
Duurzaamheid en 
samenwerking zijn 
geen concurrenten

‘ Mededingingsrecht 
is er niet om 
de ziel te reinigen’

De koek 
is op
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Marktintegratie 

elektriciteit vordert

De groothandelsmarkt voor 

elektriciteit ontwikkelt zich positief. 

De  voortgang van marktintegratie 

met  omringende landen zorgt voor 

concurrentiedruk. Dat is positief 

voor de consumentenwelvaart. Op 

9 november 2010 is marktkop peling 

met Duitsland geïntroduceerd 

en op 12 januari 2011 met de 

Scandina vische markt. De capaciteit 

op deze verbindingen wordt hier-

door effi ciënter benut. 

Bedrijven anticiperen 

op reactie NMa 

Tegenover elk beboet kartel staan 

vijf ondernemingen die, vooruit-

lopend op mogelijk onderzoek door 

de NMa, hun kartel aanpassen of 

beëindigen. Tegenover honderd door 

de NMa behandelde fusiemeldingen 

staan er achttien die worden aange-

past of beëindigd. Ondernemingen 

en hun adviseurs blijken te antici-

peren op de reactie van de NMa. 

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 

vijfhonderd ondernemingen en 

 honderd  adviseurs van SEO 

 Economisch Onderzoek.

Boete glaskartel ruim 

17 miljoen euro 

De NMa heeft eind vorig jaar een 

kartel van vier producenten van 

 isolerend dubbelglas beboet. Door 

de illegale prijsafspraken kregen 

Koninklijke Saint-Gobain Glass 

Nederland NV, Scheuten Glas 

 Nederland BV en Pilkington Benelux 

BV boetes voor een totaalbedrag van 

ruim 17 miljoen euro. AGC Flat Glass 

Nederland BV kreeg geen boete aan-

gezien dit bedrijf het kartel via een 

clementieverzoek heeft aangemeld. 

Stichting Geestelijke Gezondheids  -

zorg Oost-Brabant en Stichting Reinier 

van Arkel hebben hun vergunnings-

aanvraag voor een fusie ingetrokken. 

De aanleiding daarvoor is de negatieve 

beoordeling van de NMa. Die was van 

plan om de fusie te verbieden. De NMa 

deed sinds december 2009 uitgebreider 

onderzoek naar de gevolgen van een 

mogelijke fusie tussen beide zorginstel-

lingen. Het bleek dat er mededingings-

problemen konden ontstaan die 

de keuzemogelijkheid voor cliënten 

zouden beperken. De Nederlandse 

Zorgautoriteit deelde deze visie. 

Vervolgens hebben de instellingen 

voorstellen (remedies) bij de NMa 

 ingediend, maar deze konden de con-

currentieproblemen niet overtuigend 

wegnemen. Bij het beoordelen van 

concentraties in de zorgsector heeft 

de NMa sinds 2004 ruim honderd 

besluiten genomen. Ook zijn er sinds-

dien tien concentratiezaken geweest 

waarbij de beoogde fusiepartners 

mede door de bezwaren van de NMa 

zelf besloten de fusieplannen niet 

voort te zetten. 

K
O

R
T

E
 B

E
R

IC
H

T
E

N

GGZ-instellingen trekken 
fusieaanvraag in

Uit onderzoek van de Energiekamer 

van de NMa blijkt dat 72 procent van 

de consumenten de energieprijzen 

hoog vindt. De gemiddelde consument 

denkt ongeveer 164 euro per maand 

uit te geven voor energievoorziening. 

 Duidelijk minder dan in 2009, toen 

de schatting ruim 172 euro was. 

Die inschatting komt nu meer in 

de richting van de werkelijke kosten 

van  ongeveer 140 euro per maand 

(de gemiddelde kosten voor  energie 

voor een huishouden met een 

gemiddeld verbruik). Consumenten 

onderschatten de kosten voor levering 

van elektriciteit en gas. Dat gas een 

relatief groot aandeel heeft in de totale 

energierekening, weet de gemiddelde 

consument sowieso vaak niet. Het 

leveringsdeel van gas is ruwweg twee 

keer zo hoog als dat van elektriciteit. 

Zie voor meer informatie de energie-

monitor ‘De Nederlandse energie-

markten in 2010’ op www.nmanet.nl

Consument vindt 
energieprijzen hoog
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Minister Verhagen zei eind vorig jaar te 

willen onderzoeken of de NMa, OPTA en 

de Consumentenautoriteit kunnen worden 

samengevoegd. In de praktijk werken 

deze toezichthouders namelijk al intensief 

samen. De zaak van het glasvezelnetwerk 

in Amsterdam (Reggefi ber) en het onder-

zoek naar colportage in de energiesector 

zijn mooie voorbeelden. De NMa zet al 

jaren in op samenwerking met allerlei 

toezichthouders en inspectiediensten; 

nationaal en internationaal. Daar plukken 

we geregeld de vruchten van. Het thema 

van het jaarverslag 2010, dat over enkele 

weken openbaar wordt, licht verschillende 

vormen van samenwerking toe. 

 Samenwerken wordt dus samenvoegen. 

Besparingen zijn daarbij een belangrijk 

motief. Tegelijkertijd vraagt de samen-

leving ook om meer en beter toezicht. 

Dat is een riskante combinatie. Het wordt 

een hele toer om de effectiviteit van het 

toezicht te waarborgen en te vergroten. 

NMa, OPTA en Consumentenautoriteit 

willen een nieuwe organisatie neerzetten 

die meer is dan een optelsom van de 

delen. Algemeen mededingingstoezicht, 

sectorspecifi eke regulering en 

consumenten bescherming zijn allemaal 

onderdelen van het marktmeesterschap. 

Verschillende vormen van toezicht in één 

club maakt het makkelijker om maatwerk 

te leveren. Iedere markt is anders, met 

eigen problemen en oplossingen. De 

experts kunnen straks denken in oplos-

singen voor  specifi eke problemen in een 

markt – ‘maatwerk’ – zonder al te veel 

inkadering door gescheiden bevoegd-

heden. Zij delen nu al dezelfde bevlogen-

heid voor hun vak, dus ik heb er vertrou-
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09  Misstanden
bij verkoop
aan de deur

12   Specialisatie is
oké als de patiënt
er baat bij heeft

pieter kalbfleisch, 
voorzitter raad van bestuur nma

wen in dat deze manier van werken na de 

samenvoeging succesvol wordt. Zo levert 

de nieuwe autoriteit straks een wezenlijke 

bijdrage aan goed werkende markten. 
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Het kabinet moet duurzaamheid tot 

topprioriteit verheffen, adviseerde 

de Sociaal Economische Raad (SER) 

vorig jaar. Maar bedrijven kampen 

op dit gebied met vragen. Bijvoor-

beeld hoe ze met de eventuele 

 extra kosten moeten omgaan 

die duurzaamheid met zich 

meebrengt. Afspraken 

maken over het door-

berekenen van deze 

kosten aan de consu-

ment mag niet. Maar 

er is veel ruimte om 

duurzaamheid te 

stimuleren, stelt 

de NMa.

Duurzaamheid 
en samenwerken 
zijn geen concurrenten 



gelden wel beperkingen. In onze visie is 

het in veel gevallen aan de overheid om 

te zorgen voor een gelijk speelveld om 

duurzaamheid te bevorderen.’

