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 ‘Regelgeving moet 
met z’n tijd meegaan’

Loek Hermans:
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Het spel van vraag en aanbod wordt al eeuwen 
gespeeld. De regels zijn dat de prijs daalt als het 
aanbod stijgt en andersom. Bij gezonde concur
rentieverhoudingen leidt dit spel, marktwerking 
dus, niet alleen tot lagere prijzen voor de consu
ment, maar ook tot innovatie. 
In elk spel zijn er winnaars. De ondernemingen 
met een sterke positie in de markt hebben 
inkoopmacht, kunnen scherp inkopen en stevig 
onderhandelen. Dat is een normaal economisch 
verschijnsel. Dit wordt in sommige gevallen  
als ‘oneerlijk’ ervaren, maar is niet verboden 
volgens de Mededingingswet. Inkoopmacht leidt 
juist tot voordelen wanneer de scherpe concur
rentie leidt tot lagere prijzen voor de consument. 
Kleine bedrijven mogen als tegenwicht de krach
ten bundelen, mits ze de mededinging niet 
beperken. Zij mogen op allerlei terreinen infor
matie uitwisselen, maar geen prijsafspraken met 
elkaar maken. Want dat schaadt zowel de belan
gen van consumenten als die van concurrenten. 
Maar ook ondernemingen met een sterke positie 
mogen daar geen misbruik van maken en zo de 
concurrentie beperken. Bijvoorbeeld door dwin
gend voorwaarden op te leggen aan leveranciers. 
Dat kan tot uitbuiting of uitsluiting leiden. 

Ons bereiken geregeld klachten van kleine 
ondernemingen die claimen de dupe te zijn van 
misbruik van inkoopmacht. De NMa bekijkt dit 
soort klachten grondig en onderzoekt dan vooral 
het effect van een sterke inkooppositie op de 
concurrentieverhoudingen. Vaak blijkt dan dat 
bedrijven met een dominante marktpositie heel 
zakelijk acteren, maar geen schade toebrengen 
aan concurrenten, laat staan aan consumenten. 
Kortom, de NMa is er niet om het mkb of indivi
duele ondernemingen te beschermen, wij zijn er 
om markten beter te laten werken.
Vanzelfsprekend zien we ook misstanden. Bij
voorbeeld machtige inkopers die contractbreuk 
plegen en leveranciers dreigen met een boycot 
als zij hun voorwaarden niet accepteren. Die 
leveranciers stappen dan niet naar de rechter, 
omdat ze bang zijn een grote klant te verliezen. 
Dit zijn echter geen zaken die wij op basis van 
de Mededingingswet kunnen aanpakken. Het is 
aan partijen om via de rechter hun recht te halen 
en als de misstand structureel is, aan de wet
gever om daarop in te grijpen.

Pieter Kalbleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Inkoopmacht
Fotograie: Tom
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De NMa werkt steeds vaker samen met andere toezichthouders en  
opsporingsinstanties. Hiervoor zetten zij een gezamenlijke strategie en  

tactiek uit. Met als doel: het samen aanpakken van speciieke zaken  
en het uitwisselen van informatie. ‘Dit is de sleutel tot meer succes’,  

zegt directeur Gerard Bakker van de directie Mededinging bij de NMa.



4

Toezicht on Tour
De NMa werkt samen met onder meer AIVD, 
SodM, Arbeidsinspectie, SIOD, AFM, NZa, 
Inspectie V&W, Consumentenautoriteit, Belasting
dienst, NFI, VWA, Functioneel Parket, VWA, 
OPTA, Openbaar Ministerie, Rijksrecherche, 
FIOD/ECD, Douane en Onderwijsinspectie. 
Vijftien van hen zijn begin november bezocht 
tijdens de Toezicht on Tour 2009 van de NMa. 
Hiermee wil de NMa kennis, inspiratie, expertise 
en ervaringen opdoen, delen en uitwisselen en 
samenwerkingsvormen versterken.

Samenwerking OPTA over 
KPN en Reggeiber

1) Aanleiding contact?
De melding van een voorgenomen concentratie tussen KPN en 
Reggeiber. Het ging om een concentratie in de telecomsector, 
waarover de OPTA een zienswijze moest geven. Over deze 
reguleringszaak is ook veel informeel contact geweest. Het feit 
dat de OPTA in hetzelfde gebouw zit als de NMa maakte dit 
soort contact ook makkelijk.

2) Op welk gebied voorzag OPTA de NMa van informatie?
De OPTA heeft de NMa de nodige input gegeven wat betreft 
hun kennis over de telecommarkt. 

3) Wat leverde het op?
Bij de beoordeling van de concentratie heeft de NMa veel baat 
gehad bij de informatie van de OPTA. Daarbij is ook een 
belangrijke rol weggelegd voor de OPTA in het waarborgen dat 
de voorwaarden, zoals die zijn verbonden aan het KPN/Regge
iberbesluit, door de fusiepartners goed worden nageleefd. 
Daarnaast is de verstandhouding tussen de NMa en de OPTA 
en het begrip voor elkaars werkgebied alleen maar verbeterd.

Hij noemt de verdergaande samenwerking noodzakelijk, want daar 
heeft de samenleving baat bij. ‘Dat moet zich uiten in een samen 
gedragen mentaliteit en werkwijze van de verschillende handhavers, 
die elk hun afgebakende domein hebben. Natuurlijk mag informatie 
niet altijd gedeeld worden, zoals bijvoorbeeld sommige gegevens 
van de Belastingdienst of van de NMa zelf. Voor het delen van zaak
speciieke informatie laat de Mededingingswet bijvoorbeeld weinig 
ruimte. Maar we richten ons bij de samenwerkingsvormen op dat 
wat wél kan worden gedaan en bereikt. De maatschappij heeft daar 
recht op.’

