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Gepeperde 
prijzen?

Files op de 
elektrische snelweg

Supermarkt niet zo  
machtig als gedacht



Ondernemingen moeten soms samenwerken 
om maatschappelijk gewenste ontwikkelingen 
te realiseren. Afspraken tussen ondernemin-
gen kunnen noodzakelijk zijn om bepaalde 
standaarden overeen te komen. In de zorg  
zie je bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de 
aangeboden zorg vaak moeilijk is vast te  
stellen en daarom ook niet goed vergelijkbaar 
is. Om dat te veranderen is het wenselijk dat 
zorgaanbieders gezamenlijk optrekken en 
afspraken maken met zorgverzekeraars over 
kwaliteitsstandaarden (zie ook pag. 15).

Samenwerking tussen ondernemingen kent 
wel grenzen, want het mag gezonde concur-
rentie niet in de weg staan. Daar zit dus een 
zeker spanningsveld. De agrarische sector 
trekt bijvoorbeeld regelmatig bij de politiek 
aan de bel met de boodschap dat het mede-
dingingsrecht het streven naar duurzame 
ontwikkeling in de weg zou staan. De SER 
doet hier op verzoek van het kabinet  
onderzoek naar.

De NMa laat in de praktijk zien dat binnen  
het mededingingsrecht publieke belangen 
meegenomen kunnen worden. Bij het goed-
keuren van de fusie tussen twee ziekenhuizen 
in Zeeland, in het voorjaar van 2009, hebben 
de ziekenhuizen toegezegd om te investeren 
in de kwaliteit van de basisziekenhuiszorg in 
Midden-Zeeland en ook om zich aan een 
prijsplafond te houden. In 2008 heeft de NMa 
een afspraak tussen supermarkten toegestaan 
om tijdelijk aan producenten van varkensvlees 
een kleine toeslag te betalen op verdoofd 
gecastreerde biggen. De toeslag werd in  
een fonds gestort om te kunnen investeren  
in verdoofde castratie.

Kortom, de concurrentieregels bieden ruimte 
voor samenwerking tussen ondernemingen 
om daarmee de publieke zaak te dienen.

Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

De publieke zaak
Fotografie: Tom
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De concurrentie op de energiemarkt 

heeft een krachtige impuls gekregen. 

Onder leiding van voormalig  

euro commissaris Neelie Kroes  

voor Mededinging kreeg een klein  

team ambtenaren de Duitse  

energiereus E.ON op de knieën. 

NMa’er Martin Godfried maakte  

deel uit van dat team.

Tekst: Mike Muires 
Fotografie: Sandy Molenaar

Files op 
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De Europese Commissie strijdt namens 
miljoenen Europese consumenten tegen 
de gevestigde energiebelangen. Zij doet  
er alles aan om de transportmarkt voor 
elektriciteit open te breken, om zodoende 
de concurrentiekracht en de welvaart van 
Europa te vergroten én de groene revolutie 
te ondersteunen. Stroom moet efficiënter 
geproduceerd worden. Dat maakt het 
goedkoper en concurrentie is daarvoor  
een bewezen middel. De grote uitdaging 
daarbij is het oplossen van de files op de 
elektriciteitssnelweg.

Haperende markt
Econoom Godfried (40) werkt sinds 2005 
vanuit Brussel aan het stimuleren en 
handhaven van de concurrentie tussen  
de grote Europese energiebedrijven.  
Hij leerde het vak bij de NMa, waar hij 
mede aan de wieg stond van een betere 
marktwerking in de geliberaliseerde 
Nederlandse energiesector. Deze vak-
kennis werd in Brussel opgemerkt door 
het directoraat-generaal Concurrentie. 
Kroes zag dat de ontwikkeling van de 
Europese markt voor stroom haperde en 
stelde in 2006 een omvangrijk onderzoek 
in. Hieruit bleek dat de groothandelsmark-
ten voor stroom geconcentreerd zijn, dat 
stroom niet onbelemmerd grenzen kon 
overschrijden en dus niet vrij kon worden 
verhandeld tussen de EU-lidstaten. De tien 
jaar geleden ingezette liberalisering van de 
energiemarkt had wat rugwind nodig.

Een van de knelpunten voor een geïnte-
greerde Europese markt is volgens  
Godfried de beperkte grenscapaciteit. 
’Vrije toegang tot het netwerk in stroom-
markten is cruciaal. Ondanks de betere 
benutting van de schaarse grenscapaciteit 
is dat nog steeds een probleem. Stroom 
uit Duitsland kan onvoldoende worden 
geëxporteerd naar Nederland. Hierdoor 
staan producenten van stroom aan weers-
kanten van de grens beperkt met elkaar  
in concurrentie.’

Splitsing productie en transport
Gedurende Kroes’ onderzoek viel Godfried 
iets op in de informatie die de Commissie 
had opgevraagd bij de Duitse netbeheer-
ders (TSO’s). Die netbeheerders zijn  
verantwoordelijk voor het transport van 
elektriciteit, maar wekken zelf óók stroom 
op. ‘De Duitse netbeheerders gebruikten 
in vergelijking met netbeheerders in  
andere Europese landen meer balancing-
stroom (red. stroom die de spanning op 
het netwerk in evenwicht houdt) van een 
duurder type. Dit werd geleverd door het 
eigen productiebedrijf en verrekend in de  
transporttarieven. De energierekening 

steeg dus. De netbeheerders hadden  
ook goedkoper balancingstroom kunnen 
inkopen. Ik denk dat dit soort problemen 
te voorkomen is als de productie van 
elektriciteit wordt afgesplitst van het  
transport ervan.’

Godfrieds zaakteam kreeg groen licht van 
Kroes om een mededingingsrechtelijk 
onderzoek te starten. Voordat de Commis-
sie met haar bevindingen naar buiten 
kwam, deed de Duitse netbeheerder E.ON 
de Commissie een aanbod om tijdrovende 
juridische procedures te voorkomen.  
De onderneming wilde onder meer haar 
hoogspanningsnetwerk verkopen en  
daarmee haar productiebedrijf volledig 
afsplitsen van haar transportbedrijf.  
De gesplitste Nederlandse landelijke  
netbeheerder Tennet heeft het vervolgens 
gekocht en verzorgt nu het stroomtrans-
port op een groot deel van de Duitse 
markt. ‘Goed voor de concurrentie’,  
aldus Godfried. Recent heeft ook het 
Zweedse Vattenfall besloten haar netwerk 
in Duitsland te verkopen.

Europese oplossingen
Volgens Godfried moeten er meer Euro-
pese oplossingen komen voor nationale 
problemen. Een belangrijke rol daarbij is 
weggelegd voor de TSO’s van de verschil-

 ‘Vrije toegang tot 
het netwerk in 
stroommarkten  
is cruciaal’
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lende Europese landen. ‘Die moeten echt 
splitsen en veel meer samenwerken. Bij-
voorbeeld om bestaande capaciteit beter 
te benutten met geharmoniseerde regels. 
Nieuwe Europese energiewetgeving, ook 
wel het derde pakket geheten, is hier juist 
op gericht. Zo verplicht het TSO’s om 
tienjarenplannen voor te leggen aan de 
nationale toezichthouders, waardoor de 
coördinatie van netwerkinvesteringen 
verbetert. Het pakket helpt deze toezicht-
houders ook om beter samen te werken 
via een speciaal daarvoor opgericht agent-
schap (ACER). Het derde pakket wil de 
rechten van de consument versterken  
en een verdere liberalisering van de  
Europese elektriciteits- en gasmarkten.’

