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Nader fusieonderzoek
De NMa gaat de fusie van twee  
zorginstellingen in de regio Noord-
Veluwe nader onderzoeken. Volgens 
de kartelwaakhond kan de concentra-
tie van Stichting Zorggroep Noord-
west-Veluwe en Stichting Het Baken 
mogelijk de concurrentie belemme-
ren op de markten voor psychogeria-
trische en somatische verpleeghuis-
zorg in het gebied tussen Harderwijk, 
Nunspeet en Oldebroek. Door de 
fusie behalen de twee zorginstellin-
gen een gezamenlijk marktaandeel 
van 50 à 60% tot zelfs 90 à100%.

Geen overtreding
Er is geen overtreding vastgesteld van 
de Spoorwegwet door ProRail met het 
Operationeel Controle Centrum Rail 
(OCCR). Daarom sluit de NMa haar 
onderzoek. Jaap de Keijzer, bestuurslid 
van de NMa, juicht het toe dat de spoor-
beheerder en vervoerders samenwerken 
in het OCCR om calamiteiten en versto-
ringen op het spoor snel en efficiënt op 
te lossen. Daar zijn de reizigers en 
goederenverladers bij gebaat.

Meer vertrouwen
De thuiszorgsector was een prioriteit 
in de NMa Agenda 2010-2011. Naar 
aanleiding van de positieve ontwikke-
lingen waarbij de thuiszorgonderne-
mingen laten zien dat zij belang hech-
ten aan eerlijke concurrentie, heeft de 
NMa besloten de thuiszorg niet langer 
als prioriteit te beschouwen. Dit bete-
kent een terugschakeling naar het 
normale toezicht, waarbij wordt uitge-
gaan van de high trust benadering. 
Dat betekent meer vertrouwen in 
zorgondernemingen dat zij de regels 
naleven, maar hoge boetes als zij dat 
vertrouwen beschamen.

Naar verwachting wordt de btw op 
podium kunsten vanaf 1 juli 2011 ver-
hoogd van 6% naar 19%. In de ‘Lei-
draad doorberekening btw verhoging’ 
van 20 december 2010 adviseerde de  
Vereniging van Schouwburg- en Con-
certgebouwdirecties (VSCD) haar leden 
deze btw-verhoging door te berekenen 
aan de bezoeker. Na tussenkomst van de 
NMa heeft de branchevereniging voor 
theaters, concertgebouwen en festivals 
een aanbeveling aan haar leden over het 
doorberekenen van een btw-verhoging 
aan theaterbezoekers ingetrokken. 

Volgens de NMa leidde de aanbeveling 
tot directe bemoeienis met het prijs-
beleid van de leden van de VSCD.  
Dit is verboden op basis van de Mede-
dingingswet. Ondernemingen worden 
geacht zelf de prijs te bepalen die zij 
vragen aan bezoekers van voorstellin-
gen. Ondernemingen moeten dus ook 
vrij zijn om de btw-verhoging wel, niet 
of slechts gedeeltelijk door te berekenen 
aan de bezoeker. De NMa is tevreden 
met deze stappen van de VSCD en 
staakt haar onderzoek.

Postbedrijf Sandd mag van de NMa 
concurrent Selekt Mail overnemen van 
moederonderneming Deutsche Post. 
Volgens de toezichthouder is het niet 
aannemelijk dat deze overname leidt tot 
een duidelijk merkbare beperking van 
de concurrentie.

De NMa komt tot deze conclusie omdat 
het onvermijdelijk is dat Selekt Mail van 
de Nederlandse markt verdwijnt. Selekt 
Mail bereidde zich al lange tijd voor op 
een vertrek, los van de overname door 

Sandd. Er is geen realistisch scenario 
waarin zonder deze overname meer 
dan twee landelijke spelers op de 
Nederlandse postmarkt overblijven. 
Daarom bestaat er geen direct verband 
tussen eventuele negatieve effecten op 
de concurrentie door de overname. 

Ondanks het feit dat de mededinging 
niet in gevaar komt, kan de NMa niet 
uitsluiten dat de prijzen voor postbezor-
ging zullen stijgen met slechts twee 
landelijke postbedrijven. 
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Aanbeveling ingetrokken

Sandd koopt Selekt
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Marktwerking lijkt de laatste jaren wat aan glans 
te hebben verloren. Geregeld hoor ik geluiden  
dat het beter zou zijn om ‘marktwerking terug te 
draaien’. Toch blijkt uit onderzoek dat consumen-
ten wel degelijk bepaalde sectoren liever aan de 
markt toevertrouwen in plaats van aan de over-
heid. Iedereen merkt de voordelen van markt-
werking, maar beseft het misschien niet altijd. 

In dit nummer treft u enkele voorbeelden hier-
van. Zoals het opgerolde kartel van handelaren op 
executieveilingen. Hiermee voorkomt de NMa dat 

huizenbezitters die hun woningen gedwon-
gen moeten verkopen niet nog eens extra 

benadeeld worden door een te lage prijs 
voor hun woning. Een ander voorbeeld  

is de introductie van een nieuw markt-
model op de gasmarkt zodat consu-

menten kunnen profiteren van 
efficiëntere handel en transport.
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17   Toezichthouders 
trekken samen op

henk don, waarnemend voorzitter  
raad van bestuur nma

Het vergroten van consumentenwelvaart.  
Daar gaat het uiteindelijk om. Dit was het  
centrale thema van het jaarlijkse congres van  
het International Competition Network (ICN)  
dat de NMa van 17 tot 20 mei mocht organiseren, 
hier in Den Haag. Vanuit de hele wereld kwamen 
mededingingsexperts en vertegenwoordigers van 
andere mededingingsautoriteiten bijeen om zich 
te buigen over de relatie tussen marktwerking, 
mededinging en consumentenwelvaart. 