Leren herkennen
‘Wat voor ons werk van groot belang kan zijn, is dat andere instan
ties tijdig herkennen wanneer een zaak ook mededingingsrechtelijke 
kanten heeft. Vice versa is het daarbij onze taak om dingen te her
kennen die weer voor anderen van belang zijn’, zegt Bakker. ‘We 
kunnen informatie delen op strategisch en tactisch niveau. Het gaat 
dan onder meer om materiedeskundigheid bij de beoordeling van 
risicosectoren, zoals de inanciële sector en het uitwisselen van 
opsporingstechnieken.’
Hij geeft aan dat een verdergaande samenwerking ook betekent, dat 
organisaties daarmee een deel van hun autonomie moeten inleve
ren. ‘Je kijkt in elkaars keuken en staat ook toe dat anderen in jouw 
keuken rondneuzen. Prima wanneer dat ertoe leidt dat we markten 
beter laten werken.’
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Samenwerking SodM
over energie
Op energiegebied werkt de NMa eveneens met andere toe
zichthouders samen, zoals bij het toezicht op de naleving 
door netbeheerders van de wettelijke regels die betrekking 
hebben op de kwaliteit van gasnetwerken. Het Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) is medeverantwoordelijk voor het 
toezicht op veiligheid van deze netwerken. En veiligheid is 
ook een onderdeel van de kwaliteit van de netwerken. Bij 
bedrijfsbezoeken trekt de NMa gezamenlijk op met het 
SodM. Beide toezichthouders stellen gezamenlijk vragen 
over de kwaliteit. De netbeheerder hoeft dan maar één keer 
tijd vrij te maken voor het beantwoorden van de vragen. 
Dit verlaagt de toezichtslast voor de onder toezicht gestelden. 
Bij bedrijfsbezoeken aan de landelijke gasnetbeheerder GTS 
neemt naast de NMa en het SodM ook de VROMInspectie 
deel. Laatstgenoemde gaat een grotere rol spelen bij het 
toezicht op de ondergrondse transportleidingen voor 
 gevaarlijke stoffen, zoals aardgas.

1) Aanleiding contact? 
Het OM had telefoontaps gelegd in haar strafrechtelijk onder
zoek naar ambtelijke corruptie en omkoping van ambtenaren in 
Limburg. Het OM stuitte op gesprekken waarvan zij vermoedde 
dat deze mededingingsrechtelijk relevant waren en meldde dit 
aan de NMa. De NMa heeft in haar onderzoek naar vooroverleg 
bij aanbestedingen delen van deze telefoontaps gebruikt.

2) Welke informatie is doorgegeven?
De telefoontaps vormden voor de NMa aanleiding om een 
onderzoek te starten naar mogelijke kartelvorming. Daarna is 
ook analoge en digitale informatie doorgegeven die het OM in 
haar bezit kreeg bij doorzoekingen bij bouwbedrijf Janssen de 
Jong en natuurlijke personen.

3) Wat zijn de wettelijke kaders hiervoor? 
Janssen de Jong (en diens bestuurder) verzette zich tegen de 
informatieuitwisseling via een rechtzaak waarbij zwaar is inge
zet op schending van grondrechten. Het recht op privacy van 
artikel 8 EVRM zou zijn geschonden en het OM zou zich niet 
aan de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens (WJSG) heb
ben gehouden. Deze wet regelt verstrekking van strafvorderlijke 
gegevens aan derden. Jansen de Jong voerde ook aan dat er 

geen sprake was van een zwaarwegend belang voor verstrekking 
in de zin van de WJSG.
De voorzieningenrechter oordeelde dat het OM de gegevens 
rechtmatig aan de NMa heeft verstrekt en dat de NMa deze 
informatie mag gebruiken. De rechter overwoog dat de tap
verslagen tot het strafdossier behoren en dus onder de WJSG 
vallen. Handhaving van artikel 6 Mededingingswet kan worden 
gekwaliiceerd als een zwaarwegend belang in de zin van de 
WJSG, ‘nu het belang van het economisch welzijn in Nederland 
in het geding kan zijn’. Ook vond de rechter dat de informatie 
over de eventuele prijsafspraken tussen bouwbedrijven niet op 
een andere manier kon worden verkregen, omdat dergelijke 
afspraken in de regel niet schriftelijk worden vastgelegd. 

4) Wat heeft het opgeleverd?
Voor het onderzoek betekent deze uitspraak een belangrijk 
markeerpunt: er kan voortvarend worden verder gewerkt aan 
het onderzoek mét gebruikmaking van de telefoontaps. 
 Bovendien is deze uitspraak van belang voor toekomstige zaken 
waarin wordt samengewerkt met andere opsporingsdiensten. 
Informatie kan worden uitgewisseld, mits er nauwkeurig wordt 
gelet op de daarvoor bestaande kaders.

Hooiberg
Bakker ziet mede door de nieuwe samenwerkingsvormen een 
 verschuiving in toezicht en handhaving. ‘Die gaat van autonoom 
repressief – pas op, de NMa bijt! – meer naar integraal preventief 
– we blaffen gezamenlijk om aan te geven welke richting we uit
gaan. Dat kan nu beter omdat wij een brede blik ontwikkelen op 
gebeurtenissen in de samenleving, mede dankzij de beelden die we 
van de anderen krijgen. Ik maak daarbij wel eens de vergelijking van 
de speld en de hooiberg. Wanneer we – mede gevoed door signalen 
van andere handhavers – een deel van de hooiberg al opzij kunnen 
zetten, dan maakt dat ons werk een stuk gemakkelijker.’

Op strategisch niveau is de NMa al langer met een op preventie 
gericht systeem bezig. ‘Het werkt’, stelt Bakker vast. ‘Je gooit een 
steen in de vijver met je waarschuwing dat je de komende tijd  
extra aandacht gaat besteden aan bepaalde sectoren. Ook andere 
handhavers pakken deze handelwijze op, waardoor we steeds 
vaker gezamenlijk signalen kunnen afgeven. De thematische 
vertaling daarvan zie je op dit moment bijvoorbeeld in vastgoed 
en inanciën – en de operationele aanpak bijvoorbeeld bij de 
huizenveilingen die vanwege achterstanden in hypotheekbetalingen 
worden gehouden. En nogmaals: niet alleen om een boete uit te 
delen. Maar vooral om de markt transparanter te maken en beter 
te laten werken, door in dit geval de huizenveilingen beter  
te laten verlopen.’

