar sanctiebesluiten en in het 
artikel in het aprilnummer van NMagazine. 
Koster: ’Er zijn in mijn ogen nog talloze 
andere thuiszorginstellingen waar klanten 
uit kunnen kiezen. Samenwerking in de 
keten wordt overigens ook door de zorg-
inkopers gevraagd. Afspraken binnen zo’n 
keten zijn nodig om de kwaliteit van de zorg 
te kunnen garanderen. Daar gaat het vaak 
over. Maar waar de grenzen liggen wat 
wettelijk wel of niet mag, is onduidelijk.’

 ‘Meer klantwerking 
in de zorg’

fundamentele beoordeling uit van de toe-
komst-bestendigheid van het regulerings-
kader voor het netbeheer van elektriciteit 
en gas.

Meer transparantie
Algemeen directeur Hans Grünfeld van 
afnemersorganisatie VEMW zegt het rap-
port van de Algemene Rekenkamer groten-
deels te onderschrijven. Ook hij wil meer 
transparantie over de jaarrekeningen  
en ook hij vraagt zich af waaruit de  
1,9 miljard euro efficiencywinst bestaat.  
‘Want dat bepaalt of de regulering door  
de NMa succesvol was. De NMa heeft zelf 
geconstateerd dat er een gat zit tussen 
afschrijvingen en investeringen. Dat kan 
zorgwekkend zijn.’

‘De Algemene Rekenkamer toont duidelijk 
aan dat de positie van de NMa nu niet 
goed is geregeld’, vervolgt Grünfeld.  
‘De minister heeft meer dan één pet op. 
De staat is niet alleen eigenaar van de 
landelijke netbeheerders, maar ook verant-
woordelijk voor het toezicht én daarnaast 
ook nog eens de grootste speler op de 
(gas)markt.’ Grünfeld ziet in dit verband 
graag dat de NMa als toezichthouder op 
de electriciteits- en gaswet volstrekt onaf-
hankelijk kan opereren. ‘Het is onduidelijk 
waaraan de minister prioriteit geeft: een 
hoog dividend, hoge betrouwbaarheid en 
efficiency, bescherming van de consument 
of een sterke positie van haar netbeheer-
ders op de markt?’

Geen carte blanch
Grünfeld is teleurgesteld in de conclusie 
van de Algemene Rekenkamer over de 
problematiek rond diepte-investeringen in 
netwerken. ‘Netbeheerders mogen geen 
carte blanche krijgen om investeringen 
terug te verdienen via netwerktarieven, 
zonder dat er een prikkel is om de kosten 
in de hand en de efficiency op peil te hou-
den. De Algemene Rekenkamer heeft in het 
rapport te veel gelet op het standpunt van 
de netbeheerders. ‘Verder vraagt hij zich af 
of de waardevaststelling van de netwerken 
klopt. ‘Die waarde is cruciaal, want de 
waardering van de netten werkt direct en 
langdurig door in de tarieven. Deze is in 
2003 na veel rechtszaken in  
een deal tussen NMa en netbeheerders 
bepaald. Ik veronderstel dat die te hoog is, 
anders hadden de netbeheerders er niet 
voor getekend. De Algemene Rekenkamer 
vond die vaststelling niet objectief.  
Daaruit leid ik af, dat de afnemers te  
veel betalen. Er is dus een onafhankelijk  
onderzoek nodig naar die waarde, op  
basis van de historische kostprijs minus 
afschrijvingen.’

De Rekenkamer zegt in haar rapport dat 
een adequate waardebepaling van de net-
ten onder de gegeven omstandigheden 
niet mogelijk was. Volgens de NMa is de 
noodzakelijke informatie daarvoor ook nu 
niet beschikbaar. De NMa is overigens al 
langer bezig met een onderzoek naar de 
investeringen in en de afschrijvingen van 
de netten door de beheerders ervan.  
Het doel daarvan is om vast te stellen of 
de hoogte van de tarieven redelijk is. 