Het congres liet zien dat de samenwerking  
tussen de 117 nationale mededingingsautori- 
teiten overal ter wereld zijn vruchten afwerpt.  
Zo worden zaken gezamenlijk opgepakt en  
worden ‘best practices’ met elkaar gedeeld om  
de effectiviteit en doelmatigheid van ons werk  
te vergroten. En het liet ons zien dat we uitein-
delijk allemaal hetzelfde voor ogen hebben:  
de consument. 
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Handelaren tikken 
goedkoop huizen  
op de kop

 E
en nieuw wetsvoorstel is nu in 
de maak. Particulieren moeten 
via internet kunnen meebieden 
en vooraf het te veilen huis 
kunnen bezichtigen, vindt 

minister Ivo Opstelten van Veiligheid  
en Justitie. Vorig jaar werden in ons land 
2.086 woningen via een executieveiling 
verkocht. Grote verliezers: de toch al  
in nood verkerende ex-huizenbezitters.  
Niet zelden lijden ook de hypotheek-

verstrekkende bank en de Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) verlies,  
want woningen die onder de hamer gaan 
leveren bijna nooit voldoende op om de 
schulden te vereffenen.

Daaraan is ook het systeem van de execu-
tieveilingen debet. De NMa waarschuwde 
in 2006 al dat vooral kleinere executie-
veilingen zich kenmerken door een  
gesloten, informele cultuur. Dat verhoogt 
het risico op mededingingsrechtelijke 
problemen, hebben onderzoek van de 
NMa en de resultaten van een consultatie 
in de samenleving naar de werking van 
executieveilingen uitgewezen.

Huizen leveren op een 
executieveiling gemiddeld  
37 procent minder op dan de 
getaxeerde marktwaarde, zo blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. 
Het systeem werkt kartelafspraken 
tussen vastgoedhandelaren in  
de hand. Dit voorjaar heeft  
de NMa rapport opgemaakt  
tegen 15 handelaren op executie-
veilingen die worden verdacht  
van kartelafspraken.

executieveilingen werken kartelafspraken in de hand



onvoldoende informatie
Maar wat is nu precies het probleem van 
de executieveilingen? Waarom proberen 
particulieren daar ook niet hun slag te 
slaan en voor relatief weinig geld een 
mooi huis op de kop te tikken? Veilingen 
kunnen door competitie prijzen opdrij-
ven, maar alleen als er voldoende bieders 
zijn en er geen geheime afspraken  
worden gemaakt. Daar komt bij dat er 
onvoldoende informatie wordt gegeven 
over de executiepanden. Gezien de finan-
ciële situatie van degene die zijn huis 
moet verkopen, is de kans dat er sprake 
is van achterstallig onderhoud en verbor-
gen gebreken niet denkbeeldig. Ook of er 
nog huurders in het pand zijn, is vaak 
niet duidelijk. Bovendien kleven aan  
executieveilingen forse kosten. Die bedra-
gen vaak ruim vijf procent van de kosten 
en komen voor rekening van de koper. 

Banken zijn er om al deze redenen  
niet happig op om huizen van executie-
veilingen te financieren. Handelaren 
durven zulke risico’s wel te lopen en  
betalen de executiepanden uit eigen zak. 
Dit verklaart waarom op executieveilingen 
vaak dezelfde gezichten te zien zijn en 
particulieren er wegblijven.

handelaren op de korrel
In april van dit jaar heeft de NMa  
tegen vijftien onroerendgoedhandelaren 
rapport opgemaakt op verdenking van 
kartelafspraken tussen juni 2000 en 
(zeker) december 2009 op circa drie-
duizend executieveilingen door heel 
Nederland. De handelaren zouden  
onderling hebben afgesproken om zo 
laag mogelijk te bieden op veilinghuizen. 
Daarna zouden de huizen op zogeheten 
‘naveilingen’ voor een aanzienlijk hoger 
bedrag binnen het kartel  zijn doorver-
kocht en werd het verschil – de winst  
dus –onderling verdeeld. Actie tegen  
een groot aantal andere handelaren  
volgt later dit jaar. 

