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Ratio uitgeschakeld

Meer marktwerking in het notariaat is broodnodig!

 ‘Op aarde 
lopen weinig 
engelen rond’
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Onze missie is ‘markten laten werken’. Om dat 
te bereiken, houden we toezicht op de naleving 
van wetten. Zoals bedrijven marketing- en 
verkoopstrategieën hanteren om slim en  
effectief te kunnen inspelen op innovaties van  
concurrenten en wensen van consumenten, zo 
hanteert ook de NMa een strategie die geregeld 
aan veranderende omstandigheden wordt 
aangepast. Niet in de laatste plaats omdat we 
meer moeten doen met minder geld. Terwijl 
marktwerking de wind tegen heeft in het  
publieke debat en de overheid bezuinigt,  
wordt ons takenpakket uitgebreid. Dat vraagt 
om een efficiënte inzet van middelen. Daarvoor 
hebben we een doelbewust plan uitgestippeld.  
Ik licht hier een tipje van die sluier op.
De NMa voert zowel algemeen mede- 
dingingstoezicht als sectorspecifiek toezicht 
uit. Wij streven ernaar om tussen beide vormen 
van toezicht de juiste balans te vinden, niet 
alleen in termen van mensen en middelen, 
maar ook qua beeldvorming. Nog te vaak wordt 
de NMa alleen in verband gebracht met kartels 
en de boetes die daarbij horen. Dat is goed, 
maar er is zoveel meer; dat zal zichtbaarder 

worden. Zichtbaarheid is geen doel op zich, 
maar bedoeld om te laten zien wat er met het 
belastinggeld wordt gedaan en welke positieve 
effecten door middel van toezicht worden 
bereikt voor de maatschappij. Toezicht doet er 
écht toe voor bedrijven en voor consumenten. 
Toezicht vraagt een goed oog voor publieke 
belangen en veel kennis van markten. Om goed 
toegerust te blijven voor onze rol, gaan we nóg 
gerichter aandacht besteden aan het ontwikke-
len van de kwaliteiten van onze medewerkers, 
zowel qua kennis als vaardigheden. Daarnaast 
zoeken we nog meer de samenwerking met 
andere toezichthouders, zowel nationaal als 
internationaal. Informatie-uitwisseling – daar 
waar dat juridisch mogelijk is – wordt steeds 
meer een cruciale factor voor een succesvolle 
én efficiënte toezichthouder. 

De toekomst zal leren of dit volstaat om 
 ‘markten te laten werken’ onder een  
gesternte van ‘meer met minder’. 

Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Meer met minder
Fotografie: Tom
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Veranderen van energieleverancier kan consumenten en mkb’ers veel  
voordeel opleveren. Zij switchen tegenwoordig wel meer dan vroeger, maar de 
meerderheid blijft nog zitten waar hij zit. Ondanks de toegenomen keuze en 
transparantie en de besparingen die kunnen oplopen tot honderden euro’s 
per jaar. Twee visies op het succes van marktwerking in deze sector. 



‘Mensen neigen om bij de energieleveran-
cier te blijven die ze al hebben. Ze gaan 
meer op gevoel af dan op feitenkennis. Ik 
heb de voordelen van de liberalisering van 
de energiemarkt niet gezien en verwacht ze 
ook niet’, zegt gedragseconoom en hoog-
leraar Persoonlijke Financiële Planning aan 
de Universiteit van Tilburg Henriëtte Prast.

‘De energieconsument heeft steeds  
meer keuze gekregen en is tevredener  
dan vroeger. Bovendien de tarieven staan  
door de concurrentie onder druk. Dat zijn 
positieve gevolgen van de liberalisering 
van deze markt’, stelt Birgitta Westgren, 
plv. directeur Energie Markt bij het  
mini-sterie van Economische Zaken.

Geen doel op zich
‘Bovendien is switchen geen doel op zich. 
Het doel van de liberalisering van markten 
is dat consumenten hun producten of 
diensten tegen een goede prijs geleverd 
krijgen. Dat komt tot stand onder druk van 
de keuzemogelijkheid. Je ziet dan ook dat 
de energieleveranciers hun tarieven uit 
concurrentieoverwegingen aanpassen.’

Niettemin hebben de drie grote energie-
maatschappijen in ons land (Eneco, Nuon 
en Essent) nog altijd tachtig procent van 
de markt in handen. Tussen medio 2007 
en medio vorig jaar stapte ongeveer acht 
procent van de huishoudens over naar een 
andere leverancier. Naar verwachting van 
Energie Data Services Nederland (EDSN) 
stijgt dat percentage in 2009 naar boven 
de twaalf procent. Daarnaast sluiten men-
sen ook nieuwe contracten af met de leve-
rancier die ze al hadden. Dat percentage is 
echter niet bekend. Wel leert onderzoek dat 
57 procent van de overstappers gebruik-
maakt van vergelijkingsites om de prijzen,  
producten en voorwaarden van energie-
leveranciers ‘tegen het licht’ te houden.

Niets kiezen
De gegevens overtuigen Prast niet. Op 
basis van inzichten uit de economie en de 
sociale psychologie zegt zij: ‘De overheid 
gaat ervan uit dat mensen weloverwogen 
keuzes maken als ze goed geïnformeerd 
zijn en veel keuze hebben. Deze filosofie, 
die ook de grondslag voor privatisering 
vormt, houdt in dat de rationele mens in 

een transparante markt bewust kiest  
voor wat het beste voor hem is. Maar de 
gedragseconomie leert ons dat mensen  
die veel keuze hebben, uiteindelijk niets 
kiezen. Zeker bij producten als energie of 
verzekeringen gaat de filosofie van de 
rationele mens niet op.’

Volgens Prast speelt ook mee dat mensen 
voor zichzelf aannemen dat zij in het  
verleden een goede keuze hebben 
gemaakt. Daarom mag de overheid er niet 
op rekenen dat ze rekensommetjes gaan 
zitten maken. Wat niet betekent dat het ze 
kennelijk niet kan schelen hoeveel ze aan 
die energie kwijt zijn, want zo is het ook 
weer niet.

Makkelijk maken
Met dit laatste is Westgren het als voor-
stander van marktwerking in de energie-
sector uiteraard eens. ‘Maar’, voegt ze 
eraan toe, ‘het moet de consument wel 
makkelijk worden gemaakt. Daarin zijn de 
laatste jaren grote stappen gezet. Het is 
nu een stuk eenvoudiger dan voorheen  
om een keuze te maken. Daarin spelen  

 ‘Zeker bij producten als     
energie of verzekeringen 
gaat de filosofie van de 
rationele mens niet op’
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Henriëtte Prast
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Westgren, ‘maar vanzelfsprekend is het 
niet onze bedoeling dat bedrijven door 
marktwerking kapot gaan. Het gaat ons 
om het belang van de consument. Dat 
staat voorop. En uit de Consumenten-
monitor blijkt dat die tegenwoordig beter 
te spreken is over de dienstverlening van 
de energiebedrijven. De facturering en 
administratieve handelingen zijn beter dan 
een paar jaar terug en ook het overstappen 
is stukken makkelijker geworden. Je hoeft 
er niet veel meer voor te doen om van 
leverancier te switchen, dat scheelt.’ 