Samenwerking OM over telefoontaps ambtenaren
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De belangrijkste daarvan zijn volgens 
Doeve onderverzekering, aanvullende 
wensen of dat de uitvaart wordt gedaan 
door een ondernemer met wie de verzeke
raar geen samenwerkingsverband heeft. 
Hij tekent bij de sectorscan aan, dat in de 
conclusies van de NMa meer de mening 
van de – veelal lokale – uitvaartonder
nemers doorklinkt dan van de verzekeraars.

‘Het beste zou zijn als de verzekerde, 
de verzekeraar en de uitvaartverzorger de 
nabestaanden goed informeren over de 
wensen en mogelijk bijkomende kosten. 
De NMa wijst terecht op de teleurstelling 
bij uitvaarten die worden geregeld door 
uitvaartondernemers die nabestaanden 
zelf kiezen. DELA vindt dit een gezamenlijk 
vraagstuk voor verzekeraars en uitvaart
verzorgers. Mede dankzij de NMa zijn 
we nu bijna zo ver dat zij branchebrede 
afspraken maken over protocollen.’

Waarschuwen
DELA besteedt volgens hem al jaren aan
dacht aan het afstemmen van de verzekerde 
kapitalen op de wensen en het voorkomen 
van onnodige kosten. ‘We waarschuwen 
verzekerden op allerlei manieren tegen 
onderverzekering. Met als centrale vraag 
of hun huidige uitvaartwensen nog wel 
passen bij de verzekering die ze vroeger 
hebben afgesloten’, aldus Doeve. ‘Maar 
hoe goed je ook communiceert, het blijft 
lastig dat normaliter niet de verzekerde 

Communicatie 
rond uitvaarten  
is complex
Uitvaartverzekeringen zijn 
niet transparant, blijkt uit 
een sectorscan van de NMa. 
Daardoor krijgen nabestaan
den te maken met extra, 
onverzekerde kosten. 
 Directeur Edzo Doeve van 
uitvaartverzekeraar coöperatie 
DELA bestrijdt de conclusie. 
‘Het probleem van de extra 
kosten kent andere oorzaken.’

maar een nabestaande de opdrachtgever 
van de uitvaart is.’  

Over een mogelijke schuldvraag bij verze
kerden, verzekeraars of uitvaartverzorgers 
laat hij zich niet uit. ‘Daar gaat het niet 
om. Mensen vinden het gewoon niet 
 prettig over hun sterfelijkheid of inanciële 
gevolgen daarvan te denken. Verzekeraars 
vragen juist wél aandacht voor die gevol
gen.’

Onwetendheid
‘Wat de voorlichting betreft heeft de NMa 
de bal eenzijdig bij de verzekeraars gelegd. 
Het kwam inderdaad vroeger wel eens 
voor dat nabestaanden niet wísten dat de 
overledene een verzekering had. Maar dat 
probleem kunnen wij niet alleen oplossen, 
want wij bereiken wel de verzekerden, 
maar niet de nabestaanden. Daar moet je 
met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.’ 
‘Dan voorkom je ook dat uitvaartonder
nemers vergeten de nabestaanden als 
opdrachtgevers van de uitvaart te informe
ren over de inanciële consequenties van 
hun dienstverlening. Want als er een 
 verzekering is afgesloten en je gunt de 
opdracht aan een lokale uitvaartverzorger 
waar de verzekeraar niet mee samenwerkt, 
kan dat tot hogere kosten leiden. Wij 
 hebben inkoopvoordelen en werken als 
coöperatie zonder winstoogmerk. Maar 
dat voordeel vervalt als de opdrachtgever 
geen gebruik maakt van onze diensten.’

Directeur Edzo Doeve van DELA
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europa

Bastiaan Overvest, medewerker van de directie Mededinging  
van de NMa, promoveerde onlangs aan de RU Groningen in de 
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde op een proef
schrift over de economische theorie van kartels. Zijn interesse 
daarvoor ontstond door de bouwfraudeaffaire. ‘Daar was ik ver
ontwaardigd over, maar ook nieuwsgierig naar’, zegt hij. ‘Ik wilde 
weten hoe dat werkt en wat je eraan kunt doen. Het is bovendien 
leuk om met theoretische modellen oplossingen te zoeken voor 
praktische problemen.’

Zijn er vaak kartels actief bij veilingen en aanbestedingen?
Overvest: ‘Laat ik voorop stellen het een eficiënt systeem is  
om een hoge opbrengst of scherpe prijs te verwezenlijken.  
Maar daarbij komen inderdaad vaker illegale prijsafspraken  
voor dan rond normale markten. Denk aan de bouwfraude,  
daarbij heeft de NMa meer dan 1.200 bouwondernemingen 
beboet voor hun aandeel in een kartel. Overigens is Nederland  
op dit vlak geen uitzondering. Ruim 80 procent van de kartels  
die in de VS zijn ontdekt, waren betrokken bij een aanbesteding.’ 

Is daar een duidelijke verklaring voor?
Overvest: ’Het is relatief eenvoudig om een kartel rond een aan
besteding te organiseren. Vaak is bekend welke ondernemingen 
deelnemen en om welke objecten of diensten het gaat. Dat maakt 
het makkelijk om elkaar vooraf te benaderen en af te spreken wie 

de laagste prijs biedt, daarmee de aanbesteding wint en de overige 
kartelleden inancieel compenseert. Bovendien kunnen de kartel
leden goed nagaan of iedereen zich aan de afspraak houdt, omdat 
na een aanbesteding vaak de winnaar én het winnende bod open
baar worden gemaakt.’ 