Soms kunnen afspraken tussen onder-

nemingen een efficiënte oplossing bieden 

om milieuvoordelen te behalen. Denk 

bijvoorbeeld aan afvalverwijderingstruc-

turen zoals het inleveren van gebruikte 

batterijen en wasmachines. De NMa heeft 

die systemen in het verleden bekeken en 

geconcludeerd dat 99 procent daarvan 

niet op mededingingsrechtelijke bezwaren 

stuit. Paul benadrukt daarom nogmaals 

dat niet elke vorm van samenwerking 

onder het kartelverbod valt.

keuzevrijheid

‘Het is concurrentietechnisch oké als 

een individuele onderneming besluit om 

de kosten die hij maakt voor de verduur-

zaming van zijn producten door te bereke-

nen in de verkoopprijs. Dan word je pro-

duct dus duurder. De consument heeft 

dan de keuze of hij meer wil betalen voor 

een duurzaam geproduceerd product of 

niet. In veel supermarkten kun je kiezen 

tussen gewoon vlees en biologisch vlees 

of tussen scharreleieren, eieren van kippen 

met vrije uitloop of biologische eieren. 

Het een is duurder dan het ander.’

Bedrijven kunnen met duurzaamheid 

goede sier maken, meent Jante: ‘Duur-

zaamheid, groen, eco, het zijn allemaal 

stempels waarmee je je van je concurren-

ten kunt onderscheiden. Bedrijven zien 

het nut en ook het economische belang 

daarvan steeds beter in, want vanuit 

 consumenten en de winkeliers is er steeds 

meer vraag naar. Omgekeerd kan het ook 

imagoschade opleveren als een bedrijf 

zich niet houdt aan de juiste balans tussen 

de drie P’s – people, planet, profit. En 

daarbij speelt niet alleen het milieu een 

belangrijke rol, maar ook zaken als kinder-

arbeid, arbeidsomstandigheden of het 

principe van ‘fair trade’. Kijk naar de ophef 

in 2009 rond de chocoladeletters die de 

Aldi, Lidl, Hema en Jamin verkochten 

van cacao die geproduceerd werd met 

onvoldoende zorg voor bepaalde 

paul benner (nma)

 V
olgens de SER moeten Neder-

landse beleidsprogramma’s 

over duurzaamheid en inno-

vatie beter worden gestroom-

lijnd en meer samenhang 

krijgen, ook met EU-programma’s. Een 

 nationale duurzaamheidstrategie dient 

behalve door de overheid ook door con-

sumenten, maatschappelijke organisaties 

en bedrijven te worden gesteund.

‘Voor de duurzame productie van goede-

ren is vaak innovatie nodig. Dat brengt 

research en development en investe-

ringen, onder meer in productiewijzen, 

met zich mee. Bedrijven vragen zich van-

zelfsprekend af hoe en in hoeveel tijd ze 

die investeringen kunnen terugverdienen’, 

zegt Paul Benner, programmamanager 

van de Directie Mededinging van de NMa. 

‘Veel bedrijven investeren in duurzaam-

heid om zich op die manier te onderschei-

den van de concurrentie. Ook worden veel 

initiatieven sectorbreed opgepakt. Daartoe 

gaan bedrijven samenwerking aan in de 

vorm van bijvoorbeeld een convenant.’

‘Veel samenwerkingsvormen zijn toege-

staan. Samenwerken om betere productie 

of distributie te realiseren, kan voldoen 

aan vrijstellingscriteria voor het kartel-

verbod als de consument voor een deel 

profiteert van die voordelen. Afspraken om 

bepaalde kostenposten collectief door te 

berekenen of quoteringsafspraken kunnen 

in de regel niet rekenen op sympathie 

van de mededingingsautoriteit, want 

die beperken de concurrentie, benadelen 

de consument en zijn dus verboden.’ 

economische motieven

‘Ook al is het soms nodig, als concurren-

ten met elkaar om de tafel gaan zitten, 

houdt dat wel bepaalde risico’s in’, vult 

Jante Parlevliet, beleidsmedewerker van de 

Directie Economische zaken van de SER, 

aan. ‘Want de kans bestaat dat bedrijven 

vanwege overwegend economische 

 motieven afspraken maken en daar dan 

een duurzaamheidslabel op plakken. 

Daar moet je dus wel de hand aan 

 houden. Mededingingsrecht en samen-

werking zijn niet onverenigbaar, maar er 

 ‘Investeringen in 

duurzaamheid 

verdien je niet 

altijd in korte 

tijd terug, het is 

ook investeren 

in de toekomst’

 arbeidsnormen. Door een actie van Oxfam 

Novib kwamen die bedrijven in een kwaad 

daglicht te staan. Ze hebben dan ook 

bakzeil gehaald en beterschap beloofd.’

duurzame garnalenvangst

Paul: ‘Duurzaamheid kan investeringen 

vergen en dat verdien je echt niet altijd in 

korte tijd terug. Je moet het ook zien als 

een vorm van investeren in de toekomst. 

En een mogelijkheid om je concurrenten 

voor te blijven. Daarnaast kan er een 

 collectief gevoeld belang zijn om tot 

 duurzaamheid te komen. Hetgeen 

ons weer terugbrengt bij de vraag hoe 

bedrijven in het licht van de Mededingings-

wet gezamenlijk kunnen omgaan met 

de dilemma’s rond duurzaamheid.’ 
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‘ Maatschappelijk 

verantwoord 

 ondernemen mag 

geen dekmantel 

zijn voor  

econo mische  

motieven’

‘Zo dringen de markt, de overheid en 

natuurorganisaties alle aan op duurzame 

garnalenvisserij. De garnalenvissers 

 hebben ons daarom gevraagd of ze daar 

onderling afspraken over mogen maken. 

Dit in aanvulling op de Europese visserij-

regelgeving die ook al een duurzaamheid-

achtergrond kent. Daarbij moet je denken 

aan een manier van vissen die de bodem 

niet belast, terugdringen van bijvangsten 

zoals jonge schol, het instandhouden van 

de garnalenpopulatie, het meenemen van 

(plastic) afval dat in de netten komt zodat 

het aan wal kan worden verwerkt en 

 dergelijke meer.’

De NMa zal in een informele zienswijze 

duidelijkheid geven over waar de grenzen 

liggen voor de garnalenvissers. En in een 

breder verband zal de NMa ook een ronde-

tafelbijeenkomst organiseren met als 

thema duurzaamheid. De SER heeft in 

haar advies eveneens aangegeven dat de 

mededingingsautoriteiten kunnen bij-

dragen in het creëren van transparantie 

over de grenzen van het toelaatbare als het 

gaat om collectieve duurzame initiatieven.

mvo als dekmantel

Jante: ‘De garnalenvissers hebben te 

maken met harde marktcondities. Zeker 

vanwege de concurrentie uit Azië, gecon-

centreerde groothandel en de gemengde 

visserij. In dit verhaal speelt ook de econo-

mische component van duurzaamheid een 

zekere rol. Dan is het wel verstandig om 

kritisch te bekijken of de afspraken die de 

garnalenvissers met elkaar willen maken 

effectief zullen bijdragen aan de milieu-

dimensie van duurzaamheid. Soms kan 

het goed werken en sla je met milieuwinst 

en verbeterde marktkansen twee vliegen 

in een klap. Maar als de economische 

dimensie de overhand krijgt, wordt maat-

schappelijk verantwoord ondernemen 

(mvo) een dekmantel. Aan de NMa dus 

de taak om te waken voor kartelvorming 

als makkelijke oplossing voor problemen 

waar economische en ecologische duur-

zaamheid door elkaar heen lopen.’

jante parlevliet (ser)



halen wat er speelt en waar consumenten 

belang aan hechten. ‘Op basis daarvan én 

van de circa 100.000 meldingen en klach-

ten die we daarnaast jaarlijks van consu-

menten ontvangen, stellen we als toezicht-

houder onze prioriteiten en bepalen we 

welke onderwerpen op ConsuWijzer.nl een 

prominente plaats verdienen’, aldus Van 

Buchem. ‘We kregen in 2010 bijvoorbeeld 

veel meldingen en vragen over misleidende 

en agressieve verkoopmethoden, garantie, 

onduidelijke en onjuiste rekeningen en het 

opzeggen van abonnementen.’