‘De elektriciteitssnelweg moet verder 
worden uitgebreid om meer grensover-
schrijdende capaciteit te krijgen en zo 
concurrentie te stimuleren’, stelt Godfried. 
‘Daarvoor moet op een slimme manier 
flink worden geïnvesteerd in de stroom-
netten op plaatsen waar dat het meeste 
oplevert. Ik denk dat een TSO soms beter 
een euro kan uitgeven aan een versterking 
van een lijn in het netwerk van een buur-
man dan in zijn eigen netwerk. Het kan 
bijvoorbeeld veel meer opleveren voor  
Tennet om te investeren in Noorwegen 
dan in Nederland. Dan kan de grensover-
schrijdende capaciteit tussen Noorwegen 
en Nederland beter worden benut als een 
bottlenecklijn in Noorwegen voor veel  
file zorgt.’

Duurzame energie
Uitdagingen voor de toekomst zijn er 
volop. Denk alleen maar aan de klimaat-
doelstellingen. Europa schrijft voor dat in 
2020 alle lidstaten 20 procent van hun 
energie uit duurzame bronnen halen. 
Godfried: ‘Aan de ene kant willen we de 
wereld redden via duurzame opwekking  
en aan de andere kant willen we goedkope 
stroom door efficiënte productie. De grote 
uitdaging is om de vergroening te absor-
beren in de netwerken, zonder de concur-
rentie op de stroommarkt te verstoren.’
In verschillende landen is de hoeveelheid 
windcapaciteit de laatste jaren razendsnel 
uitgebreid, terwijl het netwerk daarvoor 

niet toereikend is. Dat komt mede omdat 
het bouwen van windmolens sneller gaat 
dan het aanleggen of versterken van een 
netwerk. Uitbreiding van netten levert 
lokale weerstand op of vergunningproce-
dures kosten veel tijd. Daarnaast zorgen 
steunregelingen ervoor dat de aanleg van 
windparken een lucratieve handel is.

Grensoverschrijding beperken 
‘De combinatie van transportschaarste  
en veel windstroom draagt flink bij aan 
filevorming in het netwerk van de verschil-
lende TSO’s. Een zorg is dat TSO’s hun 
interne fileproblemen verplaatsen naar de 
grenzen. Bijvoorbeeld door grensover-
schrijdende transporten te beperken, 
zodat er ook binnen de landsgrenzen 
minder stroom vervoerd hoeft te worden. 
Daarmee ontlast je de knelpunten op de 
interne lijnen en voorkom je filevorming. 
Maar als een TSO dat systematisch doet, 
neemt de grensoverschrijdende handel 
juist af en vermindert de concurrentie 

tussen landen. Wanneer alle TSO’s eigen 
nationale oplossingen zouden toepassen, 
kun je een interne Europese stroommarkt 
wel vergeten.’
De Commissie kent het fenomeen dat een 
TSO binnenlandse knelpunten oplost door 
aan de grens transmissiecapaciteit achter 
te houden. Zo heeft de Commissie vorig 
jaar haar zorgen geuit over het gedrag van 
de Zweedse TSO Svenska Kraftnät.  
Een speciaal onderzoek door het directo-
raat-generaal Concurrentie heeft aan het 
licht gebracht dat grenscapaciteit werd 
achtergehouden. Godfried was architect 
van dit onderzoek.

Medio 2009 heeft Svenska Kraftnät oplos-
singen aangedragen om de zorgen van  
de Commissie weg te nemen. Zo bood  
de TSO aan om het achterhouden van 
capaciteit aan de grenzen te beëindigen. 
Bovendien liet het de beperkingen voor 
transport tot uitdrukking komen in de 
stroomprijs. Dat gebeurde door voor 
stroom verschillende prijzen te hanteren. 
Inwoners van Noord-Zweden met veel 
goedkope stroom (waterkracht) betalen 
minder dan inwoners van Zuid-Zweden. 
De goedkope stroom in het noorden kan 
door de filevorming op lijnen in centraal-
Zweden onvoldoende worden getranspor-
teerd naar het zuiden. Daardoor wordt 
Zuid-Zweden deels beleverd met duurdere 
stroom. De invoer van deze prijszones 
maakt duidelijk waar de werkelijke knel-
punten zitten in het Zweedse stroomnet-
werk. Op die manier is er nauwkeuriger te 
investeren.

Godfried: ‘Uiteindelijk gaat het er om of 
we willen dat bottlenecks komen te liggen 
op landsgrenzen, of op de plaats waar de 
werkelijke problemen bestaan. Ik denk dat 
we voor dit laatste moeten kiezen. Dat 
helpt de netwerken in de Europese Unie 
gereed te maken voor de vergroening 
zonder de concurrentie te verstoren.’

 ‘Het handhaven  
van concurrentie  
verbetert de
Europese  
stroommarkt’
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De NMa heeft onlangs in een ronde tafel-
bijeenkomst gesproken met vertegen-
woordigers van boeren en tuinders,  
groothandelaren en supermarkten over  
de resultaten van het onderzoek naar de 
prijsvorming in de sector food en agri. Dit 
onderzoek van de NMa biedt meer inzicht 
in de kosten en marges in de voedselketen 

voor aardappelen, uien, komkommers, 
paprika’s, appels, brood en eieren.  
Aan leiding om dat te bestuderen waren  
de gestegen voedselprijzen in de afgelopen 
jaren en signalen van onder meer de  
Consumentenbond en Land- en Tuinbouw-
organisatie LTO. De bijeenkomst hierover 
bij de NMa had tot doel om het debat over 

de werking van voedselmarkten te voeden 
en te zorgen voor meer transparantie  
in deze sector.

Lof en kritiek
De sector sprak bij die gelegenheid waar-
dering uit voor het voedselprijzenonderzoek 
van de NMa, maar had ook kritiek. Bijvoor-
beeld over de vraag waarom de NMa in  
haar onderzoek is uit gegaan van het  
gezins inkomen van boeren en tuinders.  
Of waarom het crisisjaar 2009 niet is  
meegenomen. En hoe de NMa algemene 
conclusies kan trekken op basis van onder-
zoek naar zeven specifieke producten.  
LTO Nederland pleitte tijdens de bijeen-
komst ook voor versoepeling van de mede-
dingingsregels voor de agrarische sector.
Het is voor boeren en tuinders niet altijd 
duidelijk in hoeverre zij mogen samen-
werken bij de afzet van hun producten.  

food- en  
agrisector  
op bezoek  
bij nma

Aanbodbundeling, samenwerking en de inkoopkracht  

van supermarkten zijn zeker voor boeren en tuinders 

gevoelige onderwerpen. Zij vinden dat ze een te lage  

prijs voor hun producten krijgen, terwijl ze enorme  

investeringen moeten doen, grote financiële risico’s 

dragen en slechts in beperkte mate hun krachten  

mogen bundelen. Wat mag wel en wat niet? 