Kun je er iets tegen doen?
Overvest: ‘Jazeker. Ingrijpen door de NMa is een optie, maar  
het is ook een verantwoordelijkheid van de organisator van de 
veiling of aanbesteding. Die kan de kans op kartelvorming link 
verlagen. Bijvoorbeeld door de identiteit van de deelnemende 
ondernemingen niet bekend te maken of geen informatie over  
de biedingen te verstrekken. Verder kan de organisator bedrijven 
die in het verleden in de fout zijn gegaan, uitsluiten van deel
name.’

Kan zo’n organisatie zelf ontdekken of er een kartel is?
Overvest: ‘Nou, je kunt in elk geval letten op signalen die op het 
bestaan daarvan duiden. Soms zijn die overduidelijk. Bijvoorbeeld 
als twee offertes vanaf hetzelfde faxnummer zijn verzonden of in 
hetzelfde handschrift zijn opgesteld. Soms zijn ze subtieler, maar 
toch waarneembaar. Denk aan ondernemingen die volgens een 
bepaald patroon aanbestedingen winnen. Als winnaars stelsel
matig werk aan verliezers uitbesteden, is dat ook een teken aan  
de wand.’

 ‘Potentiële kartel leden kunnen elkaar vooraf 
benaderen en afspraken maken’

Het economische belang van aanbestedingen 
is enorm. In de Europese Unie bedraagt de 
totale waarde van diensten en goederen die op 
die manier worden gekocht zo’n 1.500 miljard 
euro. Dat is 16 procent van het Europese bruto 
binnenlands product. Maar aanbestedingen 
brengen wel een verhoogd risico op kartel
vorming met zich mee.

Aanbestedingen 
aantrekkelijk voor kartels
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Een kartel dat zeven jaar de markt voor  
zwembadchloor domineerde is ontmaskerd. 
Een van de deelnemers aan het kartel ging  
als eerste te biecht bij de NMa en ontliep 
daarmee een boete. De andere deelnemers 
kregen in totaal ruim drie miljoen euro  
aan boetes opgelegd.

Chloorkartel kopje onder
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Chloorkartel kopje onder
Vijf distributeurs van zwembadchloor  
hebben in november een boete gekregen, 
omdat zij verboden kartelafspraken hebben 
gemaakt over de verkoop van chloor  
(natriumhypochloriet) aan zwembaden. 
Zwembaden gebruiken natriumhypochloriet 
om zwembadwater te desinfecteren.  
Het kartel had een marktaandeel van 90 
procent. De marktomvang van het kartel 
bedroeg circa twee miljoen euro per jaar.  
Er was sprake van een vaste praktijk die  
al ruim vóór de inwerkingtreding van de 
Mededingingswet in 1998 was ontstaan.  
De NMa acht bewezen dat de deelnemers 
ruim zeven jaar lang – van januari 1998  
tot april 2005 – onderling de markt voor  
zwembadchloor hebben verdeeld.

Te biecht
Brenntag biechtte via een clementieverzoek 
als eerste het kartel op bij de NMa, nog 
voordat er een onderzoek was ingesteld,  
en ontliep daarmee een boete. Vivochem 

meldde zich als tweede in de rij en kreeg 
daarvoor 25 procent korting op haar boete. 
Alle boetes in euro’s op een rij (afgerond): 
Breustedt Chemie 1,4 miljoen, Caldic 
Nederland 1 miljoen, Solvadis Nederland/
Molen Chemie (na overname in juli 2005: 
Quaron Wormerveer) 0,5 miljoen, Vivochem 
1,2 ton en IMCD Benelux 51.000.

Zwembadlijst
Het doel van het kartel was ‘de rust in de 
markt te bewaren’ door klanten (zwem
baden) onderling te verdelen. Als hulpmid
del gebruikten de deelnemers aan het kartel 
een zogeheten zwembadlijst. De karteldeel
nemers kwamen twee keer per jaar bijeen 
en hadden buiten deze bijeenkomsten ook 
contact om zo de klantenverdeling in stand 
te houden. Daarnaast kwam het voor dat  
de deelnemende ondernemingen een hoge 
prijs neerlegden bij offerteaanvragen van 
zwembaden, bij wie men volgens de klanten
verdeling niet gerechtigd was te leveren. 

Zwembaden hadden daardoor geen prikkel 
om over te stappen naar een andere leve
rancier. Verder werd er onderling gecom
penseerd als een zwembad onverhoopt toch 
overging naar een concurrent in het kartel.

Concurrentie platgelegd
Marktverdeling is een zeer zware over 
treding van de Mededingingswet. Door  
het kartel is jarenlang bewust de concur
rentie platgelegd, waardoor zwembaden  
al die tijd geen vrije keuze hadden voor  
een leverancier. 

Boete Zònder  
clementie

Mèt  
clementie

Brenntag € 2.036.145 € 0

Vivochem € 158.790 € 120.000
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Suriname is weliswaar een kleine economie, 
maar maakt deel uit van een groter econo
misch samenwerkingsverband:  
de Caribbean Community and Common 
Market (Caricom). Hiertoe behoren vijftien 
landen uit de Caribische regio, waaronder 
Barbados, Jamaica, de Bahamas en Trinidad 
en Tobago. 

Integratie en samenwerking
De belangrijkste doelen van Caricom zijn 
het bevorderen van economische integratie 
en samenwerking tussen de lidstaten. 
Daarnaast wil het samenwerkingsverband 
ervoor zorgen dat de voordelen van deze 
integratie gelijkelijk verdeeld worden en 
beoogt het een gecoördineerd buitenlands 
beleid van de lidstaten. Het is voor dit 
samenwerkingsverband en de nagestreefde 
economische integratie van belang om 
ervoor te zorgen dat er concurrentie  
plaatsvindt en dat dit eerlijk gebeurt.  

Dat is de reden dat Suriname een wet  
op dit gebied aan het voorbereiden is.