‘Ook het maatschappelijk overleg dat wij 

als Consumentenautoriteit hebben met 

de Consumentenbond, VNO-NCW, MKB 

Nederland, het Juridisch loket en de 

Geschillencommissie levert belangrijke 

input voor onze toezichtsagenda op. Verder 

volgen we op ConsuWijzer de actualiteit. 

Want als er een negatief reisadvies voor 

Egypte wordt afgegeven, willen mensen die 

al een reis daar naartoe hebben geboekt 

 publiek kiest consuwijzer als  
 ‘beste overheidswebsite 2010’

‘ We verleiden 
mensen om in 
actie te komen’

 D
e site werd vorig jaar 

2,3 miljoen keer bezocht; 

een stijging van 15 procent 

ten opzichte van 2009. Niet 

voor niets is ConsuWijzer.nl 

door het publiek uitgeroepen tot  

‘Beste Overheidswebsite 2010’.

ConsuWijzer sleepte de online publieksprijs 

in de wacht vanwege de hoge kwaliteit van 

de inhoud, navigatie en ontwerp. ‘Aanvan-

kelijk was het vooral een informatieve en 

dus zendergerichte site’, vertelt Bernadette 

van Buchem, directeur van de Consumen-

tenautoriteit. ‘Inmiddels hebben we de 

interesses en wensen van de ontvangers 

– consumenten dus – voorop gesteld. 

Mede dankzij het heldere taalgebruik 

werkt dat uitstekend, zo blijkt.’

weten wat er speelt

Zij legt uit dat het surfgedrag op zowel 

de eigen website als op andere fora voort-

durend wordt gemonitord om te achter-

natuurlijk weten hoe dat gaat en wat ze 

moeten doen. En toen onlangs een grote 

elektronicaketen failliet ging, waren mensen 

die daar een apparaat hadden gekocht 

benieuwd hoe het met hun garantie zit. 

Daarover plaatsen we dan informatie in een 

nieuwsbericht. Dat voorkomt ook vragen.’

consumentenbelang

Naast toezicht houden op en het handhaven 

van consumentenrechten is informatie 

verstrekken dus een belangrijke taak voor 

de Consumentenautoriteit. Vooral omdat 

consumenten vaak niet goed op de hoogte 

zijn van hun rechten. Van Buchem: ‘Daar-

voor kunnen ze bij ConsuWijzer terecht. 

Op ConsuWijzer.nl staan bijvoorbeeld tal 

van voorbeeldbrieven die consumenten 

kunnen gebruiken als ze een probleem of 

een geschil met een bedrijf hebben. Vorig 

jaar werden per maand ruim 40.000 van 

zulke brieven gedownload, ongeveer een 

half miljoen over heel 2010. Dat zegt iets 

over de praktische bruikbaarheid van 

deze brieven.’ Zij benadrukt dat het belang-

rijk is dat consumenten in actie komen en 

niet moeten denken dat protesteren toch 

niet helpt. Daarin kan kwalitatieve over-

heidscommunicatie een verschil maken. 

‘De grootste uitdaging voor ConsuWijzer 

is dan ook om mensen te verleiden in actie 

te komen als ze niet gekregen hebben 

 waarop ze recht hadden. Zo creëren we 

16 miljoen toezichthouders.’

Effectieve overheidscommunicatie kan tot 

opmerkelijke resultaten leiden. Dat bewijst 

het succes van de website ConsuWijzer.nl 

van de Consumentenautoriteit, de NMa 

en de Opta. 
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NMa in 2010 
doeltreffend en doelmatig

De NMa is een lerende en innoverende 

organisatie, die goed scoort op aspecten 

als doelmatigheid en doeltreffendheid. 

Daardoor slaagt deze organisatie erin 

markten beter te laten werken. 

 D
it blijkt uit onderzoek vorig jaar van 

de wetgever naar het functioneren van 

de NMa. Ook in termen van financieel 

rendement doet de NMa het goed: het 

budget voor 2010 was 45,9 en de maatschappe-

lijke baten 284 miljoen euro; ruim zes keer zoveel.

dialoog

De NMa tracht de dialoog te bevorderen, 

onder meer door informele zienswijzen te geven. 

Vorig jaar wilde het crisisberaad Binnenvaart 

de binnenvaart door de crisis heen helpen door 

overcapaciteit van droge lading- en container-

schepen tijdelijk uit de markt te halen. Dan neemt 

het aanbod af. De NMa gaf aan dat dergelijke 

concurrentiebeperkende maatregelen op de 

 korte termijn nadelige gevolgen hebben voor 

de consument. Als de crisis een vrijbrief voor 

kartelafspraken wordt, vertraagt het economisch 

 herstel en lijdt de consument schade.

sancties

De NMa heeft in 2010 in 12 zaken boetes 

 opgelegd voor ruim 137 miljoen euro aan totaal 

33 ondernemingen, waaronder buitenlandse 

bedrijven. Ook zijn acht personen beboet 

voor het leidinggeven aan overtredingen van 

de  Mededingingswet door hun bedrijf. 

onderzoeken

In 11 gevallen legde de NMa de verdenking van 

de overtreding van het kartelverbod vast in een 

rapport, waarna een sanctieprocedure volgt.  

Op dit moment lopen er twintig mededingings-

rechtelijke onderzoeken. Vijf onderzoeken zijn 

stopgezet wegens onvoldoende bewijs.

concentraties

In 2010 werden 83 concentraties (fusies, over-

names en joint ventures) gemeld. Daarvan zijn 

er vier ingetrokken tijdens de fase waarin de NMa 

beoordeelde of daarvoor een vergunning kon 

worden verleend. De NMa heeft in 83 concentra-

ties een besluit genomen en zeven vergunningen 

geëist voor een concentratie. 

vervoer

Er lopen twee NMa-onderzoeken op basis van de 

Spoorwegwet. De minister van Verkeer & Water-

staat werd zes keer over dossiers geadviseerd en 

voor 2011 zijn de loodsgeldtarieven vastgesteld. 

energie

De NMa heeft vorig jaar 132 energiebesluiten 

(methode-, uitvoerings-, en handhavings- 

besluiten) genomen en negen adviezen gegeven 

aan de minister van Economische Zaken,  

Landbouw & Innovatie. Ook beslechtte de 

mededingings autoriteit 26 energiegeschillen. 

bezwaar en beroep

In 2010 heeft de NMa 118 bezwaarschriften 

tegen energiebesluiten behandeld en 12 mede-

dinging zaken. Het College van Beroep voor 

het bedrijfs leven (CBb) rondde afgelopen jaar 

12 beroepszaken af tegen NMa-besluiten, waarvan 

6 bouwzaken en 55 energiebesluiten. Het CBb 

behandelde 36 mededingingsbesluiten, waarvan 

19 bouwzaken. 

Alle cijfers zijn voorlopig. Door administratieve 

processen kunnen de definitieve cijfers enigszins 

afwijken. De NMa brengt elk jaar een jaarverslag 

uit. Het jaarverslag over 2010 wordt in april 2011 

gepubliceerd. Het kan dan worden opgevraagd 

via de website www.nmanet.nl.



De NMa heeft onlangs twee energiebedrijven beboet 

omdat zij zich niet aan de regels voor colportage heb-

ben gehouden. Samen met de Consumentenautoriteit 

opende de NMa begin vorig jaar al een meldpunt 

 colportage vanwege het grote aantal signalen over 

 mogelijke misstanden bij colportagepraktijken 

van energiebedrijven.