Gepeperde prijzen?
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Met name bij een afnemende vraag of 
dalende prijzen, zoals tijdens de crisis. 
NMa-voorman Pieter Kalbfleisch heeft bij 
herhaling laten weten dat de economische 
crisis geen reden is om de concurrentie-
regels minder strikt toe te passen.  
Een versoepeling leidt volgens hem namelijk 
tot een trager herstel van de economie. 

Innovatie nodig
‘Om een crisis te boven te komen is innova-
tief vermogen en creatief ondernemerschap 
nodig’, stelt Paul Benner, programma-
manager directie Mededinging. ‘Verboden 
prijsafspraken of afspraken om de markt te 
verdelen remmen dat af en leiden uiteinde-
lijk tot hogere prijzen en minder keuze voor 
de consument’. Volgens de NMa bieden  
de concurrentieregels voldoende mogelijk-
heden om binnen bepaalde grenzen legaal 
samen te werken. Producenten mogen 

onder voorwaarden hun aanbod bundelen. 
Het gebeurt in de praktijk ook dat gebun-
deld aanbod via erkende afzetorganisaties 
wordt verkocht. Afzetorganisaties van  
producenten moeten deze erkenning bij  
het Productschap Tuinbouw aanvragen.
De NMa hanteert dezelfde regels bij het 
beoordelen van samenwerkingsvoorstellen 
tussen producenten en tussen supermark-
ten onderling. Een cruciale vraag is in beide 
gevallen of er dominante posities ontstaan 
die de concurrentie kunnen verstoren. 
Zowel de NMa als de Europese Commissie 
heeft richtlijnen opgesteld die helderheid 
bieden over de wijze waarop samenwerking 
tussen concurrenten mededingingsrechtelijk 
moet worden bekeken. Die richtlijnen heten 
respectie velijk Richtsnoeren Samenwerking 
Ondernemingen en Richtsnoeren Horizon-
tale Samenwerkingsovereenkomsten en  
zijn te vinden op nmanet.nl.

Crisiskartels
De Mededingingswet biedt nog een andere 
mogelijkheid. In uitzonderlijke omstandig-
heden mag een zogeheten crisiskartel  
worden gevormd. Maar alleen als het voort-
bestaan van de gehele bedrijfstak in gevaar 
is. De sector moet willen saneren en blij-
vend (dus niet tijdelijk) productiecapaciteit 
uit de markt halen, om de sector weer 
gezond en levensvatbaar te maken. Anders 
zijn de afspraken niet NMa-proof. Zoals 
toen de binnenvaartschippers eerder dit jaar 
voorstelden om hun sector door de crisis 
heen te helpen door tijdelijk boten uit de 
vaart te halen. Volgens de NMa wogen de 
voordelen van deze maatregel voor de  
sector echter niet op tegen de nadelen voor 
de concurrentie. Dergelijke afspraken zijn 
onder de Mededingingswet alleen toege-
staan als ze leiden tot een algehele verbete-
ring van de productie waar iedereen, dus 
ook de consument, van profiteert. 
Tijdens de voedseldiscussie viel op dat een 
groot deel van de aanwezigen de stelling 
onderschreef dat de voedselketen aanbod-
gedreven is. Een van de vertegenwoordigers 
van de boeren verwoordde dit als volgt:  
‘De productie staat vast’. De groothandel en 
de supermarkten vinden dat boeren zich te 
weinig als ondernemer gedragen. Daardoor 
komen er weinig innovatieve producten op 

de markt en krijgen boeren en telers lage 
marges. De oplossing is volgens de groot-
handel: ‘verticale integratie met keten-
partners’. Telers die bijvoorbeeld ook  
actief worden als tussenhandelaar.

Inkoopmacht
Boeren en tuinders stellen dat zij lage  
prijzen voor hun producten krijgen door  
de machtige inkoopcombinaties van super-
markten. Zij vinden dat de NMa daar iets 
aan moet doen, maar de Mededingingswet 
biedt hiervoor geen oplossing. Die is er om 
kartels en misbruik van dominante markt-
posities aan te pakken, niet om gedrag  
dat sommige partijen als oneerlijke concur-
rentie ervaren te bestrijden. Als inkoop-
organisaties zonder machtspositie eenzijdig 
contractvoorwaarden voor leveranciers 
aanpassen, kan de NMa niet optreden.  
De leveranciers kunnen wel naar de civiele 
rechter stappen. Op basis van de Mededin-
gingswet heeft de NMa ook geen problemen 
met supermarkten die op eigen kracht  
een machtspositie verwerven. Wél als zij 
misbruik maken van hun inkoopkracht of 
kartelafspraken maken. Daarvoor zijn echter 
tot nu toe geen aanwijzingen gevonden. 

Fotografie: C
orb!noPaul Benner

 ‘De crisis vereist 
creatief onder-
nemerschap’
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nma agenda 2010-2011 
behoudt ook verrassingseffect

De verwerkende industrie krijgt de komende twee jaar speciale 

aandacht van de NMa. Deze sector, die een aanzienlijk deel 

van de economie omvat, heeft een verhoogd risico op over-

tredingen die de concurrentie beperken. Ook sectoren als de 

financiële en zakelijke dienstverlening en de zorg kunnen  

rekenen op extra belangstelling van de NMa. Zij staan  

allemaal prominent op de NMa Agenda 2010-2011.

De NMa maakt op deze druk bezette agenda niet alle  
speerpunten bekend. ‘Want we treden ook op in andere 
sectoren. Dat verrassingseffect is een wezenlijk onderdeel 
van onze handhavingstrategie’, zegt senior adviseur Harmen 
Droppers van Strategie & Communicatie. De uitgesproken 
belang stelling van de NMa kent een aantal oorzaken:  
vermoedens van kartels, binnen- en buitenlandse onder-
zoeken en andere concrete aanwijzingen.

Sinds 2003 houdt de NMa een maat-
schappelijke consultatieronde voordat  
zij de agenda vaststelt. Overheden,  
brancheorganisaties en bedrijven worden  
aangeschreven en via www.nmanet.nl  
kan iedereen een mening geven over  
de plannen die de NMa presenteert.  
Droppers: ‘De consultatie dient twee  
doelen. Het is raadgevend – we vragen  
om reacties van de maatschappij op  
onze plannen – en het toont onze trans-
parantie, omdat we heel duidelijk maken 
waar de NMa voor staat en voor gaat.’