Introductiecursus
De medewerkers van de NMa hebben  
een introductiecursus gegeven over het 
mededingingsrecht en de economie aan 
medewerkers van het ministerie van  
Handel en Industrie, het Openbaar  
Ministerie en de Universiteit van Parama
ribo. De leerstof was zoveel mogelijk  
afgestemd op de conceptwettekst van de 
Surinaamse regering en heeft de cursisten 
voorbereid op zowel mededingings 
rech telijke als economische vraagstukken.
Naast kennisoverdracht werd veel aan
dacht besteed aan de toepassing van de 
Surinaamse mededingingswetgeving in de 
toekomstige praktijk, via case studies over 
opsporing van kartels, misbruik van eco
nomische machtsposities en fusietoezicht. 
Tijdens een Lagerhuisdebat bleek dat de 

Surinamers snelle en slimme leerlingen 
waren. Ayesha Budd, Jan Kees Winters, 
Monique van Oers en Albert Scholten van 
de NMa hebben ook inzicht gegeven in 
allerlei praktische zaken die komen kijken 
bij de oprichting van een mededingings
autoriteit. 

Succes
NMabestuursvoorzitter Pieter Kalbleisch 
heeft aansluitend aan de cursus een lezing 
gehouden in Paramaribo, waarin hij de 
ervaringen en lessen van tien jaar toezicht 
in Nederland deelde met de mensen die 
daar in Suriname mee aan de slag gaan. 
Kalbleisch schetste een aantal voorwaarden 
waaraan in het algemeen voldaan moet 
zijn, wil een mededingingsautoriteit 
 succesvol en slagvaardig kunnen opereren, 
waaronder goede communicatie, onafhan
kelijkheid en integriteit.

Ook Suriname ziet het belang in van gezonde concurrentie. Een mededingingswet is in concept 
klaar. Het Surinaamse ministerie van Handel en Industrie en de Nederlandse ambassade in 
Suriname hebben de NMa gevraagd haar ervaringen met het oprichten van een mededingings
autoriteit te delen en kennis over te dragen over hoe het toezichtsvak in elkaar zit. Een aantal 
ervaren medewerkers van de NMa is daarom afgereisd naar het ZuidAmerikaanse land.

Suriname op drempel  
mededingingswet

12
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Zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen moeten soms zelfs 
meer marktvrijheid krijgen om hun posities te versterken. Wel 
moet de overheid een basisvoorziening deiniëren en garanderen, 
afhankelijk van de speciieke omstandigheid (Mexicaanse griep) 
of technologische ontwikkelingen. Wel is er veel voor te zeggen 
om ook hier maximale normen vast te stellen over wat wel en wat 
niet meer collectief geinancierd wordt.

Natuurlijk worden de problemen in de zorgsector, zoals inancieel 
wanbeleid en gebrek aan zorgkwaliteit, serieus genomen. Toch 
moet helder blijven dat het Nederlandse zorgsysteem bij inter
nationale vergelijkingen onverminderd hoog scoort. De problemen 
die regelmatig de krant halen hebben vaak te maken met verande
ringen. Voorbeelden daarvan zijn de andere rol van raden van 
toezicht bij zorginstellingen en verzekeraars en verder incidenten, 
waarvan het niet op voorhand duidelijk is dat deze met markt
werking te maken hebben.

Meer evenwicht
Het nieuwe zorgstelsel heeft meer evenwicht gebracht in de ver
houdingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Aanbieders 
hebben vaak meer inzicht in de gezondheidsproblemen van 
patiënten dan zijzelf, Daardoor hebben zij meer marktmacht. 
Om dit te neutraliseren is er in het nieuwe zorgstelsel gekozen 
voor een model, waarbij de verzekeraars met de zorgaanbieders 
moeten onderhandelen en de patiënt een vrije keuze heeft voor 

Marktwerking is volgens velen de oorzaak 
van problemen in de gezondheidszorg. 
De vraag is dan hoe de publieke belangen als 
betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit 
van de zorg veilig zijn te stellen? Het antwoord 
is eenvoudig: door marktwerking.

Marktwerking ook onze zorg 
een verzekeraar. Het nadeel daarvan is dat kosten voor patiënten 
ondoorzichtig zijn geworden. Door bijvoorbeeld meer gebruik te 
maken van het proijtbeginsel (wie proijt heeft, betaalt) kunnen 
die kosten voor de patiënt veel duidelijker worden gemaakt.

Wij denken dat marktwerking nodig is om patiënten de optimale 
zorg te kunnen bieden waar ze recht op hebben. Het gaat dan 
natuurlijk niet om acute hulp en om andere zaken waarbij de 
patiënt een slechte onderhandelingspositie heeft. Wij denken ook 
dat in sommige zaken meer marktwerking van belang is om de 
zorg in het vrije Bsegment, waar de prijzen van de diagnose
behandelcombinatie tussen zorginstelling en zorgverzekeraar vrij 
onderhandelbaar zijn, meer te optimaliseren. Hierbij valt te denken 
aan meer vrijheid voor ziekenhuizen om winst te maken en aan 
het versterken van de concurrentiepositie van zelfstandige 
 behandelcentra. 

Zorginstellingen spelen in op de marktwerking. Daarbij moet 
enerzijds goed opgelet worden dat er geen defensief gedrag 
plaatsvindt, zoals illegale afspraken of fusies die ongewenste 
marktmacht creëren. Anderzijds moeten de instellingen de ruimte 
krijgen om creatief in te spelen op de veranderende omstandig
heden. Daarbij moeten experimenten met voorrangszorg niet bij 
voorbaat negatief worden benaderd. Een dergelijke aanpak kan 
namelijk stimulansen bieden voor een eficiënter gebruik van 
apparatuur en kennis. Tegelijkertijd moet men ook accepteren dat 
marktwerking tot faillissementen kan leiden die vaak niet desastreus 
zijn voor het zorgaanbod.