 G
reenchoice kreeg een boete 

opgelegd van ruim 2 miljoen 

euro en energie:direct een 

 boete van ruim 1 miljoen euro. 

De manier waarop beide energiebedrijven 

begin 2010 van deur tot deur hebben 

 geprobeerd nieuwe klanten te werven, kan 

volgens de NMa niet door de beugel. Veel 

mensen die zo werden benaderd, begrepen 

niet wat de bedoeling van het bezoek was: 

het aangaan van een contract met een 

andere energieleverancier. Op basis van het 

verhaal van de colporteur verkeerden ze in 

de veronderstelling dat zij bijvoorbeeld 

tekenden voor een informatiepakket of voor 

een korting bij hun huidige leverancier. 

spelregels

Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: 

‘Colportage is op zich een prima manier 

om nieuwe klanten te werven. Wel vinden 

we het essentieel dat iedereen zich aan 

de spelregels houdt. Consumenten 

 moeten de aanbiedingen die ze van 

 energiebedrijven ontvangen kunnen 

 vertrouwen. Daarom treedt de NMa nu 

stevig op.’ Tegen de boetebesluiten van 

de NMa staat bezwaar en beroep open. 

Het is  volgens de mede-

dingings autoriteit in ieders 

belang dat de energiemarkt 

 dynamisch blijft en dat de 

 energiebedrijven elkaar scherp 

houden met  goede prijzen, 

 transparante aan biedingen en 

betrouwbare dienstverlening. 

Eerlijke  werving is een belangrijke 

 voorwaarde voor een goed 

 werkende markt. 

niet incidenteel

Vara’s tv-programma ‘Kassa’ 

 besteedde in januari 2010 uit gebreid 

aandacht aan de colportagepraktijken 

van energiebedrijven. In dezelfde 

 periode openden de NMa en de 

 Consumentenautoriteit het digitale 

meldpunt colportage omdat zij  signalen 

kregen over  mogelijke  misstanden bij 

de colportagepraktijken van energie-

bedrijven. Die signalen vormden de 

 aanleiding voor gezamenlijk onderzoek 

door de NMa en de Consumenten-

autoriteit. Beide toezichthouders 

 gebruiken dit onderzoek waar nodig 

om maatregelen te nemen op basis 

van hun eigen bevoegdheden. Uit het 

 NMa-onderzoek bij Greenchoice en 

 energie: direct blijkt dat de  overtredingen 

aanmerkelijk ernstiger waren dan een paar 

ongelukkig verlopen wervingsgesprekken. 

Veel consumenten begrepen niet dat zij 

feitelijk tekenden voor een  contract bij 

een andere energieleverancier. Boven -

dien hebben deze energiebedrijven de 

consumenten niet altijd goed ingelicht over 

belangrijke voorwaarden van het  contract 

dat zij aanboden. Bijvoorbeeld over de duur 

en over de manier waarop een klant kan 

opzeggen. Meer informatie over kopen aan 

de deur en welke rechten de consument 

daarbij heeft, staat op www.consuwijzer.nl.

Misstanden
bij verkoop
aan de deur
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Vier Nederlandse, drie Belgische en acht 

Duitse meelfabrikanten hebben jarenlang 

in wisselende samenstelling onderling de 

Nederlandse markt verdeeld en afspraken 

gemaakt om concurrentie te beperken. 

De NMa heeft in totaal 81,6 miljoen euro 

aan boetes opgelegd. Voor de deelnemers 

aan de kartelafspraken is de koek op.

De koek is 
op voor het 
meelkartel

 D
e leden van de Raad van 

Bestuur van de NMa 

 noemen de kartelafspraken  

‘een ernstige zaak, omdat 

die alle inwoners van ons 

land raken. Iedereen eet immers brood.’  

Marie-Christine Zandvliet en Willem van 

Dijk, zaakbehandelaren bij de NMa, 

 specificeren dat meel weliswaar niet 

zoveel van de kostprijs van brood uit-

maakt, maar dat het volume van de brood-

consumptie uiteraard wel heel groot is. 

‘Bovendien is ook in tal van andere 

 producten meel verwerkt, van pizza’s 

tot koekjes.’

afzet garanderen

‘De afspraken werden gemaakt tussen 

2001 en 2007’, vertelt Willem. ‘De basis 

was dat diverse meelfabrikanten hadden 

afgesproken elkaars klanten niet over te 

nemen. Dat maakte het voor die klanten  

– onder meer de grote bakkerijen die 

supermarkten bevoorraden – moeilijker 

om te onderhandelen over een betere 

prijs. Ze konden immers niet bij de con-

current terecht als ze niet tevreden waren.’ 

Willem: ‘Ze gingen zelfs zo ver dat ze een 

concurrent die niet aan het kartel, dat 

wisselende samenstellingen heeft gekend, 

deelnam opkochten en zo uit de markt 

haalden. In Bergen op Zoom werd een 

meelfabriek opgekocht door een stroman 

en ontmanteld om te voorkomen dat zich 

daar een nieuwe concurrent zou vestigen. 



onderzoek en samenwerking

De NMa heeft het onderzoek in  

samenwerking met andere Europese 

mededingingsautoriteiten uitgevoerd. 

Marie-Christine legt uit hoe dat is gegaan: 

‘De NMa is de meelsector om twee  

redenen gaan onderzoeken. Ten eerste 

omdat uit de kartelindex van ons Econo-

misch Bureau bleek dat de meelsector 

gevoelig zou zijn voor kartelgedrag. Er is 

bijvoorbeeld sprake van een homogeen 

product en relatief weinig meelfabrikanten. 

Bovendien waren er externe signalen die 

erop duidden dat er wel eens een kartel in 

die sector actief zou kunnen zijn. Vervol-

gens bleek dat andere autoriteiten even-

eens met onderzoek in de meelsector 

bezig waren.’

Vanwege de betrokkenheid van Duitse en 

Belgische ondernemingen en het feit dat 

twee Duitse meelfabrikanten gebruik 

 hebben gemaakt van de clementieregeling 

door de kartelpraktijken op te biechten, 

ontstond er een nauwe samenwerking  

met het Duitse Bundeskartellamt en 

de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het aanpakken van het kartel in de meel-

sector toont volgens beide NMa’ers aan 

dat sectoronderzoek de moeite loont, dat 

samenwerken met andere Europese mede-

dingingsautoriteiten tot goede resultaten 

leidt en dat de clementieregeling een 

uitstekend instrument blijft om achter 

het reilen en zeilen van kartels te komen. 

de boetes

Na het onderzoek van de Directie Mede-

dinging heeft de Juridische Dienst de zaak 

overgenomen. Deze heeft de partijen de 

gelegenheid gegeven hun zienswijzen 

kenbaar te maken en de zaak in zijn geheel 

beoordeeld. Dit resulteerde in boetes van 

in totaal meer dan 80 miljoen euro. Daar-

tegen staat nog bezwaar en beroep open.

Ook werd een van de deelnemers aan 

de kartelafspraken gecompenseerd voor 

verlies van afzet, om hem ‘binnenboord 

te houden’.’ 

zwaar weer

Sommige kartels worden opgericht om er 

beter van te worden, de meelfabrikanten 

probeerden vooral een gegarandeerde 

afzet te halen. Mensen eten namelijk niet 

steeds meer brood en dus groeit de meel-

markt al sinds jaar en dag niet meer. 

‘Om toch een bepaalde afzet in ons land 

te hebben, besloot een aantal meel-

fabrikanten samen de markt te verdelen.’

Willem vervolgt: ‘Overigens verkeerden 

de meelfabrikanten in 2007 in zwaar weer. 