“Als blijkt dat onze verdenking van  
kartelafspraken juist zijn, worden mensen 
die hun huis gedwongen moeten verko-
pen extra zwaar gedupeerd”, zegt Jan  
de Maa, clustermanager Financiële en 
Zakelijke Dienstverlening van de NMa. 
“Zij krijgen daardoor te maken met een 
onnodig hoge restschuld. Dit zouden 
ernstige overtredingen van de Mededin-
gingswet zijn. Wij zijn dan ook groot 
voorstander van de verbeteringen die 
minister Opstelten in het wetsontwerp 
heeft voorgesteld.”

eerste online  
executieveiling  
 
DTZ Zadelhoff heeft begin juni  
de eerste online executieveiling gehou-
den. Onder toezicht van een notaris en 
in aanwezigheid van een veilingmees-
ter kwamen twintig recreatiewoningen 
en een stuk grond van ruim 28 hectare 
in Lochem onder de hamer. 
De veilinglocatie was het kantoor in 
Arnhem van de bedrijfsmakelaardij. 
Daarmee werd voldaan aan de eis dat 
de veiling in een fysieke ruimte moet 
worden gehouden. Nu boden echter 
ook de mensen die daar aanwezigen 
waren online op de veilingpanden. 
‘Door samenwerking met BVA  
Auctions, marktleider op het gebied 
van online veilingen, zijn kopers én 
verkopers verzekerd van een state- 
of-the-art veilingsysteem en maximaal 
profijt van de laagdrempeligheid van 
internet’, meldde DTZ Zadelhoff al  
van te voren op de eigen website.
“Aan online veilen zitten veel voor-
delen veilen”, stelt Jacques Boeve, 
partner in DTZ Zadelhoff. “Het is om 
te beginnen een stuk transparanter, 
bovendien krijg je als geïnteresseerde 
– ongeacht of het nu om een hande-
laar, projectontwikkelaar of particulier 
gaat – heel makkelijk én gecontroleerd 
toegang tot alle informatie. Je hoeft 
dus de deur niet meer uit om mee  
te kunnen bieden.” Het feit dat alle 
gegevens van de panden bekend 
waren en er zelfs kijkdagen waren 
georganiseerd, is geheel in lijn met  
de hervormingsvoorstellen van  
minister Opstelten.

minister ivo opstelten wil dat  
particulieren via internet kunnen 
meebieden op te veilen huizen.
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meer onderhandse verkopen 
 
Het aantal executieveilingen is tussen 2009 en 2010 met 7,5 procent gedaald,  
terwijl het aantal gedwongen onderhandse verkopen sterk steeg. Dat is volgens de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) een goede zaak, omdat onderhandse 
verkoop doorgaans meer opbrengt dan executoriale verkoop via de veiling. Een 
hogere opbrengst is vanzelfsprekend voor alle partijen het beste. De NVM, die  
het nieuwe wetsvoorstel in hoofdlijnen van harte zegt te ondersteunen, vindt dat 
executieveilingen slecht werken. Naast nieuwe alternatieven zoals het gebruik van 
internet, is het volgens de makelaarsvereniging beter om huizen die gedwongen 
moeten worden verkocht in de markt aan te bieden. Algemeen directeur Karel  
Schiffer van de NHG liet onlangs weten dat volgens hem het meer op onderhandse 
verkopen gerichte beleid vruchten afwerpt.

waardeverlies  
in nederland 
hoog 
 
Nederlandse banken rekenen bij het 
verlenen van een nieuwe hypotheek 
op een executiewaarde van 85 procent 
van de aankoopprijs. Dit betekent dat 
zij gemiddeld een waardeverlies van 
15 procent verwachten. Prof. dr.  
Dirk Brounen van het Erasmus 
Research Institute of Management 
heeft becijferd dat dit gemiddelde in 
werkelijkheid 37 procent bedraagt. 
Volgens verschillende studies naar  
de opbrengsten van executieverkopen 
in de Amerikaanse staten Louisiana, 
Texas en Arizona bedraagt het verlies 
daar respectievelijk 24, 23 en 22 pro-
cent. Het waardeverlies in Nederland 
is dus beduidend hoger.

Behalve de NMa heeft ook de NVM  
hierover al eerder aan de bel getrokken. 
Voorkomen dat gedwongen verkopen  
aankomen op executieveilingen is volgens 
de makelaarsvereniging een van de 
manieren om het risico op verliesposten 
en restschulden te verkleinen. Verder  
wil ook de NVM dat de werking van exe-
cutieveilingen wordt verbeterd. In hun 
‘Rapport Modernisering Executieveilin-
gen’ van eind oktober 2009 wezen de 
makelaars er al op dat bij vrijwillige  
vei lingen steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van internet.

Toch is niet iedereen overtuigd van de 
voordelen van het veilen via internet 
zoals minister Opstelten voorstelt.  
Twee notarissen die veel ervaring hebben 
met het leiden van executieveilingen 
zeiden medio mei in een interview in  
het AD: “Dat is totaal niet transparant. 
Het maakt het juist veel makkelijker voor 
huizenhandelaren om met elkaar onder 
één hoedje te spelen.” Zij pleiten wel 
voor een ander systeem en vinden vooral 
dat veilinghuizen deugdelijk moeten 
worden getaxeerd en voorzien van een 
bouwkundig rapport. 



Boetes moeten  
pijn doen veren. Want als een onderneming  

tijdens de beroepsprocedure in financi-
eel zwaar weer komt, leidt dat in begin-
sel niet tot verlaging of kwijtschelding 
van de boete. Als blijkt dat een onder-
neming een opgelegde boete niet kan 
betalen, onderzoekt de NMa de reden 
daarvan. Blijkt dan dat bestuurders  
verhaal onmogelijk maken, kan de NMa 
hen persoonlijk aansprakelijk stellen.