De NMa hoopt hierbij op een tweeledig 
effect, stelt Droppers. ‘Enerzijds dat de 
reacties aansluiten op onze gedachten.  
De reacties uit de energiemarkt bevestigen 
ons bijvoorbeeld in onze aanpak daar. 
Anderzijds hopen we dat de consultatie 
ons nieuwe inzichten brengt. De huidige 
agenda is ook aangepast naar aanleiding 
van reacties. We hebben bijvoorbeeld de 
bouwsector toch apart benoemd. Want 
daar zijn we nog niet klaar mee. Ook blijkt 
er behoefte te zijn aan een marktscan van 
de schoolboekenmarkt en houden we de 
situatie in de postmarkt in de gaten.’

consultatieronde

Uitgesproken belangstelling
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Onderzoek in binnen- en buitenland heeft 
uitgewezen dat de verwerkende industrie 
veel klassieke kartels kent. Voor beton-
producten en zwembadchloor heeft de 
NMa al overtredingen vastgesteld. Op dit 
moment vermoedt de NMa een groot 
meelkartel. Tegen bedrijven in deze sector 
zijn al rapporten opgemaakt. RvB-voor-
zitter Pieter Kalbfleisch verwoordt het nut 
van het onderzoek in de meelsector als 
volgt: ‘Als na hoor- en wederhoor van de 
betrokken partijen blijkt dat daar inder-
daad kartelafspraken zijn gemaakt, is dat 

zeer schadelijk. Want iedereen eet  
dagelijks brood, pasta of andere meel-
producten. Zo’n kartel dupeert alle  
Nederlanders, doordat zij geen eerlijke 
prijs voor hun basisvoedsel betalen.’

Twee factoren in de verwerkende industrie 
duiden op een verhoogd risico op mede-
dingingsbeperkende overtredingen: een 
beperkt aantal producenten, waardoor een 
kartel eenvoudiger is te organiseren, en 
homogene producten. ‘In deze industrie 
speelt dus mogelijk meer’, zegt Droppers.

Voor de zorgsector heeft de NMa ook een  
speciaal programma. De aandacht richt zich  
op de thuiszorg, de ziekenhuizen, farmacie en 
zorgverzekeringen. De recent verschenen richt-
snoeren voor de zorg gaan uitgebreid in op de 
ruimte die de Mededingingswet de zorgsector 
biedt. De NMa houdt de komende jaren scherp 
in de gaten of samenwerkingsverbanden tussen 
zieken huizen de concurrentie niet ongewenst 
beperken. Bij de zorgverzekeraars ziet de NMa 
erop toe dat de concurrentie niet wordt terugge-
drongen door collectief mededingingsbeperkend 
gedrag van de verzekeraars.

De NMa heeft zich de afgelopen periode beraden op de  
eigen rol en de economische crisis. Mededinging staat niet  
in de weg van een oplossing, maar is daar juist een onderdeel 
van. Marktwerking is nodig om er weer bovenop te komen. 
Een voorbeeld als Japan toont aan dat het herstel anders 
langzamer gaat. ‘We blijven daarom consistent en worden 
niet te soepel’, zegt Kalbfleisch. ‘Hoewel we oog houden  
voor de situatie, is het dus eigenlijk business as usual.’

Opmerkingen van de ministeries van 
Economische Zaken en Financiën en  
de AFM hebben ervoor gezorgd dat de 
financiële sector expliciet op de agenda  
is teruggekeerd. Samenwerkingsverban-
den in de bancaire en verzekeringssector  
worden met extra aandacht bekeken op  
de vraag, of deze schadelijk kunnen zijn 
voor kleine ondernemingen en particu-
lieren. Ontwikkelingen en tarieven in  

het betalingsverkeer worden eveneens 
kritisch gevolgd.

Net als de vastgoedsector, waarover veel 
tips en signalen zijn binnen gekomen.  
De omvang, groeiende complexiteit en  
het gebrek aan transparantie maken deze 
sector kwetsbaar voor overtredingen, niet 
alleen op het gebied van de concurrentie, 
maar ook van het strafrecht.

verwerkende industrie

zorg

 ‘business as usual’

financiën en vastgoed 
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Niet in Zaandam – daar zijn ze aanvankelijk zelfs tegen het  
idee – maar even weste lijker langs het Noordzeekanaal opent in  
1949 de eerste zelfbedieningszaak van Nederland zijn deuren.  
In Velsen-Noord begint Dirk Kat aan een avontuur onder een 
naam die Marten Toonder verzonnen zou kunnen hebben:  
KijkGrijp. Zes jaar later is hij ook één van de eersten met een 
supermarkt. Dat is de basis voor supermarktketen DeKamarkt. 
Nederland telt inmiddels een kleine 4.500 supermarkten.

Supermarkt  
niet zo machtig  
als gedacht
In 1998 waren er nog 6.000 supers. Maar er 
is veel veranderd. De afgelopen decennia 
zijn ketens als Jac. Hermans, A&P, Basis-
markt, Kopak en Konmar – om een klein 
deel te noemen – opgekomen en weer 
overgenomen of verdwenen. Ahold verkocht 
zijn onderdeel Schuitema (de eigenaar van 
C1000) aan CVC Capital Partners. En Klein 
Duimpje uit het zuiden, Jumbo, nam voor 
550 miljoen euro het veel grotere Super de 
Boer over. Het Veghelse familiebedrijf Van 
Eerd steeg daardoor met Jumbo met stip 
naar plek nummer drie op de ranglijst van 
marktaandeel in de supermarktbranche. 
Nog mijlen verwijderd van de onbetwiste 
koploper Albert Heijn, maar al wel voorbij 
aan Aldi en Plus.

Divers genoeg
Vanuit concurrentieoogpunt vindt de NMa 
dat er voldoende diversiteit en marktwer-
king is in de supermarktbranche. ‘Als je 
ziet hoe Jumbo zich van regionale speler 

tot landelijke keten heeft opgewerkt, zie je 
het bewijs. Dat loopt goed’, aldus Patricia 
Goudsmit-Hopstaken van de directie 
Mededinging. ‘Kijk, als Albert Heijn meer 
dan 40 procent marktaandeel zou hebben, 
zouden wij wel nerveus worden. Maar dat 
is niet het geval.’
De gevolgen voor de diversiteit bleken 
vorig jaar ook uit het NMa-onderzoek naar 
de prijsvorming in de Agri-foodsector, in 
samenwerking met het Landbouwecono-
misch Instituut. Onderzocht werd onder 
meer of de consument, die vond dat hij te 
duur uit was, ook daadwerkelijk te veel 
betaalde. Maar dat doet de consument 
dus niet. Want supermarkten in Nederland 
zijn niet almachtig en bepalen niet eigen-
handig de prijzen, aldus het onderzoek 
(zie ook pagina 6 en 7).

Toetsingscriteria
Niettemin blijft de NMa de mededingings-
rechtelijke gevolgen van overnames en 

fusies in deze branche toetsen. Goudsmit 
heeft daar in de voorbije jaren de nodige 
ervaring mee opgedaan. Het meest recent 
waren de overnames in 2009 door Jumbo 
van de 300 Super de Boer-vestigingen en 
vervolgens, in 2010, de doorverkoop van 
Jumbo van tachtig van deze winkels aan 
C1000 (i.c. Schuitema of moeder CVC).
De belangrijkste criteria in deze beide 
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toetsingen waren de omzet en de verkoop-
vloeroppervlakte (vvo) per winkel. Gouds-
mit: ‘En misschien nog wel belangrijker: 
we hebben per locatie bekeken wat de 
overname zou inhouden. Als er na de 
overname in een plaats twee supermark-
ten van dezelfde eigenaar zouden zijn, zijn 
we nagegaan hoe dicht die bij elkaar zaten 
en of daar – letterlijk – één of meer super-
markten van een andere keten tussenin 
zaten. Dit speelde vooral bij de kleinere 
plaatsen, tot pakweg vijftigduizend  
inwoners. Daarbij gingen we ervan uit  

dat mensen binnen een straal van een 
kwartier autorijden minstens een alterna-
tieve supermarkt moeten kunnen vinden.’