Door diverse ontwikkelingen op de graan-

markt – graan is de grondstof voor meel – 

werd de transparantie op de meelmarkt 

minder. Bovendien was het aantal grote 

bakkerijen die aan supermarkten leveren 

afgenomen door fusies. Beide aspecten 

maakten het een stuk lastiger om stiekem 

onderling de koek te verdelen.’
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Ziekenhuizen hebben met de marktwerking in 

de zorg bepaalde vrijheden gekregen, maar moeten 

zich wel aan de mededingingsregels houden. 

Bij het maken van keuzes welk ziekenhuis zich 

waarin kan specialiseren, ziet de NMa vooral 

een rol voor de verzekeraar weggelegd.

 Z
iekenhuizen mogen afspraken 

maken over specialisatie, 

maar de patiënt moet daar 

dan aantoonbaar beter van 

worden, zo werd duidelijk 

 tijdens het symposium van de NMa, 

de Nederlandze Vereniging Ziekenhuizen 

(NVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) over ziekenhuiszorg en markttoezicht. 

‘Ondernemerschap betekent keuzes maken 

en verantwoordelijkheden nemen’, hield 

voorzitter Theo Langejan van de RvB van 

de NZa het gehoor van 150 bestuurders van 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor. 

‘Als ziekenhuizen specialisatieafspraken 

maken, moeten zij kunnen aantonen dat 

de voordelen daarvan opwegen tegen 

 nadelen zoals minder keuzevrijheid voor 

patiënten of verzekeraars’, stelde Pieter 

Kalbfleisch, voorzitter van de RvB van 

de Nederlandse Mede dingingsautoriteit 

(NMa).

kwaliteit geen vrijbrief

De boodschap was duidelijk: samen werking 

tussen ziekenhuizen mag niet tot gevolg 

hebben dat er geen of nauwelijks concurren-

tie overblijft. ‘Concurrentie zorgt er immers 

voor dat ziekenhuizen in kwaliteit investeren 

en op hun kosten letten. Een onderlinge 

afspraak moet daarom leiden tot een betere 

prijs/kwaliteit verhouding en mag niet 

 verder gaan dan strikt noodzakelijk’, licht 

programmamanager Zorg Judith van Tartwijk 

van de NMa toe. ‘Als door samenwerking 

snellere diagnoses kunnen worden gesteld 

en  complicaties voorkomen, juichen wij dat 

vanzelfsprekend toe. Maar kwaliteit is geen 

vrijbrief waarmee ziekenhuizen om het 

even welke afspraak mogen maken.  

Wij hechten er bijvoorbeeld ook belang 

aan dat schaalvoordelen worden benut en 

 behandelingen tegen de beste prijs  worden 

aangeboden. Daarnaast moet er restcon-

currentie zijn zodat de voordelen worden 

doorgegeven aan patiënten of verzekerden.’ 

Samenwerkende partijen worden dus 

 gedisciplineerd door andere aanbieders, 

verzekeraars en patiënten. Verschillende 

factoren spelen daarin een rol. Of andere 

ziekenhuizen de behandeling van een 

patiënt snel en eenvoudig kunnen over-

nemen bijvoorbeeld.  

Specialisatie is 
oké als de patiënt 
er baat bij heeft



hans feenstra  
martini ziekenhuis groningen 

 ‘H
et is heel positief dat de NMa en 

de NZa contact zoeken met het 

veld via zo’n symposium over 

ziekenhuiszorg en markttoezicht’, zegt 

Hans Feenstra, voorzitter van de Raad 

van Bestuur van het Martini Ziekenhuis in 

Groningen. Dat is volgens hem ook hard 

nodig omdat bij ziekenhuizen verwarring 

bestaat over wat wel en niet mag. ‘Ik snap 

wel dat geen twee situaties gelijk zijn, 

maar het moet duidelijk zijn waar de 

 grenzen liggen. Ik hoef geen dik boek 

met spelregels, maar heldere hoofdlijnen 

zouden heel prettig zijn.’ De cruciale rol 

die de NMa voor zorgverzekeraars ziet 

weggelegd bij het bepalen van welk zieken-

huis welke zorg mag leveren, landt niet 

goed bij de voormalig internist en oud-

bestuursvoorzitter van De Friesland Zorg-

verzekeraar. Hij stelt dat de NMa de zorg-

verzekeraars te positief afschildert: ‘Ze 

zijn echt geen Robin Hood. Ik heb mee-

gemaakt dat het Martini ziekenhuis een 

bepaalde zorg goedkoper kon leveren 

dan andere instellingen, maar zorg - 

ver zekeraars toch voor een academisch 

Maar ook de sturingsmogelijkheden van 

verzekeraars, de mogelijkheden voor 

 nieuwe zorgaanbieders om tot de markt 

toe te treden en de bereidheid van patiën-

ten om verder te reizen voor behandeling 

in een ziekenhuis zijn van invloed.

verschillende situaties

Het doel van het eind januari gehouden 

symposium was om de spelregels op dit 

gebied uit te leggen. Volgens de deel-

nemers was dat nuttig en nodig. Maar 

niet eenvoudig, want die regels moeten 

per geval worden bekeken. Mag een zieken-

huis bijvoorbeeld eigenhandig stoppen 

met verlieslatende behandelingen, bijvoor-

beeld op het gebied van gecompliceerde, 

weinig voorkomende oncologie. Mag een 

verzekeraar een bepaald ziekenhuis niet 

contracteren voor een bepaalde ingreep 

omdat die daar te weinig wordt uitgevoerd 

om goede kwaliteit te kunnen garanderen? 

Ja, want de NZa waakt over de zorgplicht. 

 ziekenhuis kozen. Zo werden wij buiten 

de markt gesloten. Ik ben er daarom zeer 

op tegen dat zij beoordelen wat kwaliteit 

inhoudt en wie dat kan leveren.’

Feenstra constateert dat de discussie 

over kwaliteit en concentratie in Neder-

land achterloopt bij het buitenland en 

vindt dat het financieringstelsel moet 

veranderen. ‘Als ik nu ga specialiseren, 

moet ik zorgactiviteiten die geld opleveren 

schrappen’, legt hij uit. ‘Dan zijn we over 

twee jaar failliet. Tenzij dat specialisme 

meer oplevert. Daarmee wordt specialis-

tische hulp in eerste instantie duurder, ja. 

Maar kwaliteit verdient zich op termijn 

terug onder meer doordat er minder 

 complicaties optreden. Overigens moet 

de sector zelf ook assertiever worden om 

dat beter te regelen.’

Mogen ziekenhuizen onderling besluiten 

welk ziekenhuis welke zorg aanbiedt? 

‘Ik weet dat niet iedereen even blij is 

met onze boodschap, maar in zo’n geval 

zijn er mededingingsrisico’s die moeten 

worden onderzocht’, zegt Van Tartwijk. 

Als ziekenhuizen moeten specialiseren 

om aan kwaliteitsnormen te voldoen, ziet 

de NMa een belangrijke rol weggelegd 

voor verzekeraars om te bepalen welk 

ziekenhuis welke zorg gaat aanbieden. 

De verzekeraar heeft in het huidige 

‘ Zorg verzekeraars zijn geen Robin Hood’

 zorgverzekeringstelsel immers behalve een 

regierol ook een zorgplicht om  voldoende 

kwalitatieve zorg in te kopen. 

rolverdeling

De NMa en de NZa hebben hun samen-

werkingsprotocol vernieuwd om toezicht-

houdende taken effectiever uit te voeren 

en overlap te voorkomen. Ook is opnieuw 

afgesproken dat de autoriteiten elkaar 

bij fusies en overnames en bij markt - 

af bakeningsafspraken consulteren.
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roelf de boer, 
voorzitter nederlandse vereniging  

van ziekenhuizen (nvz)

beperkingen vanuit mededinging aan’, 

zegt hij. ‘Speelt een zorgverzekeraar daar 

een sturende rol in, dan ligt het anders.  