Niet mooi of lelijk
De vraag is of consumenten hun energie-
leverancier uitsluitend vanwege de prijs 
kiezen of dat er meer criteria meetellen. 
Prast meent dat áls er een keuze wordt 
gemaakt, het om het geld draait: ‘Energie, 
oké je kunt groene hebben of grijze. Maar 
geen mooie of lelijke, of lekkere of minder 
lekkere. Dus het gaat alleen om de prijs-
verschillen. Persoonlijke smaak en voor-
keuren hebben er niets mee te maken,  
het is afstrepen van degenen die er te veel 
voor vragen. Het zou mooi zijn als een 
overheidsinstantie een rol kon spelen in 

de vergelijkingssites op internet een dui-
delijke rol, maar ook ConsuWijzer is voor 
ons een belangrijk instrument. Daarnaast 
is het zo dat wij niet ‘blind varen’ op deze 
nog jonge vrije markt. Vandaar de vang-
netregeling die erin voorziet dat de hoogte 
van de tarieven nog door de NMa in de 
gaten wordt gehouden. Maar uiteindelijk 
moeten we ernaar toe dat de maatschap-
pijen hun tarieven vanzelf scherp houden 
vanwege de aanhoudende en dynamische 
marktwerking.’

Prast: ‘Mensen vinden het vaak vervelend 
om alles uit te moeten rekenen en vinden 
hun tijd daarvoor te kostbaar. Dan zeggen 
ze ‘laat maar zitten’. Oók als het soms vrij 
veel geld scheelt. Ze blijven sterk hangen 
in het principe van ‘if it ain’t broke, don’t 
fix it’. Verwacht dus niet dat de consument 
in het geweer komt tegen de bedrijven die 
te duur zijn en dat die daardoor het loodje 
zullen leggen. Dat kun je vergeten.’

‘Je ziet in sommige markten wel dat er 
door fusies en overnames minder spelers 
overblijven om de concurrentie op een 
gezonde manier aan te gaan’, constateert 

de marktwerking door consumenten in de 
energiebranche ertoe te bewegen sneller 
over te stappen – maar ik geloof daar niet 
zo sterk in. Mensen willen dat dit soort 
dingen voor ze wordt opgelost.’

Westgren denkt dat mensen toch steeds 
meer in beweging komen doordat energie-
bedrijven zich aan de nog relatief nieuwe 
situatie van marktwerking aanpassen:  
‘Ze bieden tegenwoordig verschillende 
soorten producten; diverse contract- 
vormen waaruit je kunt kiezen wat het 
beste bij je past en het voordeligste is.’

Beleving bij energie
‘Verder klopt het natuurlijk dat energie 
behalve grijs of groen gewoon energie is, 
maar de introductie van bijvoorbeeld de 
slimme meter maakt het verbruik daarvan 
tastbaarder. Als je in de keuken kunt zien 
of je zuinig bent dan wel of je portemon-
nee heel snel leegloopt, dan ben je je veel 
beter bewust van wat je doet en gebruikt. 
Dat voegt iets toe aan het energieverbruik 
wat we tot nu toe niet of nauwelijks  
kenden: beleving. Dat zal het kiezen  
volgens mij extra stimuleren.’

NMagazine | nr. 3 | oktober 2009 

 ‘Het moet de consument 
wel makkelijk worden  
gemaakt. Daarin zijn  
de laatste jaren grote 
stappen gezet’
Birgitta Westgren



6

Geregisseerd door Steven Soderbergh (Sex, Lies and Videotape, 
Ocean’s Eleven én Twelve) en met Matt Damon (de Bourne- 
trilogie, The Talented Mr. Ripley) in de hoofdrol, belooft de film 
– die voor een budget van circa 21 miljoen dollar is gemaakt –  
een kaskraker te worden. 

Verboden prijsafspraken
Mark Whitacre is in de jaren ’90 vice-president van de multi- 
national in de agrarische sector Archer Daniels Midland. Op een 
dag stapt hij naar FBI-agent Brian Shepard om op te biechten dat 
het bedrijf verboden prijsafspraken heeft gemaakt om de prijs van 
lysine op te drijven. Lysine is een aminozuur dat essentieel is voor 
de mens, maar dat ons lichaam zelf niet kan aanmaken en onder 
meer in voedingssupplementen zit.

The Informant! 
mix van fictie en feiten
De realiteit, geromantiseerd, vlot verteld en spannend. The Informant! is een avondvullende 
speelfilm gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2000 van journalist Kurt Eichenwald.  
De film berust op waar gebeurde feiten en mag zowel een thriller als een zwarte komedie  
worden genoemd. Hij gaat deze maand in première. 

De briljante academicus Mark Whitacre is afgestudeerd aan  
een van de acht staatsonafhankelijke, elitaire en prestigieuze  
Ivy League universiteiten (zoals Harvard en Yale). Probleempje:  
hij heeft een bipolaire stoornis. Die kenmerkt zich door  
wisselende manische en depressieve stemmingen. 

Minder mededeelzaam
Het gevolg is dat realiteit en fictie voortdurend door elkaar heen 
lopen. Whitacre kan de druk van de rol van informant niet aan en 
staat op de rand van een zenuwinzinking. Ander klein probleem: 
over het feit dat hij misschien wel eens 9 miljoen dollar uit de 
bedrijfskas in zijn zak kon hebben gestoken, is hij een stuk minder 
mededeelzaam. Genoeg ingrediënten voor een film met verras-
sende wendingen en verschillende verhaallijnen. Aan de FBI de 
taak om dit alles te ontrafelen. 

©
 2

0
0

9 
W

ar
ne

r 
B

ro
s.

 E
nt

. A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d



NMagazine | nr. 3 | oktober 2009 

7

het argument

De NMa heeft het calculatiebureau van- 
wege die ondersteuning als deelnemer  
van het kartel aangemerkt. Het bureau  
is weliswaar zelf niet als schildersbedrijf  
op de markt actief, maar het stelde wel 
documenten op waaruit bleek wat er was 
afgesproken. Vervolgens probeerde het 
bureau deze afspraken in goede banen  
te leiden.