Maarten Janssen, Krijn Schep en Jarig van Sinderen

De auteurs zijn allen werkzaam bij de NMa. Dit artikel is een samenvatting van een 

pre-advies voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde dat op 11 december 

2009 is gepubliceerd. Het uitgebreide artikel is te vinden op www.nmanet.nl.
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Bij de vraag hoe bedrijven in economisch zware tijden het beste het hoofd boven 

water kunnen houden, gaat het om het vinden van de juiste balans. Vindt Loek 

Hermans, voorzitter van MKBNederland. Dat de overheid regels stelt, is geen 

probleem. Zolang het maar nuttige regels zijn die ondernemers ook begrijpen. 

Bovendien is het midden en kleinbedrijf volgens hem te vaak de pineut. 

 ‘Regelgeving moet 
met z’n tijd meegaan’
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‘Ik meen het’, zegt hij uit de grond van zijn hart, ‘we moeten eens 
ophouden om vanuit politiekideologische gronden allerlei belem
meringen op te werpen voor mensen die willen en kunnen  
ondernemen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de 
economie van dit land. Aan de andere kant is er ook geen enkele 
reden om als ondernemer te gaan zitten wachten tot het allemaal 
beter gaat. De overheid lost het niet op en op Marshallhulp hoef 
je ook niet te rekenen. Maar dan moet je wel de ruimte krijgen 
om te opereren.’

Behoudende instelling
De voorzitter van MKBNederland heeft diverse voorbeelden 
paraat. ‘Neem het omroepbestel’, zegt Hermans. ‘Vanuit Den 
Haag werd jarenlang geroepen dat het bestel behouden moest 
blijven. Die behoudende instelling heeft er vervolgens toe geleid 
dat alle commerciële zenders in ons land in buitenlandse handen 
zijn. Joop van den Ende wilde wel, maar kreeg er de ruimte niet 
voor. Heel jammer.’

Uit zulke voorbeelden zijn volgens Hermans lessen te trekken. 
Onder meer dat het speelveld op dit moment in hoog tempo 
verandert en het tijd wordt dat de wetgeving daarin meegaat. 
Ook al is wet en regelgeving per deinitie trendvolgend, het zou 
volgens hem wel eigentijdser mogen zijn. Meer van toepassing 
op de situatie van nu. Hij haalt daarbij een uitspraak van Einstein 
aan, die stelde dat je met de oplossingen van vandaag voor de 
problemen van morgen niets oplost. 

Te veel beperkingen
Hermans: ‘Begrijp me goed, er moeten wel degelijk regels zijn   
– denk aan de AOW of aan het minimumloon. Ook ben ik geen 
voorstander van rücksichtlos liberaliseren. Maar waar we nu 
tegenaan lopen, is een systeem met te veel onnodig beperkende 
regels, te veel vergunningen en met te weinig oog voor het feit 
dat de economie verandert. Er zijn veel meer zzp’ers dan vroeger, 
maar daar zijn we niet op ingesteld. Daar zijn nieuwe spelregels 
voor nodig.’

Ook de technologische ontwikkelingen stellen speciieke eisen 
waar nog onvoldoende rekening mee wordt gehouden. Mensen 
kunnen tegenwoordig voor alles terecht op het internet, ze zoeken 
en vinden daar informatie over vrijwel elk denkbaar onderwerp. 
Maar de nieuwe Mediawet beperkt vooral de ruimte voor bedrijven 
om commerciële en informatieve informatie te verspreiden. In 
zijn algemeenheid constateert hij dat door nieuwe mogelijkheden 

om producten of diensten aan te bieden, zoals reizen en Markt
plaats er nieuwe productmarktverhoudingen ontstaan.

Honderd procent zekerheid
Daarnaast baren de kredietfaciliteiten voor bedrijven hem zorgen. 
Hermans, die sinds kort voorzitter van de MKB Kredietdesk is, 
zegt: ‘Banken hebben problemen, dat snap ik. In reactie op de 
economische problemen is de vraag naar krediet vanuit het 
bedrijfsleven inmiddels gedaald. Maar dat mag natuurlijk niet de 
innovatie in de weg staan en ik vrees dat dit wel gebeurt. Gevolg 
is wel dat iemand als Tom Godijn, de oprichter van het toch succes
volle TomTom, indertijd krediet in Engeland moest lospeuteren 
voor zijn businessplan, omdat hij het hier niet kreeg. Banken 
moeten de belangrijke rol die ze binnen de economie moeten 
vervullen goed invullen.’ 

‘Risicomijdend gedrag is dominant geworden in dit land en dat is 
niet goed. Ondernemers werken nu eenmaal met risico’s, dat is 
inherent aan wat ze doen. Je ziet het ook aan de manier waarop 
in Nederland tegen faillissementen wordt aangekeken. Dat wordt 
gezien als een schande, terwijl het dat niet is. Falen hoort erbij. 
Zoals Virginmiljardair Richard Branson eens zei: ‘Van de honderd 
beslissingen die ik neem, heb ik het geluk gehad dat er 51 goed 
waren’.’ 

‘Er is een enorme behoefte aan value added services. Om even in 
dezelfde sfeer te blijven, kun je denken aan actuele informatie
voorzieningen voor in de auto over bijvoorbeeld gladheid, werk
zaamheden, iles en dergelijke. Technisch allemaal mogelijk, maar 
de ontwikkeling ervan kost geld en dat moet wel loskomen. Banken 
moeten meer know how opbouwen of erbij halen om plannen 
beter te kunnen beoordelen.’

Ook hier betrekt Hermans de overheid erbij. Hij vraagt zich onder 
meer af waarom in Duitsland kredietgaranties tot 80 procent 
lopen en in Nederland maar tot 50 procent. Hij wil geen eeuwige 

 ‘Risicomijdend gedrag is  
dominant geworden in dit 
land en dat is niet goed’

 ‘Regelgeving moet 
met z’n tijd meegaan’
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garanties van de overheid, maar wel meer begrip voor de noden 
van het bedrijfsleven, met name van het mkb. Anders gezegd, 
hij vindt dat de overheid rol van marktmeester moet invullen 
en ervoor zorgen dat de kredietverlening op gang komt. 