Verzekeraars kunnen als belangenbe-

hartiger van hun klanten beoordelen of 

het wegvallen van concurrentie nadelige 

gevolgen heeft voor de verzekerden.’ 

Vanzelfsprekend stellen de beroepsgroepen 

zelf de kaders voor minimumkwaliteit  

en volumes. Maar vervolgens zijn wij, 

zoals de NMa stelt, heel goed in staat 

om te bepalen welk ziekenhuis het beste 

welke zorg kan leveren. Wij moeten onze 

klanten ook kunnen uitleggen waarom 

ze voor bepaalde behandelingen verder 

moeten reizen.’ Gerrits’ belangrijkste 

kanttekening is dat de NMa nog helderder 

geografische markten moet afbakenen. 

‘Die kan per behandeling verschillen. Voor 

een eenvoudig, poliklinisch te behandelen 

aandoening kun je lokale of regionale 

grenzen stellen, terwijl voor een zeldzame 

aandoening heel Europa als relevante 

markt kan gelden. Maar hoe bepaal je dat? 

Daarover ontstaat op basis van casuïstiek 

wel jurisprudentie, maar ondertussen zou 

het goed zijn als de NMa duidelijk maakte 

welke criteria zij daarbij precies hanteert.’

We moeten vooruit, aan de slag, door 

praktijkervaringen wijs worden in markt-

zaken. Dan misschien maar door wat 

schade en schande. Met onze patiënten 

op het netvlies. Die moet er tenslotte 

beter van worden.

Het symposium heeft daar een mooie 

aanzet voor gegeven. Natuurlijk, als er 

iets grondig misgaat moet er ingegrepen 

worden. Of zoals de cricketman Kalbfleisch 

zei: ‘If you hit them, hit them hard.’ 

Mijn hockeytrainer zei ook zoiets:  

‘Speak softly but carry a heavy stick.’ 

 Volgens mij geeft dat ons de ruimte die  

we nodig hebben.

‘Alle partijen hebben behoefte  
aan duidelijkheid’

olivier gerrits achmea  Z
owel bij zorgaanbieders als bij 

zorgverzekeraars leven veel vragen 

over wat wel en niet binnen de 

grenzen van de mededingingsregels valt, 

constateert Olivier Gerrits, directeur 

 zorginkoop bij Achmea. ‘De antwoorden 

die we met stemkastjes op stellingen 

konden geven, vlogen dan ook van links 

naar rechts. Daarna hebben we in kleinere 

groepen specifieke situaties besproken. 

Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd. 

Onder meer over de cruciale rol van zorg-

verzekeraars in de discussie over concen-

tratie van zorg.’ Volgens Gerrits is ieder-

een het er in essentie wel over eens dat 

de voor concentratie noodzakelijke samen-

werking tussen zorgaanbieders moet 

kunnen als dat de kwaliteit ten goede 

komt en in het belang van de patiënt is. 

Maar zelfs dan moet er wel voldoende 

restconcurrentie overblijven. En daarin 

is het oordeel van de zorgverzekeraars 

belangrijk. ‘Als zorgaanbieders een-op-een 

willen samenwerken, lopen zij snel tegen 

met verve oppakken. Ik zeg: doen! Hoe 

dat gaat uitpakken is nog niet helemaal 

duidelijk. Want vaak is de praktijk weer-

barstiger, of grijzer, dan wat de toezicht-

houders er zwart op wit over publiceren. 

Maar we moeten niet vrezen of iets mag, 

we moeten weten of iets mag! Dat bedoel 

ik met grijsreductie. Ziekenhuizen krijgen 

de verantwoordelijkheid om die regels zelf 

te toetsen. En wat als een ziekenhuis zich 

niet aan de regels houdt? Daarvoor heb-

ben de toezichthouders een meldpunt; 

een soort kliklijn dus. Die kant moeten 

we wat mij betreft niet uit willen.  

 G
rijsdenken is niet populair. Sterker: 

wij vinden grijs over het algemeen 

vervelend en saai. Bovendien staat 

grijs voor vaag, voor onduidelijk, ongedefi-

nieerd. En daar houden we niet van. Doel 

van het symposium was: grijsreductie. 

In elk geval is duidelijk geworden dat 

de NMa en de NZa ieder een eigen rol 

hebben als het gaat om regels en richt-

lijnen rond samenwerking en mededinging 

en machtsposities. Ook hebben we 

geleerd dat we aan de slag moeten, dat 

we van grijs alleen zwart en wit kunnen 

maken als we onze rol als ondernemers 

‘ We moeten niet vrezen maar  
weten wat mag’



Aap, noot, mies…

was ooit wel makkelijk en ver-

trouwd, maar het leesplankje is 

niet bepaald meer van deze tijd. 

Toch zit er minder beweging 

in de schoolboekenmarkt dan 

misschien wenselijk is. 

Met de komende evaluatie van de Wet gratis 

schoolboeken (Wgs), was het tijd voor een 

actualisering van de schoolboekenscan van 

de NMa uit 2006. De Wgs heeft ervoor 

gezorgd dat degene die het boekenpakket 

bepaalt, nu ook betaalt. De rekening van de 

schoolboeken ligt nu bij de scholen en niet 

meer bij de ouders. Uit de vorige NMa-scan 

bleek dat door een gebrek aan prijsprikkels 

bij scholen weinig concurrentie was op de 

schoolboekenmarkt. Maar de prijsprikkel 

heeft de marktwerking nog niet erg verbe-

terd. Het probleem begint al met het feit dat 

de concurrentie tussen uitgevers beperkt is. 

Bovendien is het lastig voor nieuwkomers 

om toe te treden tot de markt, omdat de 

kosten voor het ontwikkelen van nieuwe 

lesmethoden hoog zijn. Toetreding is extra 

lastig omdat scholen niet snel overstappen 

op een andere lesmethode en dus hetzelfde 

boekenpakket vaak lang aanhouden.Dat het 

aantal distributeurs zeer beperkt is, draagt 

ook niet bij aan een goedlopende marktwer-

king. Na de invoering van de Wgs in 2008 is 

dat aantal in rap tempo afgenomen. Er zijn 

nu nog twee grote distributeurs. Deze ver-

snelde afname is vooral het gevolg van de 

complexe en kostbare procedures rond het 

Europese aanbesteden. De Wet gratis school-

boeken heeft scholen wel kostenbewuster 

gemaakt. Omdat zij maar een beperkt 

 budget voor schoolboeken van de overheid 

krijgen, kijken scholen tegenwoordig wel 

scherp naar de kosten daarvan. Maar helaas 

heeft dat slechts beperkt effect gehad op  

de prijzen.

De Schoolboekenscan 2011 is te downloaden 

van de website van de NMa: www.nmanet.nl
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Lagere prijzen, betere producten en, 

uiteindelijk, meer keuze. Dat is waarom 

marktwerking goed is en moet worden 

gewaarborgd. Dat is althans de stellige 

overtuiging van Richard Whish, hoogleraar 

aan het King’s College in Londen en expert 

in het mededingingsrecht. Volgens hem 

is er de afgelopen tien jaar ontzettend 

veel vooruitgang geboekt en plukken 

consumenten daar de voordelen van. 

 richard whish, brits hoogleraar mededingingsrecht

‘ Mededingingsrecht 
is er niet om 
de ziel te reinigen’

 ‘A
ls het gaat om kartels ben ik 

van de harde lijn: geloven we 

in mededingingsrecht, dan 

moeten we overtredingen 

ervan uiterst serieus nemen’, 

aldus Whish. ‘En om te voorkomen dat 

er kartels worden gevormd om prijs-

afspraken te maken en de markt te verde-

len, hebben we een goed afschrikmiddel 

nodig: hoge boetes.’

hoe kijkt u dan in dat licht naar  

het instrument clementie?