Onderhandse aanbestedingen
De schildersbedrijven kregen boetes  
opgelegd van in totaal 164.000 euro.  
De NMa constateerde bij twee onder-
handse aanbestedingen van Defensie 
overtredingen van het kartelverbod.  
Bij zo’n aanbesteding nodigt de opdracht-
gever vooraf door hemzelf geselecteerde 
bedrijven uit. Niet iedere onderneming  
kan dus op de aanbestedingen inschrijven. 

De schildersbedrijven hebben het kartel-
verbod overtreden door voorafgaand aan 
de aanbestedingen onderling te bepalen 
wie van de uitgenodigde schildersbedrijven 
het project mocht doen. Samen zorgden 
zij ervoor dat het geselecteerde schilders-
bedrijf de laagste prijs voor het project 
indiende bij de opdrachtgever en het  

project dus kreeg toegewezen. Het cal-
culatiebureau heeft voor het kartel alles  
in de door de schildersbedrijven gewenste 
banen geleid. Van belang is dat het cal-
culatiebureau daarmee in strijd handelde 
met de Mededingingswet. Ook speelde  
het calculatiebureau een initiërende en 
centrale rol in het kartel. Zonder deze 
centrale rol had de kartelvorming niet  
op deze wijze kunnen plaatsvinden.

Verboden handelwijze
Het calculatiebureau heeft dus bijgedragen 
aan de situatie dat alle voor de aan- 
besteding uitgenodigde ondernemingen 
betrokken waren bij de verboden handel-
wijze. Hierdoor was bij voorbaat de overige  
concurrentie die voor het project in aan-
merking kwam uitgeschakeld. De onder-
nemingen dienden ieder voor zich een 
voorstel in bij Defensie met een voor  
hen gunstige prijs. Ze hoefden zich geen 
zorgen te maken dat een concurrent een 
lagere prijs zou indienen. Defensie heeft 
dus niet kunnen profiteren van het prijs-
drukkende effect van concurrentie.  
Dit soort afspraken vormt een zeer  
zware overtreding van het kartelverbod.

Kartelondersteuner
beboet
Een calculatiebureau in  
de regio Eindhoven is twee 
keer kort na elkaar door de 
NMa beboet voor het onder-
steunen van kartelvorming  
bij schildersbedrijven.  
Het bureau organiseerde  
op zijn kantoor de voor- 
besprekingen met  
alle ondernemingen.
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kartel alles in de gewenste banen geleid 
en handelde zodoende in strijd met de 
Mededingingswet
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Bewijs leveren in kartelzaken is tegenwoordig een kunst op zich. Zeker als 
ondernemingen betwisten dat bewijs rechtmatig is verkregen. Zoals eerder  
dit jaar, toen de NMa onderzoek deed naar een kartel van Limburgse  
bouwbedrijven.

Informatie uit 
telefoontaps OM 
toegestaan in 
kartelzaak

kortgedingrechter stelt justitie en NMa in het gelijk
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Het recente voorbeeld uit de bouwwereld 
illustreert op welke gronden opsporings-
instanties informatie mogen uitwisselen. 
En dat deze informatie vervolgens als 
bewijs mag worden gebruikt in eigen  
onderzoek.

Het Nederlandse recht voorziet niet in 
algemene regels over bewijs. In principe 
kan de NMa het via alle beschikbare legale 
middelen verkrijgen. Daarom heeft zij de 
inhoud van telefoongesprekken als bewijs 
opgevoerd in een recent kartelonderzoek 
waarbij bouwbedrijven in Limburg betrok-
ken zijn. Deze informatie kreeg de NMa  
van het Openbaar Ministerie (OM), dat 
telefoontaps had geplaatst in verband met 
een strafrechtelijk onderzoek naar dezelfde 
ondernemingen. Het OM onderzocht of  
die zich schuldig hadden gemaakt aan het 
omkopen van ambtenaren. De telefoon-
gesprekken bleken ook aanwijzingen te 
bevatten voor prijsafspraken tussen  
bouwbedrijven onderling.

Publieke zaak
De NMa kreeg de inhoud van de telefoon-
gesprekken van het OM op basis van de 
Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens 
(WJSG). Deze wet maakt het mogelijk om 
derden (in dit geval de NMa) te voorzien 
van informatie die voortkomt uit een straf-
rechtelijk onderzoek. Voorwaarde is wel dat 
het op een substantiële wijze de publieke 
zaak dient. De betrokken bouwbedrijven 
spanden een kort geding aan. Zij claimden 
dat de NMa het bewijs onrechtmatig had 
verkregen en om die reden niet gerechtigd 

was om gebruik te (blijven) maken van de 
verkregen telefoontaps. De ondernemingen 
stelden dat de NMa feitelijk via een omweg 
de beschikking had gekregen over op- 
sporingsmiddelen die de wetgever zelf niet 
aan de NMa heeft gegeven. Ook claimden 
zij dat er sprake was van een overtreding 
van het recht op privacy in artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden (EVRM).  

Geen belemmering
Het OM en de NMa kwamen hiertegen in 
het geweer met het argument dat er geen 
juridische belemmering bestaat voor deze 
uitwisseling van informatie tussen de twee 
opsporingsinstanties en dat artikel 8 van 
het EVRM hierbij geen rol speelt.  
Een belangrijk punt in de verdediging was 
dat de NMa geen bemoeienis had met het 
strafrechtelijk onderzoek van het OM.  
De NMa was noch betrokken bij het plaat-
sen van de telefoontaps, noch had ze een 
rol in de beslissing om ze te plaatsen. 

De kortgedingrechter stelde op 26 juni het 
OM en de NMa op alle punten in het gelijk. 
De rechter oordeelde dat onder het begrip 
‘zwaarwegend algemeen belang’ in de zin 
van de WJSG ook het economisch welzijn 
van een land moet worden verstaan.  
De NMa is bevoegd om de Mededingings-
wet te handhaven en is in het bijzonder 
belast met het onderzoek naar schadelijke 
kartels, verboden prijsafspraken en andere 
vormen van verboden samenwerking. Er is 
sprake van een zwaarwegend algemeen 

belang nu het economisch welzijn in 
Nederland in het geding kan zijn. Daarom 
besloot de kortgedingrechter dat het ver-
strekken van de telefoontaps door het OM 
aan de NMa rechtmatig was. 