Degelijke waardevaststelling
Netbeheer Nederland zit niet bepaald  
op een nieuwe waardering te wachten. 
Directeur Han Damsté: ‘EZ en de NMa 
willen dat evenmin, hooguit een herijking.  
De waardevaststelling van de regionale 
netten is in 2003 heel degelijk gedaan.  
Om dan nu, zes jaar na dato, nog eens  
de openingsbalansen te vernieuwen…  
De Algemene Rekenkamer zegt dat het niet 
op basis van objectieve criteria is gebeurd, 
de Rekenkamer zegt nadrukkelijk en genu-
anceerd dat niet is vastgesteld dat de waar-

de te hoog of te laag is. Het is opportu-
nistisch te stellen dat de waardering te 
hoog is. De Rekenkamer haalt met name 
het voorbeeld van het landelijke gasnet 
aan. Maar wat is er mis met de aanschaf-
prijs als uitgangspunt? Die is objectief.’
Damsté zegt in het algemeen tevreden te 
zijn met het rapport. ‘Het is een goed en 
genuanceerd onderzoek. Zeker niet een-
zijdig. Het geeft de belangen van de ver-
schillende partijen goed weer. De aan-
deelhouders (de staat, provincies en 
gemeenten) willen een fatsoenlijk divi-
dend. De klant wil een efficiënte prijs en 
de netbeheerder wil kunnen blijven inves-
teren. Overigens kent de Energiekamer 
van de NMa de jaarcijfers van het geregu-
leerde deel van onze leden. Zelf hoeven  
we dat niet publiek te maken aan andere 
partijen.’

Miljard euro investeringen
De vrees voor te weinig investeringen in 
de huidige netwerken deelt hij niet. ‘Alle 
netbeheerders samen investeren jaarlijks 
nu al meer dan een miljard euro. Om de 
omslag naar een duurzame energievoor-
ziening volgens het kabinetsbeleid moge-
lijk te maken, zullen de investerings-
mogelijkheden wel verruimd moeten 
worden om meer dan nu te kunnen anti-
ciperen. Als dat niet kan, is het kabinets-
beleid om over te schakelen op duurzame 
energie bij voorbaat mislukt.’

Ook landelijk netbeheerder Tennet geeft 
op haar eigen website aan, in reactie op 
de vaststelling van de tarieven 2009 door 
de NMa, dat de tarieven onvoldoende 
ruimte geven de wettelijke taken naar 
behoren uit te voeren. ‘De regulerings-
systematiek is zeer eenzijdig gericht op 
kostenreductie en houdt onvoldoende 
rekening met huidige en toekomstige 
ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt’, 
aldus Tennet.

In het vorige nummer van NMagazine betoogde de NMa dat sommige samen- 
werkingsafspraken in de thuiszorg de keuzevrijheid van cliënten beperken. 
Brancheorganisatie ActiZ reageert in dit nummer op dat verhaal. 
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Kleinverbruikers betalen 
sinds 1 januari energie- 
transportkosten op basis  
van de capaciteit van hun 
aansluiting. Dit is een vast 
bedrag en onafhankelijk van 
het energieverbruik. Acht  
vragen hierover aan de NMa.

Hoe kan ik zien wat voor aansluiting ik heb?
Uw netbeheerder kan u vertellen wat voor 
aansluiting u heeft. Deze is ook zichtbaar 
via een aanduiding in de stoppenkast of 
op de meter. Meestal staat het soort aan-
sluiting op de rekening voor het transport-
tarief vermeld.

Waarom is het veranderd?
Om de administratie van netbeheerders 
en energieleveranciers eenvoudiger  
te maken en de dienstverlening aan 
afnemers te verbeteren. Simpeler tarieven, 
een eenvoudiger rekening, gemakkelijker 
wisselen van leverancier en één aanspreek-
punt voor vragen over de energierekening: 
uw leverancier.

Ga ik meer betalen?
Of u meer of minder gaat betalen, hangt 
af van uw specifieke situatie. In de meeste 
gevallen zult u ongeveer evenveel betalen. 
De overheid past namelijk gelijktijdig de 
tarieven van de Energiebelasting aan.  
De meeste huishoudens hebben een 
aansluiting tot en met 3x25A. De even-
tuele hogere kosten worden veelal volledig 
gecompenseerd door de Energiebelasting.

Wat doet de overheid voor de mensen die 
op korte termijn toch nadeel ondervinden 
van de invoering van het capaciteitstarief?
Vaak is het mogelijk om de capaciteit  
van de aansluiting door de netbeheerder 
te laten verlagen. In 2009 kan dit tegen 
een gereduceerd tarief van 50 euro  
(excl. BTW). De minister van Economische 
Zaken beziet daarnaast, in overleg met de 
NMa en de gezamenlijke netbeheerders, 
de mogelijkheden voor een overgangs-
regeling.