Whish: ‘Als pragmaticus heb ik geen 

enkel probleem met clementie. Mededin-

gingsautoriteiten moeten namelijk kartels 

opsporen. Er is een vicieuze cirkel die 

als volgt werkt: hoge boetes voor kartels 

betekent dat er een prikkel is voor klokken-

luiders. Heb je veel klokkenluiders, rol 

je veel kartels op en heb je veel kartel-

besluiten. Die leiden weer tot hoge boetes 

en veel klokkenluiders. Klokkenluiden en 

clementie maken het dus makkelijker om 

kartels in de kraag te grijpen. Dat werkt 

goed, vind ik. Mededingingsrecht is per 

slot van rekening niet bedoeld om de ziel 

te reinigen van karteldeelnemers. Het is 

niet Dostojevski’s Schuld en Boete.’

wat vindt u van het high trust  

principe?

Whish: ‘Ik denk dat je er redelijkerwijze 

vanuit kunt gaan dat iedereen in het 

bedrijfsleven de wet respecteert, complian-

ceregelingen invoert, werknemers voorlicht 

et cetera. Geen enkel middelgroot tot groot 

bedrijf van enige betekenis kan tegenwoordig 

nog beweren niet te weten waar mede-

dingingsrecht over gaat. Raden van Bestuur 

weten dat zij grote verantwoordelijkheden 

hebben met betrekking tot de maatschappij, 

zoals het voldoen aan milieuwetgeving, 

gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 

en antidiscriminatiewetgeving. Daarom 

koester ik de gedachte dat zij ook een 

mededingingsrechtelijke compliance-

regeling hebben. En mijn ervaring is dat 

dit inderdaad zo is. Bedrijven die over-

duidelijk niet aan dit alles voldoen, hebben 

een erg groot probleem.’
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verloren te zeggen: ‘De manier waarop u 

de afgelopen 25 jaar gewerkt hebt, is vanaf 

nu illegaal.’ Dat werkt gewoonweg niet en 

daar bereik je ook niets mee.’

hoe belangrijk is het om de schade 

van de slachtoffers te vergoeden 

nadat kartelleden zijn beboet?

Whish: ‘Heel belangrijk! In het Verenigd 

Koninkrijk wordt daarover enorm veel 

geprocedeerd. Zodra een overtreding van 

de mededingingswet is beboet, gaan de 

slachtoffers verder met procederen voor 

schadevergoeding. Ook in andere EU- 

landen stappen slachtoffers vaak naar 

de rechter. Maar als je me vraagt of 

 mededingingsautoriteiten een stap verder 

 moeten zetten door het voor de slacht-

offers makkelijker te maken om te proce-

deren, dan weet ik het nog zo net niet. 

Ik ben niet van mening dat mededingings-

autoriteiten gedwongen moeten worden 

is het goed als managers die aan 

kartels deelnemen persoonlijk 

 worden beboet?

Whish: ‘Dat moet per land worden beke-

ken. Daar is geen universeel antwoord op. 

In de VS bijvoorbeeld bestaat al sinds 

1890 een mededingingswet die iedereen 

kent. Desondanks bleven mensen kartels 

vormen. Dus vroegen de Amerikanen zich 

af: wat moet er gebeuren zodat iedereen 

zich echt aan de wet gaat houden? Hun 

antwoord is blijkbaar dat je personen 

moet vervolgen en een mediaspektakel 

houden als mensen in de gevangenis 

worden gegooid. In Amerika kan dit en 

werkt het ook. Maar stel je eens een land 

voor dat altijd een planeconomie heeft 

gekend, geschoeid op ouderwets socialis-

tische leest, en dat ineens de overgang 

maakt naar een markteconomie en een 

mededingingswet introduceert. Ik geloof 

niet dat het dan echt zinvol is om plomp-

de schade te kwantificeren die een hele 

groep slachtoffers heeft geleden door het 

kartel. Dat zou een aanzienlijke extra werk-

last opleveren. Het is aan de rechter om te 

bepalen hoe groot de schade is die elk 

slachtoffer  individueel heeft ondervonden  

– net als in de VS.’

hebben mededingingswetten en  

-autoriteiten veel bereikt in  

de afgelopen tien, vijftien jaar?

Whish: ‘In 2000 had ik me niet kunnen 

voorstellen dat we nu zijn waar we vandaag 

de dag zijn. De lange lijst van zaken waarin 

hard is opgetreden tegen kartels is een 

geweldig succes. Ook opmerkelijk is dat de 

Europese Commissie via regelgeving heeft 

bereikt dat de rechtbanken en mededin-

gingsautoriteiten van de 27 lidstaten het 

verbod op kartelvorming en op misbruik 

van een economische machtspositie hand-

haven. Bovendien zijn die lidstaten hard 

bezig met het op elkaar afstemmen van 

hun wetten en werkwijzen. Niet omdat het 

moet, maar juist vanwege de vele overleg- 

en contactmomenten en om best practices 

uit te wisselen. Als iemand mij dertig jaar 

geleden had gezegd dat ik in 2010 in 

 Istanbul zou zijn voor een internationaal 

congres over mededinging met 650 verte-

genwoordigers van 90 mededingingsauto-

riteiten van over de hele wereld, zou ik hem 

voor gek hebben verklaard. Maar uiteinde-

lijk zou hij toch gelijk hebben gehad!’

hebben consumenten eigenlijk  

baat bij dit alles?

Whish: ‘Ja natuurlijk! Het oprollen van 

kartels en de liberalisering van de energie- 

en telecommarkten komen de consumen-

ten volledig ten goede. Het exact kwantifi-

ceren van die voordelen is weliswaar niet 

eenvoudig, maar in Engeland is het over-

duidelijk dat die voordelen vele malen 

hoger zijn dan de kosten van het hebben 

van mededingingsautoriteiten. Hetzelfde 

geldt voor Nederland: dankzij de inspan-

ningen van de NMa geniet de consument 

hier van aanzienlijke voordelen. Ik hoop 

dan ook dat de NMa de middelen blijft 

ontvangen om dit goede werk ook in 

de toekomst te kunnen uitvoeren.’
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Paneldiscussie over publieke en  

private handhaving 

10e Markt & Mededingingsconferentie 

(jubileumeditie), Crown Plaza  

Promenade Hotel in Den Haag

26 mei 2011, Pieter Kalbfleisch, 

voorzitter Raad van Bestuur NMa

European Competition Day

Hungarian Academy of Sciences 

in Boedapest, Hongarije

30 mei 2011, Pieter Kalbfleisch, 

voorzitter Raad van Bestuur NMa
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De NMa spreekt

Tips, signalen,  

klachten? 
 

Heeft u een tip, een klacht,  

een vraag of een signaal over  

een mogelijke over treding 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.

Concurrenten van de NS moeten een 

kans krijgen om op het hoofdrailnet 

te rijden. De Tweede Kamer neigt de 

nieuwe concessie, die van 2015 tot 

2030 loopt, onderhands aan NS te 

gunnen. Arriva, Connexxion en Veolia 

wijzen erop dat reizigers op regionale 

lijnen hogere rapportcijfers geven 

sinds zij die hebben overgenomen. 

‘Dat kan ook met delen van het hoofd-

railnet’, stellen de vervoerders. NS […] 

biedt met dochterbedrijven mee op 

het busvervoer in Nederland. ‘Maar 

wij mogen niet bieden op de NS- 

concessie. Dat is unfair.’