Lokaal marktonderzoek
Lokaal marktonderzoek was een belangrijk 
onderdeel van de procedure. Daarvoor 
was contact met (ook concurrerende) 
supermarktondernemers nodig. Ook wilde 
de NMa graag weten waar de klanten 
vandaan kwamen. Uit die gegevens werd 
in sommige plaatsen gedestilleerd dat 
mensen niet bereid zijn een supermarkt  
in een plaats verderop te bezoeken, ook al 
ligt die maximaal vijftien autominuten ver 
weg. ‘Zij blijven gewoon in hun dorp’, zegt 
Goudsmit. ‘En als twee supermarkten daar 

fuseren, kan er een mededingingspro-
bleem ontstaan als die twee gezamenlijk 
hun prijs verhogen of de kwaliteit van hun 
producten of service verlagen.’

Na het Jumbo-Super de Boer onderzoek 
stelde de NMa de voorwaarde aan Jumbo 
om één Super de Boerwinkel, in het  
Limburgse Meerssen, te verkopen aan een 
concurrent, omdat er vlakbij al een Jumbo 
was gevestigd. Jumbo voegde die ene win-
kel zonder morren toe aan het pakket dat 
toch al aan C1000 zou worden verkocht. 

Brussel of Den Haag?
Eigenlijk zou de NMa niet bij die tweede, 
kleinere overname van tachtig winkels 
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betrokken zijn. Schuitema diende de aan-
melding eerst bij de Europese Commissie 
in. De reden: de moeder van Schuitema 
(CVC) overschrijdt de gezamenlijke Euro-
pese omzetgrens van 250 miljoen euro  
en – vanwege CVC – ook de wereldwijde 
omzetgrens van vijf miljard euro. Bij de 
overname in 2008 van Schuitema door 
CVC vond daarom ook een Europese toet-
sing plaats. Bij de overname door Jumbo 
van Super de Boer gebeurde dat niet, 
omdat deze niet beide omzetdrempels 
overschreed. Bovendien: als fuserende 
supermarktorganisaties puur Nederlands 
zijn en het effect van de fusie in Nederland 
het grootst is, behandelt de NMa derge-
lijke overnames sowieso.

Goudsmit: ‘We hadden de overname van 
die tachtig winkels door CVC dus gewoon 
door de Europese Commissie kunnen 
laten toetsen. Maar dat wilden we niet.  
Wij hadden immers al een vergelijkbare 
overname behandeld en kenden de markt. 
Bovendien raakt dit ook alleen de Neder-
landse markt en is er sprake van veel, zeer 
lokale winkels. Wij vertelden de Europese 
Commissie dat wij onszelf om die redenen 
geschikter vonden voor de toetsing, ook 
omdat we inmiddels een goede wijze van 

onderzoek speciaal voor Nederland  
hadden ontwikkeld. Brussel ging hiermee 
akkoord. Doordat wij de zaak van Brussel 
overnamen, was er wel sprake van enige 
vertraging – een maand, hooguit twee. De 
aanvraag van Schuitema moest opnieuw 
worden gedaan en wij vroegen soms  
andere informatie dan Brussel. Maar wij 
hebben het relatief snel afgerond. De NMa 
is akkoord met de overname nu Schui-
tema vijf winkels verkoopt, die anders op 
puur lokaal niveau tot een te sterke positie 
voor Schuitema zouden leiden.’

Prijzenslag
De verwachting is dat de groei van  
Jumbo tot een prijzenslag zal leiden.  
Het Veghelse supermarktconcern heeft 
namelijk laten weten dat in elk van de 
nieuwe winkels (er worden er dit jaar  

veertig omgebouwd) de omzet op  
hetzelfde oppervlak met een kwart 
omhoog moet.

Bovendien lijkt de grote groei van Neder-
landse supermarkten uit eerdere jaren 
voorbij. Werd in 2008 nog een omzet-
stijging van 6,2% geboekt, in 2009 was  
de groei gezakt tot 3,5% en voor dit jaar 
verwacht marktonderzoeker GfK een groei 
van slechts 1,5%. Het verzadigingspunt 
lijkt bereikt. Al denkt GfK dat ook de  
crisis iets te maken kan hebben met de 
afvlakkende groei. Andere supermarkten 
moeten dus wel met een antwoord komen 
op de expansiedrift van Jumbo.  
Dat kan voor de consument nog een  
mooi 2010 inhouden.

 2008  2009
AH 31,3%  32,8%
Superunie 30,0%  29,6%*
Bijeen 24,8%  23,1%*

* Deze percentages, ook van 2008, gaan 
uit van de situatie na de overname in 
december 2009 door Jumbo van de 300 
winkels van Super de Boer, waarvan het er 
80 doorverkocht aan C1000. Tot die tijd 
was Jumbo aangesloten bij Superunie 
(Super de Boer en C1000 niet). Jumbo 
behaalde in 2008 zelfstandig een markt-
aandeel van 4,8% en in 2009 van 4,9%.

Onder AH vallen alle formules van Albert 
Heijn (dus ook de XL’s en de circa 200 
franchisewinkels van To Go).

Superunie is de inkooporganisatie van een 
groot aantal supermarktketens: Coop, 
Deen, Hoogvliet, Detailresult (DeKamarkt, 
Dirk, Bas en Digros), Jan Linders, Plus, 
Poiesz, Sligro Food (EM-TE en Golff), 
Spar Holding (Spar formule, Spar overig), 
Vomar en overige leden.
Bijeen is sinds 2010 de gezamenlijke 

inkooporganisatie van Jumbo en C1000 
(inclusief de overgenomen supermarkten 
van Super de Boer). Jumbo is in handen 
van de familie Van Eerd (Veghel). C1000 is 
eigendom van Schuitema, dat op zijn 
beurt weer eigendom is van investerings-
maatschappij CVC Capital Partners.
Lidl en Aldi verzorgen hun eigen inkoop.

Totale omzet supermarkten  
2008: 30,4  
2009: 32,0 (in miljarden euro’s)

Top-10 marktaandeel  
supermarkten eind 2009
1. Albert Heijn 32,8% 
2. C1000 14,0% * 
3. Jumbo 09,2% * 
4. Aldi (Du) 08,3%
5. Plus 06,0%
6. Lidl (Du) 05,4%
7. Detailresult 04,25%
8. Sligro Food 02,6%
9. Coop 02,4%
10. Spar (Du) 02,3%

* schattingen, inclusief aandeel in Super de Boer

Marktaandeel inkooporganisaties

Patricia Goudsmit
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Hij mocht niet…
…lid worden van de Raad  
van Beheer. Omdat zijn  
baasje lid was van de  
verkeerde rasvereniging. 