Ik wil de capaciteit van mijn  
elektriciteitsaansluiting laten aanpassen.  
Wat moet ik doen?
Win eerst advies in bij de netbeheerder 
of een installateur. Wat in uw situatie 

mogelijk is, is alleen vast te stellen door 
een installateur. De benodigde capaciteit 
van uw aansluiting wordt namelijk bepaald 
door de omvang van uw installatie en de 
toepassingen waarvan u gebruik maakt.

Wat is de rol van de NMa?
De NMa stelt jaarlijks de maximumtarie-
ven vast die netbeheerders in rekening 
mogen brengen voor het transport van  
gas en elektriciteit.

Waarom stelt de NMa de  
maximumtarieven vast?
Iedere netbeheerder heeft een mono- 
poliepositie in zijn verzorgingsgebied.  
Om misbruik hiervan te voorkomen stelt 
de NMa op basis van zijn wettelijke taak 
de maximumtarieven vast die de net- 
beheerder mag hanteren voor het trans-
port van gas en elektriciteit. In deze tarie-
ven is ook een prikkel opgenomen voor de 
netbeheerder om efficiënt(er) te werken.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Op www.consuwijzer.nl of op www.ez.nl

Energierekening 
eenvoudiger

Gezonde concurrentie 
is nu een groot goed’

De NMa neemt afscheid van haar bestuursleden René Jansen (links) en Gert Zijl (rechts).  
Hun termijnen zitten erop. Zij spreken over hoogte- en dieptepunten van de afgelopen jaren.

Zijl stapte bij zijn aantreden bij de NMa 
niet in een warm bad. ‘Ik merkte dat men 
in het begin zeer argwanend tegen mij 
aankeek. Ik kwam immers uit de energie-
sector zelf. Maar die argwaan heb ik  
gelukkig kunnen wegnemen.’

Beiden hebben een mooie tijd gehad bij  
de NMa. Al steekt Jansen een enkele 
teleurstelling niet onder stoelen of banken.  
‘Ik word er verdrietig van dat sommige 
voorlieden de NMa afschilderen als  
grote boeman. In algemene zin vindt  
men gezonde concurrentie een groot en 

belangrijk goed, maar als de eigen sector 
onder vuur ligt, zie je soms terugtrekken-
de bewegingen: not in my backyard! Maar 
het oprichten van een kartelautoriteit is 
een politiek zeer breed gedragen keuze 
geweest. Mededinging is een dagelijkse 
realiteit.’

‘

bestuursleden rené jansen en gert zijl verlaten nma
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‘Ik kijk met tevredenheid terug. Er is veel 
ten goede veranderd. Mededinging is hét 
uitgangspunt geworden van onze econo-
mische ordening. Begin jaren negentig 
had dat nog een coulant karakter, daarna 
is het gegroeid tot een systeem met zui-
vere concurrentie. De NMa heeft in dat 
proces een centrale rol gespeeld. Iedereen 
is ervan doordrongen dat prijsafspraken 
heel kwalijk zijn en dat de consument daar 
uiteindelijk de dupe van is. Erg trots ben ik 
op het feit dat de NMa een veel transpa-
rantere en communicatievere organisatie 
is geworden – en vooral een geïntegreerde 
opsporingsinstantie, in combinatie met 
een sectorspecifieke toezichthouder voor 
energie en vervoer.’
 
En toen kwam de bouwfraude…
‘Juist. Mede door de stormachtige ontwik-
keling van de NMa konden wij de bouw-
fraude vanaf 2002 op een effectieve 
manier aanpakken. Deze zaak wordt nog 

steeds gezien als het grootste kartel ter 
wereld. We hebben in korte tijd maar  
liefst 1.400 ondernemingen aangepakt.  
De schaduwboekhouding van klokken-
luider Ad Bos, de aanleiding voor ons 
optreden, was een impuls om nog  
krachtiger de omslag te maken naar  
een opsporingsinstantie.’