Sinds 2007 kunnen we ook natuurlijke 
personen een boete opleggen voor het 
leiding geven aan een kartel. Dat is 
inmiddels al een aantal keren gebeurd; 
voor bedragen variërend van 10.000  
tot 350.000 euro. In de toekomst willen 
we dit vaker gaan doen. Uiteraard strijkt 
de NMa de boetebedragen niet zelf op.  
Dat geld wordt in z’n geheel in de staats-
kas gestort. Zo komen de NMa-boetes 
indirect de gedupeerde consument  
weer ten goede.

remco hoepelman en eelco meulman, 
juridische dienst mna

Om de basisboete te becijferen, wordt 
ook rekening gehouden met de ernst en 
duur van het kartel. Daarna wordt beke-
ken of er boeteverhogende of -verlagende 
omstandigheden zijn. Recidive kan zelfs 
tot een verdubbeling van de boete leiden.

Maar de hoogte van het bedrag dat  
een onderneming op tafel moet leggen 
vanwege overtreding van de Mededin-
gingswet kent ook plafonds. Zo geldt tien 
procent van het resultaat in het boekjaar 
vóór het jaar waarin het besluit over de 
boete wordt genomen als een maximum. 
Daarnaast is verlaging van een boete 
mogelijk als blijkt dat die ‘evident  
onbillijk’ is.
Beroep aantekenen tegen een boete-
besluit van de NMa kan, maar dan is het 
verstandig om het boetebedrag te reser-

Net als de Europese 
Commissie en collega-
instanties in het  
buiten land deelt ook  
de NMa geregeld boetes 
uit aan ondernemingen 
en bestuurders die 
de Mededingingswet 
overtreden.
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oetes zijn gericht op het bestraf-
fen van overtreders en vormen 
een middel om anderen ervan te 
weerhouden kartels te vormen, 

verboden prijsafspraken te maken of op 
welke manier dan ook de concurrentie-
mogelijkheden te beperken. Het is de 
bedoeling dat boetes hard aankomen.  
Wil er een afschrikwekkende werking 
vanuit gaan, dan moeten ze pijn doen. 
Maar opgelegde boetes moeten niet de 
ondergang van het bedrijf betekenen.

Vanzelfsprekend hanteert de NMa  
vaste criteria voor beboeting. Daarin zit 
wel enige ruimte voor interpretatie of 
bijzondere omstandigheden. Want over-
tredingen van de Mededingingswet zijn 
uiteenlopend van aard. Zo treedt de NMa 
op tegen bepaalde informatie-uitwisse-
ling tussen concurrenten en tegen het 
maken van prijsafspraken of onderling 
verdelen van een markt. Deze laatste 
twee zien we als de voornaamste hoofd-
zonden. De exacte systematiek voor de 
berekening van een boete is gecompli-
ceerd. Niettemin een paar kernpunten: 
de boetegrondslag wordt gevormd door  
tien procent te nemen van de totale 
omzet die met het kartel is behaald.  
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Nieuwe troef
in jacht  
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Bedrijven worden steeds inventiever 
in het verbloemen van een kartel. Dus 
moeten speurders steeds meer uit de 
kast trekken om karteldeelnemers te 

identificeren en te bestraffen.



 D 
at was in 2006 reden voor 
de NMa om een onderzoek 
te starten naar mogelijke 
detectie van markten met 
een verhoogd risico op 

concurrentievervalsing. Opbrengst  
van het onderzoek: het Economisch 
Empirische Detectie-instrument (EEDI). 
Het instrument screent negen markt-  
en gedragskenmerken van een sector  
die aantonen of de desbetreffende sector 
binnen een risicogroep voor het ontstaan 
van anticompetitief gedrag valt.  
Een primeur op de mededingingsmarkt.
Het instrument screent negen markt-  
en gedragskenmerken van een sector  
die aantonen of de desbetreffende sector 
binnen een risicogroep voor het ontstaan 
van anticompetitief gedrag valt. Een primeur  
op de mededingingsmarkt.

zorg 
Tot dusverre kwam een kartel aan het licht 
door tips, signalen, klachten, informatie  
van andere toezichthouders, clementiever-
zoeken en dergelijke. Zo is de bouwfraude 
opgespoord omdat iemand een schaduw-
boekhouding aan de NMa ter beschikking 
stelde en is een bierkartel tussen Heineken, 
Bavaria, InBev en Grolsch mede opgerold 
nadat een café-eigenaar een klacht indiende 
bij de NMa. Maar op internationale mede-
dingingsbijeenkomsten wordt in toenemen-
de mate de zorg uitgesproken dat het aantal 
clementieverzoeken geen groei vertoont. 
Bovendien leidt de mogelijkheid tot het 
aanvragen van clementie niet per definitie 
tot het destabiliseren van een kartel. Het is 
goed mogelijk dat er grote kartels over het 
hoofd worden gezien omdat er geen spijt-
optanten zijn. Maar het kan ook zijn dat 
potentiële kartellisten anticiperen op een 
clementieregeling en de speurders en  
overtreders aan elkaar gewaagd zijn.  
De nieuwe additionele methode EEDI maakt 
het mogelijk om zelf op onderzoek uit te 
gaan en is dus een welkome verrijking voor 
markttoezicht én voor de consument,  
die de dupe is bij gebrek aan concurrentie. 

concurrentie-index
Markten met verhoogd risico op concur-
rentievervalsing kunnen nu zelf worden 

gevonden op basis van openbare gegevens. 
Via de Bedrijfsindeling Kamers van Koop-
handel (BIK) zijn alle vijfhonderd sectoren 
van Nederland onder de loep genomen.  
In dat proces is de Concurrentie-index (CI) 
de leidende methodiek om de concurrentie-
verhoudingen in kaart te brengen. Een door-
braak, want hoewel er internationaal veel 
studies zijn gericht op factoren die bedrieg-
lijke verstandhoudingen voeden, is er maar 
weinig bekend over mededingingsautoritei-
ten die economisch empirische detectie in 
de praktijk toepassen.