Verkeerd in die zin, dat er al een andere 
vereniging van deze rashonden was aan-
gesloten bij die overkoepelende organisatie 
van rashondenverenigingen. Want die han-
teerden als stelregel dat er per soort rashond 
slechts één vereniging lid mocht worden. 
Deze regel was volgens de Raad van Beheer 
noodzakelijk omdat zij zich soms door de 
erkende rasvereniging moet laten adviseren 
over de inschrijving van een hond. En de 
kans bestond, zo meende de Raad van 
Beheer, dat meer verenigingen van eenzelfde 
ras het over zo’n advies niet eens zouden 
worden. De buitengesloten rasverenigingen 
vonden dat geen steekhoudend argument. 
Die wilden óók lid kunnen worden en profite-
ren van de voordelen van het lidmaatschap. 
Dus richtten ze de Federatie van Rasvereni-
gingen op en dienden een klacht in bij de 
NMa. Die onderzocht de zaak en raakte in 
een voorlopig oordeel ook niet overtuigd van 
het nut van die regel. Bovendien concludeer-
de de NMa dat de Raad van Beheer met die 
ene stelregel de Mededingingswet overtrad. 
Daarop gaf het bestuur van de Raad van 
Beheer aan de regel wel te willen schrappen, 
maar eerst de bestaande leden te moeten 
raadplegen.  
Deze hieven de belemmering voor  
andere rasverenigingen om lid te worden 
vervolgens op. Daarmee is de grond voor  
de klacht vervallen. En zijn alle rashonden 
gelijkwaardig.
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Patiënt profiteert 
van nieuwe positie 
zorgverzekeraar
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Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten vinden dat  

ze tegenover de zorgverzekeraars staan als een David 

zonder slinger tegenover de reus Goliath. De verzekeraars 

zouden te veel inkoopmacht hebben. Daarom willen  

de zorgaanbieders een vuist maken door collectief te 

onderhandelen. De NMa heeft de wenselijkheid daarvan 

onderzocht. De verhoudingen zijn niet zoals ze lijken.

De overheid streeft in vele sectoren  
marktwerking na. Met de bedoeling om  
de belangen van de consument te dienen 
via meer, of in elk geval voldoende concur-
rentie. Concurrentie prikkelt om goed naar 
de wensen van de consument te luisteren 
en je als producent of aanbieder positief  
van je concurrenten te onderscheiden.  
Ook de zorgsector heeft in dit opzicht met 
een omslag te maken gekregen. Zeker nu  
de kosten van de zorg onder meer door de 
toenemende vergrijzing sterk stijgen, is het 
zaak om efficiënt met middelen en mogelijk-
heden om te gaan. 

Consumentenbelang
Om die reden en omdat de consument  
(in zijn rol als patiënt) lang niet altijd goed 
in staat is om de kwaliteit van zorgaan-
bieders te beoordelen, hebben zorgverzeke-
raars als intermediair tussen patiënt en 

zorgaanbieder, met de invoering van de 
zorgverzekeringswet in 2006 inderdaad  
een sterkere positie gekregen. Zelfstandige 
zorgaanbieders vrezen dat zorgverzekeraars 
eenzijdig bepalen tegen welke voorwaarden 
zorg wordt ingekocht. De vraag is of dit 
voor de patiënt leidt tot een verslechtering 
van het zorgaanbod. Maarten Janssen, 
adviseur van het Economisch Bureau van 
de NMa, meent dat het allemaal een stuk 
genuanceerder ligt.

De aantijging dat de NMa grote onder-
nemingen zou bevoordelen ten koste van 
kleine bedrijven of zelfstandigen, raakt  
zijns inziens in elk geval kant noch wal:  
‘Wij dienen noch de belangen van de grote 
bedrijven noch van de kleine’, stelt hij. ‘Ons 
werk dient het belang van de consumenten. 
Het is natuurlijk waar dat zorgverzekeraars 
grote organisaties zijn in de zorgsector, 
maar die schaalgrootte hebben ze nodig 
om de niet onaanzienlijke risico’s te kun-
nen dekken. Daarbij staat schaalgrootte  
niet gelijk aan marktmacht.’

Samen optrekken
In een serie rondetafelgesprekken heeft de 
NMa (vertegenwoordigers van) de kleinere 
zorgaanbieders gehoord over hun klachten. 
De NMa geeft al jaren voorlichting over wat 
wel en niet is toegestaan zonder de regels 
van gezonde concurrentie te overtreden. 
Waar gaat de Mededingingswet eigenlijk 

over en wat wordt daarmee beoogd?  
Waarom mogen zelfstandigen niet collectief 
optreden tijdens de onderhandelingen over 
tarieven van behandelingen? Deze en vele 
andere vragen werden daarbij aan de orde 
gesteld.
‘Er zijn voor de kleine zorgaanbieders wel 
mogelijkheden om op kleinere schaal geza-
menlijk op te trekken’, licht Janssen nader 
toe. ‘In bepaalde omstandigheden is het 
toegestaan om een klein samenwerkingsver-
band (bagatelregeling) te vormen. Dan heb 
je het over ten hoogste acht ondernemingen 
die samen afspraken maken. Een belangrijke 
voorwaarde – en daar knelt ‘m bij de zorg-
aanbieders de schoen – is dat hun geza-
menlijke omzet niet meer dan € 1,1 miljoen 
bedraagt. Maar die grens overschrijden zij al 
snel. Dus willen zij een soort bagatel-plus 
regeling met een hogere toegestane omzet.’

Volgens Janssen is het niet in het belang 
van de patiënt/verzekerde dit toe te staan. 
Uiteraard moeten zorgaanbieders wennen 
aan de nieuwe regels en de andere rolverde-
ling die er is gekomen sinds in de zorgsec-
tor marktwerking is ingevoerd, maar die 
nieuwe verdeling is wel precies wat de 
wetgever voor ogen stond.

Vertrouwensband
Janssen: ‘In vergelijking tot andere sectoren 
zijn aanbieders in de zorg niet slecht af. 
Kijk, mensen switchen nu eenmaal makke-

 ‘De NMa dient 
noch de belangen 
van de grote  
bedrijven noch  
van de kleine’
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lijker – ook al gebeurt dat maar één keer per 
jaar – van zorgverzekeraar dan van huis-
arts. Want huisartsen of tandartsen hebben 
een vertrouwensband met hun patiënten. 
Die laat je niet zomaar los, terwijl een zorg-
verzekeraar die in verhouding duur is of die 
minder goede voorwaarden biedt dan zijn 
concurrenten al gauw klanten verliest.’
De zorgaanbieders staan sterker dan ze 
vaak denken. Bovendien zijn zorgverzeke-
raars wettelijk verplicht om voldoende zorg 
in te kopen, omdat de verzekerden anders 
niet meer bij de zorgaanbieder van hun 
keuze in hun omgeving terecht kunnen.  
En ook dan lopen ze weg. Maar Janssen 
onderkent dat het verhaal niet voor alle 
zorgaanbieders gelijk is: ‘De vertrouwens-
band die je met een huisarts hebt, heb je 
bijvoorbeeld niet met een fysiotherapeut. 
Daar kom je voor een x-aantal behandelin-
gen en dat is het dan. Dus ja, dat is waar, 
fysiotherapeuten hebben het moeilijker  
dan bijvoorbeeld huisartsen.’