Dit voorjaar heeft de NMa invallen gedaan 
bij bouwbedrijven in Limburg. Wat doet 
het u als geboren Limburger als die  
provincie in de media wordt weggezet  
als Palermo aan de Maas?
‘Dan moet ik, ondanks de ernst van de 
aantijging, hartelijk lachen. Ik kom zelf  
uit de oostelijke mijnstreek, maar koester 
geen diepe Limburgse sentimenten.  
Ik vind dat wetsovertredingen overal in 
Nederland stevig moeten worden aange-
pakt. Het is de vraag of het terecht is dat 
Limburg zo wordt afgeschilderd. Aan de 
andere kant lijkt de bestuurscultuur in het 
zuiden wel iets anders dan in andere delen 
van het land. Politieke ambtsdragers en 
ambtenaren lijken te dicht op voormannen 
van de bouw te zitten en dat brengt een 
verhoogd risico met zich mee.’

De NMa doet onderzoek, maar legt ook 
sancties op. Wat vindt u van het voor- 
nemen van het kabinet om ook de 
strafrechter overtredingen van de 
Mededingingswet te laten aanpakken?
‘Ik denk dat het vooral zal gaan om het 
bestraffen van feitelijk leidinggevenden 
aan een kartel. Ik zie kansen en bedreigin-
gen. Enerzijds gaat van de dreiging van 
gevangenisstraf een krachtig preventief 

effect uit. Anderzijds denk ik dat het toe-
zicht en de handhaving worden verzwakt 
door de versnippering over meer instan-
ties. Het mededingingsrecht is een juri-
disch en economisch specialisme van 
hoog niveau. Dat doet het OM er niet 
zomaar even bij.’

Wat was uw grootste teleurstelling?
‘Van sommige zaken in de uitzend-, de 
schoonmaakbranche en bij het zogenoem-
de onderwijs op afstand zagen we te laat 
dat het bewijs niet rond was of heeft de 
rechter ons teruggefloten. Die zaken zou 
ik wel over willen doen.’

Is ‘Nederland kartelparadijs’, zoals dat tot 
voor kort gold, voorgoed verleden tijd?
‘Het is naïef om te denken dat de econo-
mie altijd schoon zal blijven. Er staan in 
de economie enorme belangen op het  
spel en de financiële verleiding is groot 
om afspraken te maken. Vooral bij mensen 
in de gevarenzone, die bijvoorbeeld dage-
lijks met aanbestedingen te maken heb-
ben. Maar zeer zeker ook in de top van 
bedrijven. Er dreigt altijd het gevaar van 
recidive.’

Als algemeen directeur van TenneT  
heeft Zijl ook aan de andere kant gezeten.  
Als hem wordt gevraagd of de energiesec-
tor door de NMa wordt overgereguleerd, 
antwoordt hij: ‘Nee, dat valt mee.  
Maar we moeten wel kritisch kijken  
naar de parameters van ons toezicht.  
Nu controleren we erg veel. We zouden 
moeten proberen de parameters te vinden 
die meer de essentiële taken en rollen van 
netwerkbeheerders nauwkeurig weer-
geven. Dat kan de regulering eenvoudiger 
en ook effectiever maken.’

Wat is er nu mis dan?
‘Er is een governance probleem.  
Daar bedoel ik mee dat netbeheerders nu 
vooral bezig lijken te zijn met het drukken 
van de kosten en het zeker stellen van het 
dividend voor hun aandeelhouders. 
Daardoor komen de klanten op het tweede 
plan. Maar netbeheerders hebben een 
publieke functie en moeten voldoende 
transportcapaciteit regelen. Dat is wat 
klanten willen. Toezicht kan hierop 
inspelen door het klantbelang een 
prominentere plaats te geven.’

Hoe kijkt u terug op de ingeslagen weg 
van de liberalisering van de energiesector?
‘De consumentenmarkt functioneert nog 
niet zoals beoogd werd, ondanks de 
verbeteringen die zijn gerealiseerd.  
De energiebedrijven moeten zich nog 
verder verbeteren op het gebied van 
klantvriendelijkheid, klachtafhandeling en 
transparantie. Maar mijn grootste zorgen 
liggen vooral bij de groothandelsmarkt. 
Op de Europese markt gaat de liberali-

sering veel trager dan men aanvankelijk 
voor ogen had. Dat is door Brussel 
onderschat. De integratie van de trans-
portnetten van de landen van de Europese 
Unie verloopt veel moeizamer dan 
gedacht. Dat komt onder andere door 
protectionisme van de Europese moeder-
bedrijven en door de belangen van de 
netbeheerders. Dit uit zich bijvoorbeeld  
nu bij het afsplitsen van de transportnet-
beheerders (TSO’s) van de productie- en 
leveringsbedrijven. Brussel heeft de eisen 
daarvoor onlangs onder druk van een 
aantal lidstaten moeten afzwakken.’