De vraag omdraaien
Zo komt Hermans uit op het onderwerp mededinging. Daarover 
zegt hij: ‘De beginselen daarvan zijn tijdloos en het is goed dat 
daar toezicht op wordt gehouden.’ Maar hij plaatst er ook kant
tekeningen bij, omdat hij meent dat het midden en kleinbedrijf 
daar soms de dupe van is. Hij geeft weer een voorbeeld: ‘Het zou 
ook om een andere onderneming en een andere branche kunnen 
gaan, maar als Albert Heijn in Groningen adverteert met lessen 
Coca Cola voor één euro en de winkeliers in de buurt besluiten 
met elkaar daarop te reageren door met z’n allen dezelfde lessen 
voor 80 eurocent aan te bieden, heb je een probleem. Dat zijn 
dan verboden prijsafspraken en dat mag niet.’

‘Ik heb niets tegen de actie van AH, maar draai de vraag eens om: 
hoe moeten die winkeliers er dan op reageren? Je moet ook kijken 
naar inkoop en distributiemacht. In tegenstelling tot midden
standers kunnen grote supermarkten ruzie maken met een leve
rancier van ontbijtkoek en die zolang niet in de schappen leggen. 

Zij kunnen op het randje gaan zitten van wat is toegestaan, het 
mkb niet. Waarmee ik maar wil zeggen dat er op het gebied van 
concurrentie verschillende interpretaties mogelijk zijn.’ 

Hij illustreert die macht van grote ten opzichte van kleine bedrij
ven ook aan de hand van de betalingsmoraal van dit moment. 
Die vormt voor het mkb een groot probleem, zeker sinds veel 
grote ondernemingen vanwege de economische crisis zijn gaan 
inancieren op hun crediteuren. Niet zelden worden facturen 
standaard pas twee of drie maanden na het einde van de maand 
waarin ze zijn gestuurd betaald. Dat levert die grote bedrijven 
veel geld op, maar kan kleine bedrijven of zzp’ers de das omdoen.

Mededingingsregels moderniseren
Daar moet beslist iets aan worden gedaan. Maar wat, is ook voor 
hem nog de vraag. Het instellen van een wettelijke betalings
termijn heeft volgens hem geen zin. ‘Dat hebben ze in Frankrijk 
geprobeerd, zonder succes. Weet je wat er gebeurde? Iedereen 
moest de wettelijke betalingstermijn accepteren, maar grote 
bedrijven zeiden tegen hun leveranciers: ‘Denk erom, je mag dit 
leveren of dat doen, maar je stuurt je rekening pas over twee of 
drie maanden, anders doen we geen zaken meer met je.’ Dan ben 
je uitgesproken.’

‘Daarom is het belangrijk dat ook regelgeving voor en toezicht 
op mededinging met de tijd meegaat en zich aanpast aan deze 
veranderende wereld. Je zou kunnen moderniseren door zulke 
praktijken ook strafbaar te stellen. Dan kun je ze onderzoeken 
en aanpakken.’

 ‘De beginselen  
van mede dinging 
zijn tijdloos, maar 
het midden en 
kleinbedrijf is er 
soms de dupe van’
Loek Hermans
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Een voorbeeld hiervan is de kritiek op de 
Amerikaanse overheid dat deze te weinig 
doet om geneesmiddelen in de VS betaal
baar te houden. De sterke lobby van de 
farmaceutische industrie zou daar de 
oorzaak van zijn. 

Praten en luisteren
De verhouding tussen sector en toezicht
houder lijkt in veel opzichten op een 
 gordiaanse knoop, die onontwarbaar lijkt. 
Wie praat met een sector kan diens verant
woordelijkheden benadrukken en toont 
zich transparant, maar schept ook ver
wachtingen en staat mogelijk bloot aan 
manipulatie. Wie luistert naar een sector 
toont de bereidheid om informatie en 
signalen te verzamelen, maar laadt ook de 
verdenking op zich beïnvloedbaar te zijn 
en langzamerhand oogkleppen te ontwik
kelen voor andere signalen. Toch vormen 
praten én luisteren de kern van een 
moderne, effectieve toezichthouder. 

Balans
Het risico van regulatory capture is groter 
naarmate partijen intensiever met elkaar te 
maken hebben, zoals bij sectorspeciieke 
toezichthouders het geval is. In grote 
lijnen spelen er twee factoren een rol. Ten 
eerste heeft een toezichthouder per deinitie 
een informatieachterstand. Daarnaast 
bestookt de lobby de beleidsmakers met 
kritische geluiden en verzoeken om regels 
te wijzigen.

Een belangrijke factor om regulatory 
 capture in te dammen is het benutten van 
andere informatiebronnen, zoals gebruikers
groepen of potentiële toetreders, wier 
belangen niet altijd parallel lopen aan die 
van een sector. De kracht van een sector is 
dat ze meestal goed georganiseerd is en 
dus een stevig geluid kan laten horen. Voor 
een genuanceerd beeld moet een toezicht
houder ook contacten onderhouden met 
betrokkenen die niet of nauwelijks georga
niseerd zijn.

Oproepen
Toezichthouders zouden mensen die zich 
nog niet hebben georganiseerd– denk aan 
(oud)medewerkers, wetenschappers of  
adviseurs – op een aansprekende manier 
moeten oproepen hun kennis en kunde te 
delen. Internet heeft bewezen in staat te 
zijn individuen bij elkaar te brengen rond 
een speciiek onderwerp. Dat gebeurt met 
laagdrempelige communicatiemiddelen en 
in zogeheten communities.
Het is vervolgens zaak om nuttige infor
matie af te zetten tegen gegevens uit de 
sector zelf. Dat scherpt de geest. Een 
groep die in het verleden vrijwel ongrijp
baar was, lijkt dus de macht te hebben om 
de gordiaanse knoop te ontwarren. 

Toezichthouders staan de laatste tijd weer volop in de belang
stelling, bijvoorbeeld door de perikelen rondom de val van 
DSB Bank. Een veelgestelde vraag is of toezichthouders 
zich laten gijzelen door de belangen van een sector – een 
verschijnsel dat economen regulatory capture noemen.