Recht op privacy
Daarnaast concludeerde hij dat het recht 
op privacy van artikel 8 van het EVRM niet 
is overtreden door het verstrekken van de 
telefoontaps door het OM aan de NMa.  
De rechter vond dat dit in het belang van 
het economisch welzijn van Nederland 
noodzakelijk was. In het licht van nader 
onderzoek door de NMa en met het oog  
op handhaving van het kartelverbod. Dit 
belang weegt, aldus de kortgedingrechter, 
zwaarder dan het belang van bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken ondernemingen. Ook had de 
informatie over de mogelijke prijsafspraken 
tussen de bouwondernemingen niet rede-
lijkerwijs op een andere, minder nadelige 
manier verkregen kunnen worden, aan-
gezien zulke afspraken doorgaans niet  
aan het papier worden toevertrouwd. 

Het plaatsen van telefoontaps blijft het 
exclusieve domein van het OM. De NMa 
heeft daar geen invloed op. Dit oordeel 
maakt wel duidelijk dat informatie die  
uit telefoontaps komt en kan leiden tot 
informatie over mogelijk verboden kartel-
gedrag rechtmatig door het OM aan de 
NMa mag worden overgedragen.  
De NMa mag de informatie vervolgens 
gebruiken als bewijs in kartelonderzoek.

Regels
Mededingingswetgeving valt in Nederland 

onder het bestuursrecht, met name de  

Algemene wet bestuursrecht (Awb). De NMa 

kan boetes opleggen en andere maatregelen 

nemen via bestuursrechtelijke beslissingen. 

Tegen deze beslissingen kan beroep worden 

ingesteld bij gespecialiseerde bestuurs- 

rechters: de Rechtbank van Rotterdam en 

het College van Beroep voor het Bedrijfs-

leven. In de toekomst wordt het wellicht 

mogelijk om overtredingen van de Mede-

dingingswet strafrechtelijk te vervolgen.

De telefoongesprekken  
bleken aanwijzingen te  

bevatten voor verboden  
prijsafspraken tussen  

bouwbedrijven
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In een sectoronderzoek onder grote 
geneesmiddelenfabrikanten zijn twee 
zaken opgevallen: er komen weinig nieuwe 
merkgeneesmiddelen op de markt en de 
introductie van goedkopere generieke 
geneesmiddelen loopt vertraging op.  
Daarom wil de Commissie het mededin-
gingstoezicht op de farmacie intensiveren. 
De NMa, die ruim een halfjaar geleden  
een eigen programma voor farmacie is 
begonnen, volgt deze ontwikkeling met 
grote interesse.

De farmacie kent merkfabrikanten en 
generieke fabrikanten. Merkfabrikanten 
steken veel tijd en geld in onderzoek en 
ontwikkeling van nieuwe producten. Een 
nieuw middel krijgt daarom een tijdelijk 
patent voor 20 jaar, zodat de fabrikant die 
hoge kosten kan terugverdienen en kan 
investeren in nieuw onderzoek. Als een 
patent is verlopen, mogen ook generieke 
fabrikanten dit middel produceren en 
goedkoper aanbieden aan de consument.

Drie strategieën
De Commissie concludeert in haar onder-
zoek dat merkfabrikanten een pakket aan 
strategieën hanteren, gericht op het ver-
tragen of blokkeren van toetreding tot  
de geneesmiddelenmarkt door generieke 
fabrikanten. Merkfabrikanten kunnen  
daardoor langer de monop0lieprijs  
blijven vragen voor hun middelen.
Zo hanteren de fabrikanten patent- 
strategieën in de vorm van patenten- 
clusters en het splitsen van patenten.  
Bij patentclusters vraagt een merk- 
fabrikant tientallen patenten aan voor één 
geneesmiddel. Naast het basispatent voor 
de werkzame stof in het geneesmiddel 
vraagt de fabrikant ook patenten aan voor 
het productieproces of de samenstelling 
van het geneesmiddel. Bij het splitsen van 
patenten wordt het hoofdpatent opgedeeld 
in meer identieke of ‘smallere’ patenten. 
Beide strategieën zijn op zich legaal. Maar 
als de fabrikanten aan de hand hiervan 
zoals de Commissie heeft waargenomen 
concurrentie willen voorkomen, dan kun je 
je afvragen of dit geen misbruik vanuit een 
dominante marktpositie is.

Meeste rechtszaken
De Commissie constateert verder dat de 
merkfabrikanten behalve patentstrategieën 
ook vertragingstactieken hanteren in het 
aanspannen van rechtszaken, het in 
beroep gaan bij hogere rechtbanken en  

het treffen van schikkingen. De farma- 
ceutische industrie is de branche met de 
meeste rechtszaken rond patenten. Uit het 
Europese onderzoek blijkt dat de meeste 
rechtszaken worden aangespannen door 
merkfabrikanten, maar dat veruit de mees-
te zaken worden gewonnen door generieke 
fabrikanten. Ook zijn hierbij schikkingen 
getroffen, waarbij potentiële toetreders 
geld kregen om een generiek genees- 
middel niet op de markt te brengen.

De merkfabrikanten hanteren ook levens- 
cyclusstrategieën. Daarbij introduceren ze 
een tweede generatie geneesmiddel vlak 
voordat het patent verloopt. Tegelijkertijd 
lanceren ze dan intensieve marketingcam-
pagnes om dit geneesmiddel te promoten. 
Zo proberen zij patiënten te bewegen over 
te stappen naar dit nieuwe middel voordat 
andere generieke middelen, die vaak veel 
goedkoper zijn, op de markt komen. 

Kennis opdoen
De NMa is ruim een jaar geleden gestart 
met een programma farmacie en doet zo 
veel mogelijk kennis op over hoe de onder-
nemingen in deze sector zich gedragen. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van de 
kennis van de Commissie. De NMa  
staat open voor tips en signalen.

Petra Beusmans, programma-manager, 
Farmacie & Vrije medische beroepen

De Europese Commissie  
wil meer inzicht in de  
handelwijze van de  
farmaceutische industrie. 
Mogelijk misbruiken  
sommige ondernemingen 
hun machtspositie. 

Patentmisbruik 
in farmacie niet 
uitgesloten

europa
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‘Bij een professionele organisatie als de NMa komt voor mij een 
aantal aspecten samen. Door mijn achtergrond in de advocatuur 
spreekt het juridische me aan en met het economische heb ik 
affiniteit vanwege een MBA-studie. Ook mijn bèta-achtergrond via 
een studie geologie komt van pas. Daarnaast heb ik veel gedaan 
in de energiesector. Bovendien vind ik het een uitdaging om aan 
de slag te gaan op het snijvlak van markt en politiek. We hebben 
geleerd dat marktwerking niet overal de panacee voor is. Ik geloof 
ook niet dat alles terug moet naar de overheid. Het is een wissel-
werking. Een sterke markt kan niet zonder bepaalde randvoor-
waarden. Alles overlaten aan de markt vind ik ook niet goed.  
Ik geloof in gezonde tegenkrachten: overheid versus de markt.’