Patiëntenbelang
‘Wij blijven kijken naar het belang van de 
patiënt of verzekerde’, stelt Janssen. Ook 
zegt hij dat concurrerende zorgverzekeraars 

uiteindelijk altijd in het belang van de verze-
kerde moeten inkopen omdat verzekerden 
anders zullen overstappen. ‘Zorgverzeke-
raar snijden zich in de vingers als zij 
inkoopvoorwaarden hanteren die leiden  
tot een verschraling van het zorgaanbod. 
Het gezamenlijk optrekken door zorgaan-
bieders zou echter juist tot een zodanig 
sterke positie leiden dat zorgaanbieders 

niet meer naar de wensen van patiënten  
en verzekerden hoeven te luisteren’.

Kwaliteit
De NMa staat overigens wel positief  
tegenover het gezamenlijk optreden door 
zorgaanbieders, als het gaat om objectieve 
kwaliteitsstandaarden en innovatie. Kwali-
teit van aangeboden zorg is nu vaak nog 
moeilijk vast te stellen en daarom ook niet 
goed vergelijkbaar. Het zou goed zijn als 
daar verandering in zou komen, omdat dan 
de mogelijkheden toenemen om je positief 
te onderscheiden van je concurrent. ‘Als het 
daarvoor nodig is dat zorgaanbieders geza-
menlijk optrekken en met zorgverzekeraars 
gezamenlijk afspraken maken over objec-
tieve kwaliteitsstandaarden en innovatie, 
dan zijn we daar voor’, aldus Janssen.  
‘Het gezamenlijk inzichtelijk maken van 
kwaliteit is juist bevorderlijk voor de concur-
rentie. Het gezamenlijk optrekken met 
betrekking tot prijzen en de lokale invulling 
van kwaliteitsnormen tussen zorgaanbie-
ders en zorgverzekeraars (bijvoorbeeld 
afspraken over openingstijden van een 
praktijk) blijft echter uit den boze. Want  
dat beperkt de concurrentie.’

De zorgsector wil duidelijkheid over 
welke vormen van samenwerking en 
gedragingen van zorgondernemers op 
basis van de Mededingingswet wel en 
niet zijn toegestaan. Daarom heeft de 
NMa een brede consultatieronde gehou-
den en onlangs een geactualiseerde 
versie van de Richtsnoeren voor de zorg-
sector gepubliceerd. Hieruit blijkt dat, in 
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
veel vormen van samenwerking in de 
zorg wel zijn toegestaan. 

De NMa is voor samenwerking die  
de efficiëntie of de kwaliteit verhoogt. 
Uiteraard onder voorwaarde dat de  
concurrentie niet onnodig wordt beperkt 

door prijsafspraken of gebiedsverdelin-
gen. Dat blijft verboden. De Richts-
noeren gaan ook in op onderhandelingen 
tussen zorgverzekeraars en zorgaanbie-
ders en op situaties waarin sprake zou 
kunnen zijn van misbruik van een 
machtspositie. Hierover heeft de NMa  
in januari een visiedocument gepubli-
ceerd. Verder worden in de Richtsnoeren 
concentraties tussen ondernemingen 
zoals fusies en joint ventures behandeld.

Rollen NMa en NZa
Ook aan de verschillende rollen van de 
NMa en de NZa in de zorgsector wordt  
in de Richtsnoeren aandacht besteed.  
De NMa toetst fusies en overnames in  

de zorg en handhaaft het kartelverbod. 
Ook grijpt de NMa in bij mogelijk mis-
bruik van een economische machtsposi-
tie. De NMa toetst misbruik achteraf 
terwijl de NZa via haar toezicht misbruik 
kan voorkomen. Daarnaast stelt de NZa 
regels, budgetten en tarieven vast voor 
dat deel van de zorgmarkt dat geregu-
leerd wordt en stelt zij condities vast voor 
die delen van de markt die geheel of 
gedeeltelijk geliberaliseerd worden.  
De NMa en NZa maken bij hun toezicht 
gebruik van elkaars specifieke expertise.

De Richtsnoeren voor de zorgsector  
zijn te vinden op de website van  
de NMa: www.nmanet.nl.

Richtsnoeren voor de zorgsector geactualiseerd
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Publieke belangen en  
mededingingsrecht: complex

Het ís complex, maar afgaande op de  
EU-verdragen en huidige jurisprudentie 
ontkomen we er niet aan. Daarom moeten 
we kijken naar hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken en daarbij tevens het bedrijfs-
leven rechtszekerheid blijven bieden. Mijns 
inziens moeten we ons op drie kernvragen 
concentreren: (a) welke doelen komen in 
aanmerking (bijvoorbeeld, leveringszeker-
heid van energie, cultuur- en milieubescher-
ming)?; (b) hoe kunnen publieke belangen 
in mededingingstoezicht worden mee-
genomen? Bijvoorbeeld, zouden we de 
mededingingsregels opzij moeten zetten als 
een belangrijk publiek belang in het geding 
komt? Of is het beter om toch de mededin-
gingsregels toe te passen, maar mogelijke 
concurrentieverstoringen af te wegen tegen 

publieke belangen? Ik kies voor afwegen.  
Dat stelt ons beter in staat om het gewenste 
resultaat te behalen. Echter, dit leidt ons 
naar het derde vraagstuk: (c) hoe kunnen  
we die afweging zo open en transparant 
mogelijk maken, zodat we rechtszekerheid 
kunnen combineren met het bereiken van de 
gewenste doelen? Ik heb er erg van genoten 
om over dit soort vraagstukken met de NMa 
van gedachten te wisselen. Het is geweldig 
dat jullie over dit soort lastige vraagstukken 
nadenken. Dit komt zeker het bedrijfsleven 
ten goede en het zal ook bijdragen aan het 
vormgeven van een samenleving waarin we 
allemaal willen leven. (Townley komt in het 
jaarverslag van de NMa over 2009 aan het 
woord over publieke belangen. Het jaarver-
slag verschijnt eind april. red.)

Duurzaamheid, leveringszekerheid van energie of kwaliteit van zorg zijn  

publieke belangen. Het afwegen hiervan binnen het mededingingsrecht is 

complex, maar niet onmogelijk. De visie van een econoom en een jurist.