De Concurrentie-index gebruikt negen  
kenmerken: Herfindahl-Hirschman Index 
(HHI), aantal ondermeningen, churn,  
overlevingsratio, innovatie-uitgaven, aantal 
brancheorganisaties, import, marktgroei en 
relatieve prijzen in de Nederlandse sector in 
vergelijking met de Europese sector.  
Deze kenmerken wegen niet allemaal even 
zwaar. Deels omdat sommige kenmerken 
belangrijker zijn voor het genereren van 
anticompetitief gedrag dan andere, deels 
omdat sommige uitgaven belangrijker zijn 
in sectoren met veel instellingen. 

EEDI brengt wel een eis met zich mee: een 
sector moet voor minimaal vijf indicatoren 
data beschikbaar hebben. Enkele sectoren 
voldoen niet aan die eis en konden dus niet 
worden meegenomen in het onderzoek.  
Na het doorlichten van alle mogelijke secto-
ren is een ranglijst samengesteld. Bovenaan 
staan de sectoren met het meeste risico op 
anticompetitief gedrag, onderaan degene 
met het minste risico daarop. 

inzicht en confirmatie
De plaats van een sector in deze ranglijst 
vertelt niet of er daadwerkelijk sprake is van 
concurrentievervalsing. De sectoren die een 
hoge score halen, overtreden namelijk niet 
per definitie de mededingingsregels.  
Volgens de indicatoren van de Concurrentie-
index zijn dat gevoelige markten. Omge-
keerd hoeven de sectoren die laag hebben 
gescoord niet vrij te zijn van mededingings-
problemen. 
Niettemin zijn de sectoren die hoog scoren 
wel interessant voor de NMa om nader  
te onderzoeken, aangezien de kans op 
concurrentievervalsing wel groter is.  
De economische detectie leidt tot nieuwe 
inzichten of confirmatie van een vermoeden. 
Zo signaleerde economische detectie in 
2009 mogelijke problemen in de meelsec-
tor, waar na nader onderzoek ook inderdaad 
een kartel bleek te bestaan. 

uitkomst onbeïnvloedbaar 
Bedrijven hebben de neiging om op de 
handelswijze van de mededingingsautoritei-
ten te anticiperen. Via communicatie en 
zelfs persberichten wordt geprobeerd om 
autoriteiten te misleiden en dus een kartel 
te camoufleren. Maar economische detectie 
maakt het vrijwel onmogelijk om een 
gebrekkig functionerende markt te verhullen 
door de input te beïnvloeden.

Als ondernemingen toch proberen om de 
uitkomst van EEDI te manipuleren, zal de 
structuur van de desbetreffende markt 
competitiever moeten worden. Dat zou 
feitelijk een kartel teniet doen en mededin-
gingsproblemen wegnemen.

indicatoren  
concurrentie-index
Een sector die gevoeliger is voor mede-
dingingsbeperkend gedrag of waar 
verboden afspraken bestaan, heeft 
volgens het model de volgende karakte-
ristieken. Weinig bedrijven en een hoge 
HHI: dit wijst op een geconcentreerde 
markt. De aanwezigheid van ten minste 
een brancheorganisatie bevordert 
informatie-uitwisseling. Bovendien zijn 
in een stabiele markt met gemiddelde 
groei afspraken goed te controleren. 
Daarnaast duidt een hoge overlevings-
ratio en een lage churn op weinig 
nieuwkomers en verlaters. En dus op 
een hoge mate van interactie tussen de 
gevestigde bedrijven. De afwezigheid 
van import (internationale concurren-
tiedruk) en innovatie kunnen voorts 
ook wijzen op problemen. Tot slot de 
prijzen: als die hoger zijn, gaat de 
laatste bel rinkelen.
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Het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft 
het Verenigd Ziekenhuisvervoer Amsterdam 
(VZA) overgenomen. Het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
vreesden voor een té sterke machtspositie van 
het AMC en besloten de fusiegoedkeuring van 
de NMa aan te vechten bij de rechtbank.  
Deze stelde de NMa echter in het gelijk.

 V
olgens de rechtbank in Rotter-
dam levert de overname door 
het AMC geen gevaar op voor 
de mededinging. De Neder-

landse Zorgautoriteit (NZa), die de NMa 
destijds adviseerde over de fusie, zette 
vanwege toekomstige wetgeving echter 
vraagtekens bij de consequenties voor  
het publieke belang.

publieke belangen
“Wij richten ons op publieke belangen als 
kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijk-
heid”, zegt woordvoerder Annemiek van der 
Laan van de NZa. “Ook al is de NMa in het 
gelijk gesteld, er had volgens ons wel nader 
onderzoek gedaan moeten worden naar 
consequenties voor die drie aandachts-
gebieden.” Dat advies is niet overgenomen 
en de toekomst zal uitwijzen of dit gevolgen 
heeft voor het publieke belang.”