MR. DRs. J.TH.A. (JAAP) DE KEIJzER
Geboortejaar 1962
studies 
• Rechten en geologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
• MBA Rotterdam School of Management van  
 de Erasmus Universiteit Rotterdam
Functies 
• Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek 
• Directeur De Brauw in Praag (Tsjechië)
• Compagnon De Brauw Blackstone Westbroek 
• Bestuursvoorzitter De Brauw Blackstone Westbroek 

Jaap de Keijzer wordt per 1 oktober 2009 benoemd als lid van de 
Raad van Bestuur van de NMa. In die functie is hij primair belast 
met sectorspecifiek toezicht energie en vervoer.

Twee nieuwe leden Raad van Bestuur NMa

 'Combinatie van 
  economie en recht'

'snijvlak van 
 politiek en markt'

‘Ik zie een uitdaging in de combinatie van economie en recht.  
De NMa lijkt op het Centraal Planbureau, een club van  
deskundigen die buiten de politiek is geplaatst. Dat past mij ook 
beter dan een functie bij een departement. Ik voel me prima thuis 
bij een organisatie die wat afstand heeft van de politiek. Ik heb 
geen heilig geloof in de markt. Ik geloof dat je per geval moet 
bekijken of en onder welke voorwaarden marktwerking zinvol is.  
Je moet het per markt bezien en goed kijken naar de omstandig-
heden op die markt; ook per tijdsgewricht. De technologische 
ontwikkeling maakt dat karakteristieken van markten snel  
kunnen veranderen.’

PROF. DR. F.J.H. (HENK) DON
Geboortejaar 1954
studie 
• Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
Functies 
• Centraal Planbureau (CPB), 
 ontwikkelaar van modellen voor de  
 nationale en wereldeconomie
• Sectorhoofd CPB
• Onderdirecteur CPB
• Directeur CPB
Nevenfuncties
Bijzonder hoogleraar econometrie en economisch  
beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Henk Don wordt per 1 oktober 2009 benoemd als lid van de  
Raad van Bestuur van de NMa. In die functie is hij primair  
belast met algemeen mededingingstoezicht.

NMagazine | nr. 3 | oktober 2009 
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Kartels worden meestal niet uit naïviteit 
geboren en verboden prijsafspraken zijn 
geen vergissinkjes. Maar in tijden van 
crisis hebben bedrijven soms de neiging  
te vervallen in verboden gedrag om het 
hoofd boven water te houden. Zelfs als 
daar vanwege het behoud van werk- 
gelegenheid bij het publiek begrip voor  
bestaat, gedoogt de NMa die kartels niet.

Onverminderd kritisch
Eerder dit jaar zei bestuurslid René  
Jansen tijdens een symposium over mede-
dingingsrecht in crisistijd dat de NMa ook 
nu geen oogje dichtknijpt. Juist de crisis is 
voor de mededingingsautoriteit aanleiding 
om zich onverminderd kritisch op te  
stellen. De NMa is niet blind voor de  
economische situatie in de wereld, maar 
kartels zijn te allen tijde schadelijk voor  

de economie en ook tijdens een recessie 
zijn ze niet toegestaan. Eurocommissaris 
Neelie Kroes betoogde al dat mededinging 
juist een onderdeel van de oplossing voor 
de crisis is.

Maar daarbij kunnen bedrijven wel wat 
hulp gebruiken en die biedt de NMa.  
Zo is het onder strikte voorwaarden en in  
uitzonderlijke situaties mogelijk om een 
zogeheten ‘crisiskartel’ te vormen. Maar 
alleen als binnen een sector sprake is van 
een structurele crisissituatie. Crisis-kartels 
zijn overeenkomsten waarbij bedrijven 
binnen een bedrijfstak in samenspraak 
structurele overcapaciteit op een duur-
zame manier uit de markt nemen.  
In het verleden was dat het geval in de 
baksteenindustrie. Dat mag niet verder 
gaan dan absoluut noodzakelijk, dus het 
maken van prijsafspraken is ook in dit 
soort situaties echt een brug te ver . 

Markten laten werken
De missie van de NMa is ‘markten laten 
werken’. Dat maakt het des te belangrijker 
om te voorkomen dat de regels worden 
overtreden. Daarom geven vertegenwoor-
digers van de NMa speeches, spreken zij 
op voorlichtingsbijeenkomsten van onder 
meer brancheverenigingen, nemen zij deel 
aan congressen en seminars en zijn er 
richtsnoeren en brochures. Als aan bepaal-

guidance helpt overtredingen voorkomen

Straffen is voor 
de NMa geen 
doel op zich, 
het bevorderen 
van een eerlijke 
concurrentie wel

Guidance heet het officieel. Je zou het ook een vorm van voorlichting  
kunnen noemen. In elk geval spant de NMa zich continu in om bedrijven  
en instanties alert en attent te maken op de spelregels, valkuilen en risico’s 
op het gebied van mededinging. Het is beter om problemen te voorkomen 
dan achteraf te moeten bestraffen. 

NMa sparringpartner in crisistijd
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de voorwaarden is voldaan, verstrekt de 
NMa ook informele zienswijzen om  
bedrijven richting te geven bij concurren-
tievraagstukken. ‘We geven ook algemene 
voorlichting aan opsporingsinstanties’, 
zegt Paul Benner, programmamanager 
Agri & Industrie bij de directie Mededin-
ging van de NMa. Een paar extra ogen en 
oren is natuurlijk altijd welkom. ‘Als die 
instanties om andere redenen bij bedrijven 
over de vloer komen, kan het zijn dat ze op 
informatie stuiten die voor ons interessant 
is. Om dit in te schatten moeten ze natuur-
lijk wel voldoende kennis hebben van de 
Mededingingswet. Zo kregen we in een 
bijzonder geval informatie uit telefoontaps 
die de Rijksrecherche voor een eigen 
opsporingszaak had geplaatst.’  
(zie artikel pagina 8)  

Overtredingen voorkomen
Maar het overgrote deel van de guidance 
die de NMa geeft, is juist bedoeld om  
overtredingen te voorkomen. De mededin-
gingsregels zijn niet altijd even eenvoudig. 
Zo is het voor bedrijven in het kader van 
een fusie niet altijd makkelijk te bepalen 
welke omzet moet worden meegerekend 
om vast te stellen of een overname bij de 
NMa moet worden gemeld. Zeker wanneer 
de bedrijven een ingewikkelde structuur 
hebben. De visie van de NMa wordt ook 
gepubliceerd op www.nmanet.nl. 
Benner noemt een ander voorbeeld: ‘Vorig 
jaar werd om een informele zienswijze 

De NMa is niet blind voor de  
economische situatie, maar ook tijdens 
een recessie zijn kartels niet toegestaan

NMa sparringpartner in crisistijd
gevraagd op de afspraken die een aantal 
organisaties van plan waren te maken over 
de kosten van het verdoofd castreren van 
varkens. Die dieren werden altijd onver-
doofd gecastreerd. Verdoven bevordert 
uiteraard het dierenwelzijn. Maar het 
brengt ook kosten met zich mee. De 
betrokken organisaties wilden een tijdelijk 
fonds oprichten om de aanschafkosten van 
de verdovingsapparatuur te betalen. Daar 
storten de supermarkten per ingekochte 
kilo varkensvlees drie eurocent in.’