Het kan wel complex zijn, maar we moeten 
de problemen niet overdrijven. Mijns 
inziens krijgen we beter greep op het vraag-
stuk als we de economische inzichten erbij 
betrekken. Dit om te onderscheiden wan-
neer publieke belangen via een normale 
werking van het concurrentiemechanisme 
kunnen worden bereikt en wanneer niet.  
En ook om te begrijpen waarom de markt 
soms niet goed werkt: is er wellicht sprake 
van collectieve goederen, van belangrijke 
externe effecten of van bepaalde specifieke 
wensen op het vlak van de inkomensverde-
ling? Vervolgens komt dan de vraag aan 
bod of zelfregulering een geschikt middel is 

om de werking van het marktmechanisme 
te corrigeren. Immers, met name wanneer 
wordt gekozen voor zelfregulering komt het 
mededingingsrecht in beeld. Dit recht biedt 
naar mijn mening een vrij goed omschre-
ven ruimte voor zelfregulering ter beharti-
ging van publieke belangen. Belangrijke 
vragen zijn of er voldoende concreet sprake 
is van een publiek belang (dat de overheid 
zich ook aantrekt) en of de concurrentie-
beperking proportioneel is aan het gestelde 
doel en de mededinging niet volledig uit-
schakelt. Die vragen zijn niet altijd makke-
lijk te beantwoorden, maar de praktijk wijst 
wel uit dat het kan.

de econoom
Erik Kloosterhuis, medewerker mededingingstoezicht NMa

de jurist
Christopher Townley, auteur van 'Article 81 and Public Policy' (2009) Hart Publishing 
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Boetes voor  
niet melden  
concentratie  

De NMa heeft in twee zaken boetes  
opgelegd van in totaal EUR 1.302.000 
wegens het niet of niet tijdig melden  
van een concentratie. Het gaat om de 
overname van aandelen in Buitenfood 
door NPM Capital en de verkrijging van 
gezamenlijke zeggenschap in Alcotra door 
Sibco en Trafigura. De NMa legt een boete 
op, omdat het niet tijdig melden van een 
concentratie een ernstige ondermijning 
van het concentratietoezicht vormt.

De Mededingingswet verplicht onder-
nemingen om onder bepaalde omstandig-
heden een concentratie vooraf bij de NMa 
melden. De meldingsplicht geldt voor 
concentraties waarbij ten minste twee  
van de betrokken ondernemingen ieder 
een omzet in Nederland van minstens  
€ 30 miljoen behalen én waarbij boven-
dien alle betrokken partijen samen een 
wereldwijde omzet hebben behaald van 
minstens € 113.450.000.

NMa ondertekent 
charter Talent  
naar de Top

De Raad van Bestuur van de NMa heeft op 
11 maart in aanwezigheid van oud-minister 
van VROM Sybilla Dekker het charter 
Talent naar de Top ondertekend.  
Het charter werd eerder al ondertekend 
door meer dan honderd toonaangevende 
organisaties uit het bedrijfsleven, de non-
profit sector en de overheid, waaronder 
het ministerie van Economische Zaken. 
Instellingen en bedrijven laten hiermee 
zien dat ze zich inzetten voor een even-
wichtiger organisatiecultuur.
Door de ondertekening geven zij het 
belang aan van een organisatie waarin 
iedereen zijn of haar talenten kan ont-
plooien, ongeacht achtergrond, cultuur, 
geaardheid, sekse of leeftijd. Het charter 
richt zich vooralsnog specifiek op behoud 
van vrouwelijk talent. Met de onderteke-
ning heeft de Raad van Bestuur van de 
NMa een duidelijk signaal afgegeven over 
het belang van diversiteit.

Sectorspecifieke 
regulering  
voortzetten

Schiphol heeft nog steeds een economi-
sche machtspositie. Daarom is het wense-
lijk dat de sectorspecifieke regulering van 
luchtvaartactiviteiten wordt voortgezet.  
De NMa concludeert dit naar aanleiding 
van een onderzoek op verzoek van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Onderzocht werden markten voor  
luchtvaartactiviteiten en activiteiten die 
daarmee nauw verbonden zijn. Dat zijn 
bijvoorbeeld activiteiten ten behoeve van 
het opstijgen en landen van vliegtuigen  
en de afhandeling van passagiers en hun 
bagage. De studie is uitgevoerd in het 
kader van de evaluatie van de Wet  
luchtvaart. 
De NMa adviseert om eventuele ver-
goedingen voor toegang tot de lucht-
haveninfrastructuur voor aanbieders  
van grondafhandelingsdiensten aan de 
regulering toe te voegen. Voor de overige 
niet-luchtvaartactiviteiten, zoals parkeren 
en ruimteverhuur, volstaat het algemene 
mededingingsrecht. De conclusies van de 
studie zijn op 25 februari besproken met 
diverse partijen uit de luchtvaartsector. 
Eind april wordt de eindrapportage  
gepubliceerd.
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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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Speeches en  
lezingen NMa

Publicatie NMa-jaarverslag 2009
22 april 2010

International Competition Network (ICN)
26 – 29 april 2010
Istanbul, Turkije
Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa
 
Elsevier Congres Markt & Mededinging
20 mei 2010
Den Haag
Henk Don, Lid Raad van Bestuur NMa

Jubilee Conference on Current Issues  
in Competition Law
27 mei 2010
Warschau, Polen
Pieter Kalbfleisch
Voorzitter Raad van Bestuur NMa

Reguleringskader 
gas en elektriciteit 
voldoet

Het huidige reguleringskader voor de  
distributienetten van gas en elektriciteit 
functioneert in hoofdlijnen naar behoren.  
Er is geen reden tot zorg over de toekom-
stige kwaliteit van de netwerken. Deze  
visie heeft de NMa jongstleden februari 
gepresenteerd op basis van een onderzoek 
dat ze liet uitvoeren door Movares, Kiwa  
en PricewaterhouseCoopers.

Volgens de NMa heeft de regulering geleid 
tot lagere tarieven terwijl de betrouwbaar-
heid van de gas- en elektriciteitsnetwerken 
onverminderd hoog is gebleven. Netbeheer-
ders zijn goed in staat om alle investerin-
gen te verrichten die ze moesten doen.  
De regulering prikkelde de netbeheerders 
om efficiënter te werken, maar heeft  
niet geleid tot uitstel van noodzakelijke 
investeringen. 
Het reguleringskader biedt al de mogelijk-
heid om rekening te houden met specifieke 
omstandigheden van afzonderlijke netbe-
heerders. De NMa gaat onderzoeken of nog 
meer flexibiliteit kan worden geboden door 
ruimer gebruik te maken van het instru-
ment van aanmerkelijke investeringen.
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‘Ik vind het op verjaardagen niet altijd eenvoudig om uit te leggen 
wat voor juridisch werk ik bij het energiecluster nu eigenlijk doe.  
Ik zeg meestal: mijn werk draagt ertoe bij dat het licht en de kachel 
blijven branden – tegen een betaalbare prijs! Wij behandelen de 
beroeps- en bezwaarprocedures die netbeheerders en afnemers-
organisaties geregeld tegen de NMa aanspannen. Dat draait allemaal 
om de tariefregulering van de netbeheerders en dus om de prijs  
die consumenten en bedrijven betalen voor het transport van 
energie. En ja, wij zijn daarom vaak in de rechtszaal te vinden.  
Dat vraagt om scherp procederen in een erg jong vakgebied. Daar 
creëren wij veel jurisprudentie. Je moet weten: er is nog niet eens een 
handboek over energierecht. Eigenlijk zou ik dat zelf willen schrijven. 
Maar vooralsnog vind ik mijn werk nog te uitdagend.’

Fokke Elskamp – senior jurist Juridische Dienst NMa 

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

persoonlijk