Aan de andere kant is het AMC stellig  
over mogelijke gevolgen voor publieke 
belangen: “Wij zagen een kans om VZA 
over te nemen en zijn ons bewust van de 
aandachtsgebieden waar de NZa op wijst. 
Wij willen verbeteren en niet achteruit 
gaan”, aldus vicevoorzitter van de Raad 
van Bestuur van het AMC, Ruud Hop-
staken. “Het karakter van het ambulance-
vervoer is de laatste jaren sterk veranderd. 
Vroeger was het alleen vervoer van patiën-
ten, tegenwoordig begint de zorgverlening 
al in de ambulance. Het zijn ziekenhuizen 
op wielen geworden. Dankzij de overname 
kunnen wij met onze medische expertise 
al in een vroeger stadium hulp bieden.“

concurrentie
Over het door de NZa gevreesde monopo-
lie en de daarbij behorende mogelijkheden 
om het AMC te bevoordelen door de zie-

kenhuisbestemming van ambulanceritten 
ten gunste van het AMC te beïnvloeden, 
hoeft volgens Hopstaken niemand zich 
zorgen te maken:  “De overname van VZA 
door het AMC leidt niet tot concurrentie-
vervalsing. De wet- en regelgeving weer-
legt het argument dat wij onze positie 
kunnen misbruiken. Wij kunnen bijvoor-
beeld niet bepalen naar welk ziekenhuis 
een patiënt gaat. Dat móet namelijk het 
dichtstbijzijnde geschikte ziekenhuis zijn.”

De NZa beaamt dit, maar baseerde  
haar advies onder meer op veranderende 
wetgeving. “Als de nieuwe Wet ambulan-
cezorg (Waz) –  vanaf 2012 mag er per 
regio nog maar één ambulancedienst zijn 
– van kracht wordt, kunnen de nu ontsta-
ne verhoudingen risico’s met zich mee-
brengen. Want als het AMC in 2012 de 
vergunning voor de ambulancedienst 
krijgt, dan hebben zij in Amsterdam de 
meldkamer, de ambulancedienst én een 
ziekenhuis in handen.”

De rechtbank van Rotterdam heeft, net als 
de NMa, óók naar de toekomstige situatie 
gekeken en is tot de conclusie gekomen 
dat sturing van de patiëntenstromen 
zowel onder de huidige Wet ambu-
lancevervoer als onder de toekom-
stige Wet ambulancezorg sterk 
gereguleerd is. En dus is dit geen 
bedreiging voor de mededinging. 
Evenals de NMa, zag de rechter 
ook geen andere redenen waar-
door een mededingingsprobleem 
zou kunnen ontstaan als gevolg 
van deze concentratie. De rechter 
verklaarde het ingestelde beroep  
dan ook ongegrond.

kansen
Ondanks het beeld dat de NZa schetst, 
ziet Hopstaken geen risico’s: “Om te 
beginnen volgen wij alle protocollen.  
En zoals ik al aangaf, kunnen we niet op 

De patiënt moet de winnaar zijn

annemiek van der laan van de nza en  
ruud hopstaken van het academisch medisch centrum



basis van financiële motieven een patiënt 
naar ons ziekenhuis brengen terwijl een 
ander ziekenhuis meer voor de hand ligt.”
Hopstaken kijkt liever naar de kansen die 
de overname biedt. “Stel inderdaad dat  
we die vergunning voor het ziekenvervoer 
krijgen. Dan zijn de lijntjes korter en kun-
nen we een geoliede machine creëren  
met de patiënt als winnaar in het verhaal. 
En daar gaat het uiteindelijk om: de zorg 
voor patiënten”, aldus de vicevoorzitter. 

“Sinds de overname vorig jaar zoeken  
we al naar kansen. Dankzij de overname 
hebben we nu expertise in vervoer én 
zorg. Daardoor zijn we in staat te  
onderzoeken hoe we patiënten het beste 
in de ambulance kunnen verzorgen en hoe 
we dat vervolgens zo goed mogelijk laten  
aansluiten bij aflevering in ziekenhuizen. 

We zijn helemaal niet uit op verloedering 
van publieke belangen of oneerlijke  
concurrentie, wij denken alleen aan  
vooruitgang van de zorgmarkt. En dus  
aan een betere zorg voor patiënten.”
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De Vervoerkamer van de NMa heeft samen met de Duitse 
Bundesnetzagentur, de Britse Office of Rail Regulation,  
de Oostenrijkse Schienen-Control en de Zwitserse Schieds-
Kommission für Eisenbahnen het samenwerkingsverband 
Independent Regulator Group - Rail (IRG-RAIL) opgericht. 
De akte is 9 juni in Madurodam ondertekend.