Lastig te beoordelen
‘Is dat een verboden afspraak of niet?  
Dat is lastig te beoordelen, vandaar het 
verzoek. Omdat het om een tijdelijk fonds 
ging en de supermarkten maar een zeer 
geringe opslag betaalden, zagen wij dat 
niet als een poging om de concurrentie te 
beperken. Van belang hierbij was dat er 
geen afstemming plaatsvond tussen de 
betrokken partijen over het eventueel  
doorberekenen van deze opslag.’

De inspanningen van de NMa om  
bedrijven en organisaties voor te lichten of 
te adviseren hoe ze het beste met bepaalde 
situaties of voornemens kunnen omgaan, 
hebben tot doel dat er geen onnodige 
fouten worden gemaakt die tot soms hoge 
boetes kunnen leiden. Straffen is voor de 
NMa geen doel op zich, het bevorderen 
van eerlijke concurrentie wel.
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Zorgen voor eerlijke concurrentieverhoudingen op de interne markt is de belangrijkste taak 
van de Europees commissaris Mededinging. Neelie Kroes, die deze functie sinds 2004 
bekleedt en in die tijd enkele torenhoge boetes uitdeelde, heeft het naast marktverstorende 
staatssteun vooral gemunt op kartelvorming. Maar een niet te onderschatten kartel is  
volgens haar toch het mannenkartel.

 ‘Op aarde lopen we inig engelen rond’
neelie kroes blikt terug op vijf jaar europa
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Het verzoek van de regering om haar talenten in dienst van 
Europa te stellen, heeft haar leven danig op z’n kop gezet.  
Als kandidaat-eurocommissaris moest zij een reeks commis-
sariaten bij bedrijven opgeven, waardoor zij er in inkomen fors 
op achteruit ging. Gefascineerd door Europa als zij was, heeft zij 
daarmee ingestemd en is er voluit voor gegaan. Het werk van de 
Commissie heeft de consument in Europa naar schatting alleen 
in 2008 al zo'n 11 miljard euro bespaard en meer dan 3 miljard 
euro aan boetes opgeleverd.

Basis voor groei en banen
‘Ik heb me vanaf dag één ingezet voor een beter werkende markt, 
in dienst van de consument en de economie’, zegt Kroes. ‘Ik heb 
hard gewerkt om bedrijven te kunnen laten concurreren op een 
eerlijk speelveld. Zo worden zij geprikkeld om efficiënter en inno-
vatiever te werken, waardoor ze tegen een faire prijs de goederen 
en diensten leveren die de consument wenst. Dat is de basis 
voor meer groei en banen in Europa, voor een sterkere Europese 
economie. Daarom moeten de mededingingsregels ferm en  
vasthoudend worden toegepast.’

‘Uiteraard is de financiële en economische crisis van invloed op 
ons werk. Sinds het begin van de crisis heb ik met mijn team dag 
en nacht gewerkt om ervoor te zorgen dat mededingingsbeleid 
een constructieve en stabiliserende rol speelt. Maar daarnaast 
reken ik toch de hervorming van het staatssteunbeleid en de 
sterkere focus op de aanpak van kartels tot mijn belangrijkste 
resultaten als eurocommissaris. Ook de impact van de onder-
zoeken die we hebben uitgevoerd in de financiële, farmaceutische 
en energiesector hoort daarbij. Die onderzoeken hebben tot een 
heel aantal concrete mededingingszaken geleid en vooral in de 
energiesector ook tot nieuwe Europese regelgeving.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging voor de komende  
vijf jaar op het gebied van mededinging?
‘We moeten ons uit het dal van de financiële en economische  
crisis terugvechten. Dat gaat zeker lukken, maar de Europese  
en de wereldeconomie zullen wel anders uit de crisis komen  
dan ze erin zijn gegaan. Daarbij moeten we ervoor waken dat  

de Europese interne markt – die ook Nederland zoveel heeft 
opgeleverd – onverkort overeind blijft. De tijdelijke aanpassingen 
van onze mededingingsregels om deze buitengewone crisis  
aan te pakken, moeten dan ook tijdig worden beëindigd.’
‘Mededinging kan ook helpen om de structurele wijzigingen in 
onze economie door te voeren die nodig zijn voor een duur- 
zame samenleving. Wij hebben bijvoorbeeld specifieke regels  
om specifieke milieu-investeringen te ondersteunen. Ik hoop  
van ganser harte dat alle regeringen daarvan gebruik gaan  
maken om een 'groene economie' te bevorderen.’

Hoe kijkt u naar de samenwerking tussen de Europese  
Commissie en de lidstaten bij grensoverschrijdende zaken?
‘We hebben over het algemeen zeer goede en professionele 
contacten met de lidstaten, zowel met de regeringen als met de 
nationale mededingingsautoriteiten. Het valt me altijd op dat we 
het op grote lijnen over veel dingen met elkaar eens zijn, terwijl  
er op onderdelen uiteraard meningsverschillen blijven bestaan.’

Welke indruk heeft u van de NMa, ook in Europees verband?
‘Ik beschouw de NMa als één van de beste mededingings- 
autoriteiten in Europa. De NMa bezit een grote mate van  
professionaliteit, is zeer productief en ook een zeer proactieve 
partner in ons Europese netwerk van mededingingsautoriteiten. 
De NMa heeft in het bijzonder op het vlak van communicatie 
over mededingingsbeleid een leidende rol. Dat blijkt onder  
meer uit dit magazine.’