Is de liberalisering mislukt?
‘Nee, zeker niet. Alleen ligt het tempo te 
laag, vooral bij de groothandelsmarkten.  
Ik denk dat als de Europese groothandels-
markt niet tot stand komt, een groot deel 
van de oorspronkelijke doelstellingen niet 
wordt gehaald.’

Wat moet er gebeuren om de liberalisering 
weer vlot te trekken?
‘De netbeheerders van Duitsland, België, 
Nederland, Luxemburg en Frankrijk 
zouden voor Noord-West-Europa een 
integraal netplan moeten maken voor het 
grensoverschrijdende elektriciteitsnet. 
Zodat de groothandelsmarkt open gaat. 
Daar profiteren in eerste instantie de 
leveringsbedrijven van, want die kunnen 
dan scherper inkopen. Ook moeten er 
afspraken komen over de uitvoering en 
financiering door de betrokken netbeheer-
ders. En voor gas moet er een gasrotonde 
komen (een logistiek middelpunt voor 
gasstromen in Noord-West-Europa, red.). 

GTS, de Nederlandse gasnetwerkbeheer-
der, heeft plannen om de benodigde 
pijpleidingen aan te leggen, maar dat is 
niet voldoende. Er moet handel worden 
georganiseerd en concurrentie gestimu-
leerd.’

Wat was uw grootste succes bij de NMa?
‘Een aantal dingen: het weer op gang 
brengen van de regulering in 2003, het 
onderzoek naar de winsten van netbeheer-
ders, de totstandbrenging van de regule-
ring van Schiphol en het visiedocument 
over fusies in de energiesector. Ik moet er 
direct bij zeggen dat dit geen persoonlijke 
prestaties van mij waren. De hele NMa-
organisatie heeft daar hard aan gewerkt.’

Welke ambities heeft u nog?
‘Ik zou in de aankomende twee jaar nog 
een paar mooie klussen willen doen, die  
bij me passen, bij ondernemingen die ik 
goed ken en die helder zijn in wat ze doen.’

 ‘Recidive blijft altijd 
een gevaar’

 ‘Ik maak me zorgen over 
de groothandelsmarkt’

René Jansen vertrekt na 12,5 jaar NMa per 1 juli als bestuurslid. 'Ik ben trots 
op de omslag die we gemaakt hebben van een vooral juridische club naar  
een volwaardige opsporingsinstantie.' 

Gert Zijl woont doordeweeks aan de boulevard in Scheveningen. In het  
weekeinde zit hij thuis op de Veluwe ‘Ik zal vooral het uitzicht op zee  

missen.’ Een gesprek met de man die regulering in zijn portefeuille had.

‘

’
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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.
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Boetes voor  
schildersbedrijven

De NMa heeft in juni twee kartels in de 
schildersbranche beboet. Ook is voor het 
eerst een calculatiebureau beboet (voor 
17.000 euro) dat de twee schilderskartels 
in de omgeving van Eindhoven onder-
steunde. De negen schildersbedrijven die 
bij de kartels betrokken zijn, krijgen in 
totaal een boete van 164.000 euro.

De NMa acht bewezen dat de schilders-
bedrijven, waarvan er drie aan beide kar-
tels deelnamen, in april 2005 twee kartels 
hebben gevormd. Voorafgaand aan twee 
aparte aanbestedingen door het ministerie 
van Defensie hebben zij hun (individuele) 
inschrijvingen en inschrijfprijzen op elkaar 
afgestemd, het werk verdeeld en een 
rekenvergoeding afgesproken.

Het calculatiebureau heeft de deelnemers 
aan beide kartels hierbij actief onder-
steund. Zie ook www.nmanet.nl.

Hof van Justitie
steunt uitleg NMa

Het Hof van Justitie in Luxemburg onder-
steunt de uitleg van de NMa over de 
bewijsvoering in kartelzaken. Ook natio-
nale rechters moeten het vermoeden van 
causaliteit toepassen zoals dat volgt uit 
het Anic-arrest. Daarnaast vindt het Hof 
dat een eenmalige afstemming voldoende 
kan zijn voor de toepassing van dit  
vermoeden. Hiermee onderschrijft het  
Hof de overtreding zoals de NMa die  
in 2002 heeft vastgesteld en beboet.

Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof van 
4 juni in een prejudiciële procedure in de 
mobiele-operatorszaak. Het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had 
drie vragen over de uitleg van het Euro-
pese kartelverbod aan het Hof gesteld.  
Het CBp doet later dit jaar op basis van  
de antwoorden van het Hof een eind- 
uitspraak. Daarna neemt de NMa een 
nieuwe beslissing op bezwaar en bepaalt 
afhankelijk van de einduitspraak een  
nieuwe boete.

Spelregels fusie-
toezicht herzien

De spelregels voor het fusietoezicht  
van de NMa zijn dit jaar aangepast.  
Deze regels gelden alleen voor fusiezaken 
waarbij de NMa beoordeelt of de concur-
rentie daadwerkelijk wordt belemmerd 
door een dominante marktpositie.

De spelregels vermelden dat partijen de 
vierwekentermijn in de meldingsfase op 
verzoek kunnen opschorten. Ook kunnen 
partijen al in de meldingsfase van een 
fusie of overname voorstellen doen die 
mogelijke concurrentieproblemen voor-
komen.

Verzoeken op grond van de Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob) worden afgewezen 
als deze binnenkomen tijdens de mel-
dings- of vergunningsfase. Dit om de 
belangen van de betrokkenen te waar- 
borgen. Na een besluit van de NMa over 
een voorgenomen fusie kan de verzoeker 
nogmaals een Wob-verzoek indienen. 
Vervolgens wordt hier inhoudelijk op 
besloten. Op www.nmanet.nl vindt u  
de spelregels via: trefwoord ‘spelregels  
concentratiecontrole’.

Speeches en 
lezingen NMa

KPMG Congres
26 tot 29 augustus 2009 
Implementatiekracht van Nederland:  
remmers en versnellers
Saint-Paul de Vence (Fr.)
Pieter Kalbfleisch,  
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Fordham Competition Law Institute
23 september 2009 
Workshop
New York
Pieter Kalbfleisch,  
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Elsevier
8 oktober 2009
Houthoff Buruma
Den Haag
Pieter Kalbfleisch,  
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Voor meer informatie www.nmanet.nl. 
Speeches, lezingen en discussies zijn 
onder voorbehoud.
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Mededingingswet 
ook voor  
pensioenfondsen
Alle pensioenfondsen zijn ondernemingen 
in de zin van de Mededingingswet.  
Dit staat in de ‘Uitvoeringsregel pensioen-
fondsen’ die de NMa eind mei heeft ge-
publiceerd. Daarom is de Mededingings-
wet op deze fondsen van toepassing. 
zowel voor het verbod op kartelvorming  
en misbruik van een economische machts-
positie als de controle op concentraties.

De NMa merkt pensioenfondsen aan als 
ondernemingen, omdat zij een economi-
sche activiteit uitoefenen. Bij de pensioen-
regeling die zij uitvoeren hangt de indivi-
duele uitkering samen met de ingelegde 
premies en het resultaat op de beleggin-
gen. Bovendien biedt de overheid de fond-
sen en de sociale partners een behoorlijke 
mate van vrijheid in het bepalen van hun 
pensioenpremies, de uitkeringen, het 
beleggingsbeleid en het indexatiebeleid. 

De uitvoeringsregel, die te vinden is op 
www.nmanet.nl, neemt onduidelijkheden 
weg over de toepassing van de Mede- 
dingingswet op Nederlandse pensioen-
fondsen.
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persoonlijk

‘Mijn werk is divers. Zo hou ik me bezig met de prepensioenen van 
de loodsen, het toezicht op openbaarvervoerbedrijven en het spoor-
wegnet. Nu besteed ik de meeste tijd aan de gebruiksvergoedingen 
die netbeheerder ProRail in rekening brengt aan de vervoerders.  
De NS heeft daarover geklaagd en dat is breed in het nieuws  
geweest. Anderhalf jaar geleden was de verdeling van de spoor-
capaciteit een belangrijk onderwerp. Die afwisseling maakt het erg 
interessant. De vraagstukken in één branche zie ik in een andere 
gedaante terugkeren in andere sectoren. Ik kan mijn kennis dus ook 
breder gebruiken. Daar leer ik van. En mijn werk is maatschappelijk 
relevant. Dat maakt het ook erg leuk.’

Rex Leijenaar, senior medewerker Vervoerkamer NMa

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