Interna tionale  
samenwerking spoor-
toezichthouders  

internationalisering
De toenemende internationalisering  
van de spoorvervoermarkt en de grotere 
bevoegdheden van de spoortoezicht-
houders door nieuwe Europese regel-
geving, vormen de aanleiding voor de 
samenwerking. Doel is niet alleen om via 
ambtshalve onderzoek en klachtafhande-
ling gezamenlijk toezicht te houden op de 
internationale spoorvervoermarkt, maar 
ook om bevoegdheden en werkwijzen die 
volgen uit de nieuwe Europese regelgeving  
geharmoniseerd te implementeren.  
Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen 
van ervaringen en het organiseren van 
best practices.

De samenwerking is al van start gegaan 
via de inrichting van vier werkgroepen die 
elk gericht zijn op een consistente aanpak 
van een toezichtthema. Behalve het uit-
wisselen van best practices is het creëren 
van een uniforme aanpak in het promoten 
van toezicht een van de belangrijkste 
doelen. Daartoe worden in een werkgroep 
alle bevoegdheden uit de nieuwe Europese 
wetgeving op een rij gezet. Vervolgens 
worden nationale besluiten onderling 
uitgewisseld en besproken. Voorts is ook 
het creëren van een Europees aanspreek-
punt een speerpunt in de samenwerking.

nieuwe voorzitter
Tijdens de ondertekening van de MoU in 
Madurodam zijn een voorzitter en vice-
voorzitter gekozen, een werkprogramma 
aangenomen en de producten van de 
werkgroepen – voor zover deze gereed 
waren – aangenomen.

 D
e NMa neemt het voortouw  
in deze samenwerking omdat 
voldoende concurrentie en 
innovatie op goede spoor-

verbindingen met het achterland van 
levensbelang zijn voor Nederland.  
De internationale spoormarkt kenmerkt 
zich door een internationaal goede  
organisatie van spoorwegondernemingen 
en infrastructuurbeheerders, die steeds 

meer over de landsgrenzen heen 
opereren. De balans tussen de 

Europese organisatiegraad, de 
onder toezicht gestelde partijen 
en de toezichthouders moet 
worden verbeterd. De reeds 
bestaande samenwerking in  
de regulering van energie en  
televvcom heeft voor de spoor-
toezichthouders als blauwdruk 
gediend. Het verband is vervat 

in een zogeheten Memo-
randum of Understan-

ding (MoU).

 ‘Naast het uitwisselen 

van best practices is 

het creëren van een 

uniforme aanpak  

in het promoten  

van toezicht een  

van de belangrijkste 

doelen.’

jaap de keijzer,  
lid van de raad van  
bestuur van de nma
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Te dure garnalen…

zijn goedkoper geworden. Het 
juridische proces tegen een kartel 
van garnalenvissers heeft langer 
geduurd dan de gemiddelde  
leeftijdsverwachting van de 
schaaldieren, maar op 17 maart 
heeft het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (CBb) gesproken 
en het pleit beslecht.

Begin 2003 heeft de NMa Nederlandse, 
Duitse en Deense organisaties van garnalen-
vissers en drie Nederlandse groothandelaren 
beboet voor overtreding van het kartelverbod 
tussen 1998  en 2000. De vissersorganisa-
ties spraken in die periode af hoeveel garna-
len zij wekelijks per kotter aan land zouden 
brengen. Bovendien gaven de vissers en de 
handelaren elkaar onderling garanties voor 
een minimumprijs. Zo probeerde de sector 
een forse overcapaciteit te camoufleren.  
Met als gevolg dat consumenten te veel 
betaalden voor hun garnalen.

Na bezwaar, beroep en hoger beroep tegen 
de opgelegde boete moest het CBb een  
definitief oordeel vellen. Het bestuursrechte-
lijke college achtte het visserijbeleid van de 
Europese Unie geen rechtvaardiging voor  
de gemaakte afspraken over vangstquota en 
prijzen van garnalen. Wél werd vanwege een 
mogelijk misverstand daarover de boete voor 
de producentenorganisaties met twintig 
procent verlaagd. Bovendien kregen alle 
partijen boetevermindering omdat de rede-
lijke termijn was overschreden. Daardoor 
ging de totale boetesom omlaag van 5,4 naar 
4,4 miljoen euro. Van dit bedrag moeten de 
handelaren drie miljoen betalen. 

Zo is de eerste zaak waarin de NMa  
Nederlandse en buitenlandse partijen  
heeft beboet afgerond. 
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De Nederlander heeft zijn buik vol van 
marktwerking. Dat geluid klinkt althans 
algemeen door. Eind vorige eeuw juichten  
we marktwerking nog toe, nu lijkt de 
stemming overwegend negatief. Maar is  
dat wel zo? Onderzoek van wetenschappers 
van de TU Delft levert in elk geval een heel 
wat genuanceerder beeld op. 

Consument denkt  
per sector verschillend  
over marktwerking

 D
e onderzoekers hebben  
de ideologische discussies 
van de politiek en de 
media tot in de huiskamer 
toe gelaten voor wat die is 

en zich gericht op de praktijk. Hoe ervaren 
consumenten geliberaliseerde diensten 
eigenlijk? Zij kozen daarvoor vier op  
verschillende manieren geliberaliseerde 
sectoren uit – mobiele telefonie, energie, 
busvervoer en gezondheidszorg –  
en vroegen duizend mensen naar  
hun mening.