 ‘Op aarde lopen we inig engelen rond’
 ‘We hebben dag en nacht 
gewerkt om ervoor te zorgen 
dat mededingingsbeleid een 
stabiliserende rol speelt in 
de financiële crisis’
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In de strijd tegen grote kartels is het effect van hoge geldboetes 
moeilijk meetbaar. Vindt u daarom gevangenisstraffen als  
afschrikwekkend middel nodig?
‘In een derde van de EU-lidstaten kun je gevangenisstraf krijgen 
voor overtredingen van het mededingingsrecht. Uiteraard heeft 
dat een afschrikwekkend effect op individuele personen. Maar het 
kartelrecht onderbrengen in het strafrecht is niet alleen een vraag 
van politieke haalbaarheid op Europees niveau. Daarvoor moeten 
de onderzoeksmacht en procedures van de Europese Commissie 
compleet worden herzien. Bovendien vraagt het om een Europese 
strafrechter. Dat zijn fundamentele veranderingen, die tot extra 
administratieve en procedurele complexiteit leiden. En die dus 
van invloed zijn op de slagkracht van de mededingingscontrole. 
Ik sluit niets uit, maar we moeten ons steeds afvragen of er  
daadwerkelijk sprake is van een substantiële verbetering voor  
de mededingingspraktijk.’

Nederland heeft grote bouwfraudezaken gehad. Heeft u een  
advies voor opdrachtgevers van grote bouwwerken om  
benadeling bij aanbestedingen te voorkomen?
‘Mijn voornaamste advies is te communiceren waarom kartels 
verwerpelijk en verboden zijn. We moeten het dus hebben over 
een duidelijk en transparant beleid. Toezichthouders en het  
management van het betrokken bedrijfsleven moeten zich voort-
durend bewust zijn van de risico's van benadeling bij aanbeste-
dingen en deze risico's bewust beheren.’

Het aantal vrouwen in een managementfunctie is onder uw leiding 
duidelijk toegenomen. Hebben vrouwen in uw ogen een andere 
inbreng in de handhaving van de mededinging dan mannen? 
‘Het mannenkartel moet niet worden onderschat. Het is een 
uitdaging om met 27 nationaliteiten te werken en het is een  
nog grotere uitdaging om dat met vrouwen en mannen te doen.  
Juist daarom ben ik een groot voorstander van diversiteit in  
organisaties en voor meer vrouwen in topfuncties.’ 

‘Vrouwen tonen in het algemeen meer teamspirit. Ze zijn meer 
beschikbaar, duidelijker, gevoeliger voor hun omgeving en meer 
gericht op de relatie dan mannen. Met daarnaast hun gave voor 
multitasking, beschikken vrouwen dus over specifieke leider-
schapskwaliteiten. Ik ben dan ook voor het instellen van quota 
voor vrouwen zolang er zo'n achterstand bestaat. Ik heb gecon-
cludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen,  
het te lang duurt. En we hebben niet het eeuwige leven. Dit is  
een manier om het af te dwingen.’

Tot slot: wat hebben de afgelopen vijf jaar in dit werk gedaan  
met uw kijk op de wereld?
‘Ik kom zelf uit het zakenleven en niemand heeft mij bij mijn 
weten van naïviteit kunnen beschuldigen. Maar mijn ervaringen 
in de afgelopen jaren hebben me gesterkt in mijn mening dat er 
op aarde erg weinig engelen rondlopen. Ik heb hard gewerkt aan 
een assertiever opsporingsbeleid en zwaardere bestraffing van 
overtredingen. Desondanks kan ik me soms niet aan de indruk 
onttrekken dat we nog alleen het topje van de ijsberg zien.  
Voor de post van eurocommissaris Mededinging is het van groot 
belang dat je een goed beoordelingsvermogen hebt en niet van 
opgeven weet.’

 ‘Ik ben voor het instellen  
van quota voor vrouwen’

Het schilderij zoals  
afgebeeld op de voorpagina is 
geschilderd door Eric Kusters 
(www.erickusters.nl)
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de stelling Meer marktwerking in het notariaat is broodnodig!

Anna de Vries, 
voorzitter belangenvereniging 
De Nieuwe stempel

‘Na tien jaar marktwerking is het notariaat 
afgegleden en balanceren we op het randje 
van corruptie. Essentiële kenmerken zoals 
het bieden van rechtszekerheid en veilig-
heid van gelden zijn niet meer vanzelfspre-
kend. Grote opdrachtgevers dicteren in ruil 
voor voldoende aktes per jaar hoe ze zaken 
geregeld willen hebben. Dan ben je als 
notaris niet onafhankelijk meer. Vooral de 
prijsvechters doen er alles aan om aktes te 
krijgen. Zelfs werken met retourprovisies, 
wat niet mag. Notariskantoren zetten nu 
om het hoofd boven water te houden bij 
bosjes medewerkers op straat. Zo ver-
dwijnt veel deskundigheid. Een beetje 
marktwerking kan in het notariaat geen 
kwaad, maar we zijn te ver doorgeschoten. 
Als notaris heb je ook een sociale functie, 
maar daar is weinig ruimte meer voor. 
Voorts ben je ambtenaar, jurist en onder-
nemer. Maar ondernemerschap mag niet 
de hoofdmoot worden. We incasseren 
miljarden aan overdrachtsbelasting voor 
de staat. Dat moet je niet aan puur com-
merciële instellingen overlaten. Dus: dui-
delijk oneens!’

Hans Oosterhuis,  
algemeen directeur  
Actus notarissen

‘Ik ben het met de stelling eens! Marktwer-
king in deze sector is een zegen voor de 
consument en daarom onontkoombaar. 
Het zorgt bijvoorbeeld voor innovatie.  
Zo hebben wij voor starters op de woning-
markt de verkoop onder voorwaarden 
ontwikkeld. Dan koop je voor een lager 
bedrag drie kwart van de woning en ver-
kopers als woningbouwcorporaties blijven 
voor een kwart eigenaar. Dat biedt starters 
makkelijker toegang tot de woningmarkt. 
Ook de communicatie is door de mogelijk-
heid om met een van de notarissen te 
chatten een stuk beter en sneller dan  
vroeger. Bovendien werken we tegenwoor-
dig samen met banken en makelaars. Want 
door eerder met klanten aan tafel te zitten, 
kunnen we beter vraagstukken inventari-
seren en problemen voorkomen. Het is 
alleen jammer dat ons vanwege wet- en 
regelgeving nog onvoldoende wordt toe-
gestaan om op die manier te opereren.  
En nee, ik ben niet bang dat daardoor onze 
onafhankelijkheid in gevaar komt. Voor 
overtredingen hebben we het tuchtrecht, 
maar notarissen laten zich echt niet 
zomaar verleiden.’