Regulatory capture:  
een moderne 
gordiaanse knoop?

Harmen Droppers,  
senior adviseur strategie NMa
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NMaupdate 
Hogere boetes - de NMa kan vanaf  
1 oktober hogere boetes opleggen bij 
overtredingen van de mededingings  
en energieregels. Dit is bepaald in een 
beleidsregel van de minister van Econo
mische Zaken. Dit versterkt de afschrik
wekkende werking van de handhaving. 
Voor zeer zware overtredingen kan de 
NMa nu bijvoorbeeld bovenop de basis
boete een toeslag heffen. Deze toeslag kan 
oplopen tot 25 procent van de omzet die 
de overtreder in het laatste jaar van zijn 
deelname met de overtreding heeft 
behaald.

Advocaten opgelet - in januari 2010 legt  
de NMa via haar website een concept 
werkwijze Analoog en digitaal rechercheren 
ter consultatie voor aan advocaten en 
andere belanghebbenden. Deze werkwijze 
vervangt de NMa digitale werkwijze 2007. 
De NMa ziet met grote belangstelling de 
reacties tegemoet en wil het document 
medio 2010 deinitief vaststellen.

Productkoppeling 
bij banken
Marktonderzoekbureau TNS NIPO  
inventariseert in opdracht van de Monitor 
Financiële Sector (MFS) van de NMa in 
hoeverre banken mkb’ers verplichten  
meer producten zoals betaalrekeningen  
of verzekeringen af te nemen wanneer  
zij een krediet aanvragen. Veel kleine en 
middelgrote bedrijven hebben de NMa 
gemeld daar last van te hebben. Product
koppeling kan verboden zijn als er sprake 
is van een economische machtspositie, 
die de concurrentie beperkt.

Daarnaast vraagt TNS ruim 2.000 mkb
ondernemingen naar de relatie met hun 
bank en welke belemmeringen zij onder
vinden als zij van bank willen wisselen. 
Doel is om het inzicht te vergroten in de 
werking van inanciële markten en risico’s 
voor de concurrentie in kaart te brengen. 
De NMa verwacht het onderzoek in het 
voorjaar van 2010 af te ronden.

18

Controles  
gedragsregels 
notarissen
De NMa heeft een start gemaakt met het 
controleren of notarissen hun gedrags  
en beroepsregels hebben verduidelijkt  
of aangepast. De Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB) heeft eerder 
toegezegd dat te zullen doen. Dit nadat  
de NMa in 2006 constateerde dat een 
aantal regels risico’s opleverden voor de 
concurrentie en dat daarom aanpassing, 
verduidelijking of toelichting van de regels 
nodig is.

Het gaat onder meer om regels over  
de beloning van de notaris, de tarifering,  
de werving van cliënten en reclame en 
publiciteit. Het doel van de NMa is om  
de prijs en kwaliteitsverhouding in het 
notariaat te verbeteren en consumenten 
meer kwalitatieve informatie te bieden, 
zodat het voor hen makkelijker wordt  
om te kiezen.
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tips, signalen 
of klachten?
Heeft u een tip, een klacht,  
een vraag of een signaal over  
een mogelijke overtreding van  
de Mededingingswet? 

Bent u ondernemer?
Neem dan contact op met  
de Informatielijn van de NMa,  
tel. 08000231 885 of mail  
naar info@nmanet.nl.

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

colofon
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Speeches en 
lezingen NMa
Persconferentie
presentatie NMa Agenda 2010
14 januari 2010
NMa Den Haag

Lezing mededinging
CMS Derks Star Busmann
15 januari 2010
Amsterdam
Pieter Kalbleisch,
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

OESO
17 februari 2010
Parijs
ICN stuurgroepvergadering
Pieter Kalbleisch,
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Flame 2010
1 t/m 4 maart 2010
Amsterdam
The European Meeting Place For  
The Global Gas & LNG Market
Peter Plug,
Directeur Energiekamer

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

ICN 2011
De NMa is in 2011 organisator van  
het International Competition Network  
(ICN 2011). Rond de 600 internationale 
genodigden komen gedurende vier dagen 
naar Den Haag, waar de NMa de 10e 
ICNconferentie leidt.

ICN is het internationale netwerk van 
mededingingsautoriteiten en behandelt 
praktische handhavingvraagstukken en 
onderwerpen over mededingingsbeleid. 
Het doel daarvan is om internationaal 
eenduidigheid te bevorderen in strategie, 
procedures en inhoudelijke behandeling 
van zaken. Naast kennisdeling is ook een 
belangrijke doelstelling van ICN om auto
riteiten met een nog te ontwikkelen toe
zichtbeleid, zogeheten young agencies, 
gedurende de conferentie met raad en 
daad terzijde te staan. Door de inspan
ningen van ICN proiteren nationale en 
internationale ondernemingen van een 
eenduidiger internationaal mededingings
beleid.



‘Ik leg aan de media uit wat de concurrentieregels inhouden. En wat 
de rol van de NMa is in sectoren waar nog geen vrije concurrentie is, 
zoals bij energie en vervoer. In mijn werk moet je van alle markten 
thuis zijn. Gelukkig heeft de NMa veel gedreven professionals die 
alles van een markt weten.

Strategie en communicatie vormen één afdeling. Het een kun je ook 
niet los zien van het ander. De strategen en communicatieadviseurs 
denken na hoe je een besluit van de NMa extern kunt laten ‘landen’ 
en vertalen die strategie in communicatie. 

Geen werkdag is hetzelfde. Onlangs kwamen de binnenschippers 
met een plan om de crisis te bestrijden. Dit plan was niet NMa 
proof. We legden in een persbericht uit waarom het plan niet door  
de beugel kon. En dat we graag met de sector willen meedenken  
over wat er wél kan!’

Barbara van de Rest-Roest, woordvoerder NMa

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

persoonlijk