Artikel in Trouw

Er komt een onderzoek naar de 

 werking van de benzinemarkt in 

Nederland. Behalve het parlement zit 

niemand daarop te wachten. Onder-

zocht gaat worden waarom de benzine-

prijs bijna op recordhoogte staat, 

 terwijl de olieprijs niet piekt en de 

euro-dollarkoers weinig is veranderd. 

‘Ook de beschikbaarheid van raffinage-

capaciteit, de voorraden en de onrust 

in het Midden-Oosten spelen een rol’, 

zegt Paul van Selms van United Con-

sumers. Consumentenbond en ANWB 

twijfelen niet aan de goede werking 

van de benzinemarkt, maar zijn niet 

tegen een onderzoek. Nederland kent 

de hoogste benzineprijs ter wereld, 

maar die bestaat voor een groot deel 

uit accijnzen en belasting.

Artikel in het Financieele Dagblad

Activision Blizzard moet een boete 

van 500.000 euro betalen wegens 

kartelvorming in de jaren tussen 1991 

en 1998. Het Europese gerechtshof 

heeft het beroep hiertegen van de 

uitgever afgewezen. ‘Er was voldoen-

de bewijs van het bestaan van een 

overeenkomst tussen Activision 

 Blizzard en Nintendo die in strijd 

was met het EU-recht’, meldt het 

Europese gerechtshof. Naast Activision 

Blizzard hebben Nintendo en zeven 

distributeurs over de hele wereld 

voor in totaal 167,8 miljoen euro 

aan boetes gekregen.

Bron: Europees Hof van Justitie

Minister Piet Hein Donner (Binnen-

landse Zaken, CDA) gaat bekijken of 

krimpregio’s nadelen ondervinden 

van de regels die gelden op het gebied 

van mededinging. Dat heeft hij de 

Tweede Kamer toegezegd tijdens een 

debat over bevolkingsdaling. Groen-

Links, D66, SP, SGP, CDA vroegen 

daarvoor aandacht. De partijen heb-

ben de indruk dat de regels van de 

NMa beknellend werken in krimp-

gebieden, zoals Zeeuws-Vlaanderen. 

Om voorzieningen in krimpregio’s 

overeind te houden is samenwerking 

tussen instellingen soms nood-

zakelijk, maar dat kan in strijd 

zijn met mededingingsregels. 

Artikel in BN/De Stem

Soundbites
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Bruno Bruins – Lid Raad van Bestuur 

Connexxion Holding NV.

Aanbesteding openbaar vervoer

Jeroen Wilmes – eigenaar Jeroen Wilmes 

Management & Advies

‘Het is hypocriet en kortzichtig van 

 politiek Den Haag om het openbaar 

 vervoer in de grote steden aan te besteden. 

De enige reden voor dit besluit is een 

financieel kortetermijngewin. Het kabinet 

weet zelf ook dat het uiteindelijk niets 

oplevert en dat de kwaliteit achteruit zal 

gaan (NS/Prorail). Er zijn geleidelijkere 

methodes van privatisering die veel 

 efficiënter zijn. Het is beter als vervoers-

bedrijven regionaal gaan samenwerken. 

Maar de lokale en provinciale overheden 

én het Rijk zitten verstrikt in hun eigen 

tentakels. Het Nederlandse stelsel met de 

verschillende bestuursniveaus belemmert 

de efficiency. Kijk naar het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. 

Daar is het openbaar vervoer uitstekend 

geregeld, maar niet geprivatiseerd. 

Het Rijk geeft gewoon geen prioriteit 

aan goed openbaar vervoer. 

De tariefstelling van het openbaar vervoer 

is nóg een ontmoedigende factor. Het 

draagkrachtplaatje is de basis voor de 

prijs, terwijl dat de markttarieven moeten 

zijn. Het lijkt wel of het buskaartje ons 

sociale vangnet is, maar daar hebben 

we toch écht andere instrumenten voor. 

De jeugd heeft de toekomst, dus laat 

die gratis reizen en niet de 65+-groep. 

Het wordt tijd dat er een neutrale bemid-

delaar met kennis van zaken komt die 

de markt doorlicht. Als die de situatie 

‘Ik vind het een prima idee om het   

stads- en streekvervoer in de grote steden 

aan te besteden. Dat hebben we tien jaar 

geleden afgesproken, maar dreigde in 

2007 toch anders uit te pakken. In de 

grote steden werd niet aan aanbesteden 

gedacht, maar aan inbesteden. En dat 

terwijl de grote steden ongeveer veertig 

procent van de ov-markt vertegenwoordi-

gen. Als we het openbaar vervoer – zoals 

in eerste instantie afgesproken – weer 

aanbesteden, levert dit gemiddeld tien 

tot vijftien procent meer efficiency op. 

Ik baseer me hierbij op feiten uit gereali-

seerde aanbestedingen van stad- en 

streekvervoer en mijn ervaringen bij 

 Connexxion en andere bedrijven. Boven-

dien laat een onderzoek van het Kennis-

platform Verkeer en Vervoer – grosso 

modo – zien dat een aanbesteed contract 

tot meer klanttevredenheid leidt. Op deze 

manier kunnen we meer bieden voor 

hetzelfde bedrag. Natuurlijk zullen er ook 

andere manieren zijn om het openbaar 

vervoer in te richten, er zijn altijd meer 

wegen die naar Rome leiden. Maar we 

hebben afgesproken om het stad- en 

streekvervoer aan te besteden en daar 

moeten we ons ook aan houden.

De focus ligt te veel op het aanbesteden. 

Mij gaat het om méér reizigers in het 

openbaar vervoer. Dát is de discussie die 

we moeten voeren. Hoe krijgen we twee 

keer zoveel reizigers in tram en bus? 

Dus: aanbesteden en over tot échte 

 vraagstukken die het ov betreffen.’

De tegenstander 

objectief bekijkt en een geleidelijk pad 

voor privatisering opstelt, zal de burger 

eindelijk niet meer de dupe zijn.’

De aanbesteding van het stad- en streekvervoer in de grote steden  

heeft tot protesten, discussies en verdeeldheid geleid. De aanbesteding 

is weliswaar uitgesteld, maar gaat door. Zoals afgesproken. Is dat een 

goed plan? Twee kenners, twee meningen.

De voorstander
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‘Netbeheerders mogen consumenten 

bij betalingsachterstanden afsluiten 

van gas en elektriciteit, mits zij zich 

aan een aantal regels houden. Als 

consumenten het niet eens zijn met 

een afsluiting, kunnen zij de NMa 

inschakelen. Wij kijken of de net-

beheerder zich aan de regels heeft 

gehouden. Vaak leidt onze tussen-

komst direct tot een oplossing. Dat 

maakt mijn werk heel concreet. Daar-

naast reguleren we de energiemarkt. 

We geven netbeheerders prikkels om 

effi ciënter te werken. Die krijgen 

ze als monopolist niet uit de markt. 

Zo stellen wij het tarief vast dat net-

beheerders mogen rekenen voor het 

transport van gas en elektriciteit. 

 Behalve de prijs is ook de kwaliteit 

van het netwerk (om stroomstoringen 

of gaslekken te voorkomen) een 

 criterium. Daarom beoordeel ik ook 

de kwaliteitsplannen van de net-

beheerders. Aangezien beslissingen 

van de NMa vaak worden aangevochten, 

sta ik soms voor de rechter. Ik doe dus 

van alles. Ik verdiep me niet alleen in 

inhoudelijke reguleringsvraagstukken, 

maar krijg ook de kans om andere 

 vaardigheden te ontwikkelen, zoals 

een pleidooi houden. Geweldig toch?!’

Jinny Moe Soe Let, zaakbehandelaar 

Juridische Dienst NMa

Persoonlijk

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