Erna Kortlang, 
voorzitter Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB)

‘Terugblikkend op tien jaar marktwerking 
in het notariaat zie je veel differentiatie.  
In tarieven, in prijsverschillen en tussen 
rechtsgebieden. Een deel van de notaris-
sen kan met de marktwerking goed leven 
– maar een ander deel vindt het niet zo 
passen bij de branche. Het is ook een 
hybride vak. We zijn ambtenaren met 
monopolies en plichten, maar moeten  
ook elke euro zelf verdienen. Die situatie  
is verscherpt door de marktwerking en 
natuurlijk door de economische situatie. 
Op dit moment vinden binnen de KNB 
indringende discussies plaats over de 
merites van marktwerking. We raadplegen 
de hele achterban, om later dit jaar een 
eenduidige koers te kunnen vaststellen. 
We willen bijvoorbeeld antwoord op vra-
gen of er nu regels bij moeten of juist áf. 
Als ik dan nu een mening over de stelling 
geef, beïnvloed ik deze discussie. Dat wil  
ik niet. Vandaar dat ik zeg: nog geen 
mening.’



Opnieuw 
boetes voor 
schildersbedrijven
De NMa heeft eind augustus weer zes 
schildersbedrijven in de regio Eindhoven 
beboet. Zij hadden zich verenigd in twee 
kartels. Enkele van de bedrijven waren  
in juni ook al beboet voor deelname aan 
een kartel. Calculatiebureau Coöperatieve 
Vereniging Spegelt U.A. dat beide keren  
de kartels actief ondersteunde, kreeg  
eveneens opnieuw een boete opgelegd. 
Dit keer voor 29.000 euro.

De NMa vond bewijs dat in maart en  
mei 2006 twee afzonderlijke kartels zijn 
gevormd. Voorafgaand aan twee onder-
handse aanbestedingen werden onderling 
afspraken gemaakt over werkverdeling en 
inschrijfprijzen om de concurrentie te 
beperken. Voor de projecten waren aan-
bestedingen uitgeschreven. Het ging om 
schilderwerkzaamheden aan een woning-
complex in Veldhoven en aan het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven.

Fusie 
zorginstellingen 
afgeblazen
De fusie tussen drie zorginstellingen uit 
Overijssel en Gelderland gaat niet door. 
Carinova Leiboom Groep, Vérian en  
Sutfene hebben hun aanvraag voor een 
vergunning om te fuseren ingetrokken.  
Dit nadat de NMa op basis van onderzoek 
haar voorlopige standpunt had bekend-
gemaakt.  
De toezichthouder vreest dat door de 
samenwerking de concurrentie in de zorg 
in de regio Zwolle, Midden-IJssel en  
Apeldoorn-Zutphen wegvalt. 

De NMa heeft sinds 2004 bij het beoor-
delen van concentraties in de zorgsector 
in 104 zaken besluiten genomen. In tien 
concentratiezaken hebben de beoogde 
fusiepartners zelf besloten de plannen niet 
door te zetten vanwege de bezwaren van 
de NMa. In negen andere gevallen boden 
de fusiepartners zogeheten remedies 
(voorstellen) aan om de bezwaren van  
de NMa weg te nemen.

NMa-nieuwtjes
NMa Agenda 2010 – De NMa publiceert 
in januari 2010 een nieuwe agenda met 
prioriteiten op het gebied van mededin-
gingstoezicht en sectorspecifiek toezicht. 
Medio oktober van dit jaar verschijnt een 
consultatiedocument waar belangstellen-
den binnen vier weken op mogen rea-
geren. De reacties kunnen in de NMa-
Agenda worden verwerkt. 

Directie Regulering Energie en Vervoer 
– De Vervoerkamer en de Energiekamer 
van de NMa gaan op in een nieuwe  
directie Regulering Energie en Vervoer,  
die 1 oktober 2009 van start gaat.  
De samenvoeging verbetert de mogelijk-
heden voor gezamenlijke ontwikkeling  
van reguleringsactiviteiten. 

Werkenbijdenma.nl – NMa-vacatures 
staan voortaan op de nieuwe website  
www.werkenbijdenma.nl. Daar is te zien 
wat de NMa doet en hoe de organisatie  
als werkgever is. Er staan verhalen op  
van mensen die bij de NMa werken en  
er is een introductiefilmpje over het werk 
van de NMa te zien. 
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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, 

Petra Beusmans 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: Piek (p.5, 17, 20), 

Sandy Molenaar (p.11)

de Beeldredactie / Stefanie Gratz (p.14, 16)

Illustratie: Cirque de Pepin (p.12,13) 

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
Elsevier
8 oktober 2009
Congres ontwikkelingen  
mededingingsrecht
Den Haag
Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

The Conference Board Europe 
21 oktober 2009 
Den Haag
Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Twents Departement Ned. Mij.  
voor Nijverheid en Handel
29 oktober 2009 
Beschikkingspraktijk NMa
Enschede
Pieter Kalbfleisch 
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

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

Meer  
samenwerking 
toezichthouders
De Autoriteit Financiële Markten (AFM), 
de Onafhankelijke Post en Telecommuni-
catie Autoriteit (OPTA), de Consumenten-
autoriteit (CA), de Nederlandse Zorg- 
autoriteit (NZa), de Nederlandsche Bank 
(DNB) en de NMa, hebben tijdens een 
eerste gezamenlijke bijeenkomst op 15 juni 
hun onderlinge samenwerking verder 
versterkt.

De zes toezichthouders spraken onder 
meer af te inventariseren welke (alter-
natieve) instrumenten zij in de praktijk 
allemaal toepassen. Op korte termijn 
maken zij gezamenlijk een verdiepings-
slag om de handhaving te versterken.

Het zogeheten markttoezichthouders-
beraad wordt twee keer per jaar geor- 
ganiseerd. De bestuurders praten over 
gezamenlijke thema’s. De organisaties 
investeren in bijeenkomsten als seminars, 
kennisgroepen en best practices om op 
alle niveaus kennis te delen. Dit moet  
de toezichthouders in staat stellen om 
hun taken efficiënter en effectiever uit te 
voeren.
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‘Iedereen kan zelf zijn leverancier voor elektriciteit of gas kiezen, 
maar voor warmte niet. Om mensen die zijn aangesloten op  
stadsverwarming of blokverwarming te beschermen, komt er een 
Warmtewet. Die moet ervoor zorgen dat consumenten tegen een 
redelijke prijs en met een goede service van warmte worden  
voorzien. Dit mag niet meer kosten dan met een eigen CV-installatie. 
De Warmtewet vertoont overeenkomsten met de Gas- en 
Elektriciteitswet, maar er zijn ook veel nieuwe dingen; op technisch, 
economisch en juridisch vlak. Ik heb deels een adviserende taak, 
maar voer ook gesprekken met energiebedrijven en het ministerie 
van Economische zaken. Het is voor iedereen een nieuwe wet, dus 
dit is pionierswerk. Dat vind ik leuk. Net als het samenwerken met 
enthousiaste en deskundige NMa-collega’s.’

Elozona Ochu, medewerker Energiekamer NMa

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

persoonlijk