Zo stelden de onderzoekers in hun 
en quête de algemene vraag of mensen 
voor de behartiging van hun belangen  
als consument meer op de overheid of op 
concurrentie tussen bedrijven vertrouwen. 
Het antwoord verraste hen: het grootste 
deel van de respondenten stelde meer 
vertrouwen te hebben in de markt dan in 

de overheid. Maar deze algemene attitude 
biedt volgens de onderzoekers weinig 
inzicht in de overwegingen waarop de 
voorkeur voor marktwerking of uitvoering 
door de overheid is gebaseerd. In werke-
lijkheid verschilt het antwoord ‘voor of 
tegen’ namelijk sterk per sector. 

gewend aan keuze
Als het om mobiele telefonie gaat, een 
competitieve markt met verschillende 
aanbieders, kiest een ruime meerderheid 
voor marktwerking. Dat verbaast de OPTA 
niet: “De mobiele telefoniesector is een 
jonge markt die slechts een heel korte 
periode in zijn bestaan geen marktwerking 
kende”, zegt Robert Stil, economisch 
expert bij de OPTA. ”Wij zien daarom dat 
consumenten gewend zijn aan die keuze 
en er belang aan hechten; zowel aan keuze 
tussen aanbieders als keuze uit nieuwe, 
steeds betere en innovatieve toestellen. 

Dit laatste lijkt het belangrijkste voor 
sommige consumenten. Anderen hechten 
niet zo aan nieuwe techniek, maar richten 
zich voornamelijk op de prijs van ‘gewoon 
bellen’.” 

Hij vervolgt: “Marktwerking in de mobiele 
telefoniesector levert beide groepen duide-
lijk iets op. Dat er door consumenten zo 
positief over marktwerking in de mobiele 
telefoniesector wordt gedacht is dan ook 
niet echt verrassend. Interventie van OPTA 
heeft bijgedragen aan het verlagen van 
drempels voor consumenten om over te 



allemaal stukken beter. Overstappen heb 
je in een paar minuten geregeld en de 
financiële voordelen zijn duidelijk.”

Openbaar busvervoer (waar marktwerking 
via het verlenen van concessies minder 
zichtbaar is) en gezondheidszorg (met 
een gecompliceerde marktwerking tussen 
zorgverleners en –verzekeraars) laten 
veruit de meeste de deelnemers aan het 
onderzoek bij voorkeur over aan de over-
heid. Ook die uitkomsten zijn volgens 
Machiel verklaarbaar: “Zowel in het open-
baar vervoer als in de zorg is er sprake van 
een ander soort marktwerking dan in de 
mobiele telefonie of de energiesector.  
Als je contract is afgelopen, kun je zó  
een abonnement bij een andere mobiele  
provider nemen en ook switchen van 
energieleverancier is, zoals gezegd, een 
fluitje van een cent. Maar je kunt niet 
zeggen:  Deze busmaatschappij bevalt me 
niet, ik wacht wel op een bus van een 
andere onderneming. Die marktwerking 
loopt via concessies die overheid uitgeeft. 
In de grote steden moet de aanbesteding 
zelfs nog worden gedaan.”

keuze voor kwaliteit
In een opzicht was de uitkomst voor  
alle vier de sectoren gelijk: zowel voor-  
als tegenstanders motiveren hun keuze 
vanuit overwegingen over kwaliteit en 
kosten. Keuzemogelijkheden en innovatie 
spelen alleen een rol bij degenen met een 
voorkeur voor marktwerking. “Dat past 
precies bij de resultaten van onderzoek op 
het gebied van de zorg”, merkt Machiel 
op. “Natuurlijk zijn er prikkels nodig om 
de kosten van de zorg in ons land in de 
hand te houden. Maar als het er op aan 
komt, kies je als patiënt natuurlijk in de 
eerste plaats voor kwaliteit. Het is wel zo 
dat marktwerking ook tot doel heeft om 
die kwaliteit te stimuleren, maar daar sta 
je als je ziek of geblesseerd bent natuurlijk 
niet bij stil.”

te hoger ervaren dan overstappen naar 
een andere mobiele provider. De menin-
gen waren dan ook meer verdeeld, maar 
ook voor deze markt kozen de meesten 
voor het effect van concurrentie. “Dat zegt 
iets over hoe marktwerking zich ontwik-
kelt”, meent Machiel Mulder, adjunct 
hoofdeconoom bij de afdeling Regulering 
van de NMa. “Vroeger bestond er bijvoor-
beeld veel weerstand tegen het overstap-
pen naar een andere energieleverancier. 
Dat was ook wel begrijpelijk, want dat was 
aanvankelijk niet zo transparant en de 
prijsvergelijkers waren ook niet allemaal 
even accuraat of betrouwbaar. Nu is dat 

stappen. Door de introductie van num-
merportabiliteit kunnen consumenten  
met behoud van eigen nummer makkelijk 
overstappen naar een concurrerende 
aanbieder. Aanbieders hebben hierdoor 
een belangrijke impuls gekregen om zich 
te blijven inzetten voor klantenbehoud en 
-werving.” 

duidelijke verbetering
De drempel om over te stappen van  
energieleverancier werd tijdens de enquê-
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 Nieuw  
balanceringsregime 

voor gasmarkt
De Nederlandse gasmarkt is 1 april overgestapt  
op een nieuw marktmodel. Marktpartijen zorgen 
voortaan zelf voor de balans in het landelijk 
gastransportnet. Dit balanceringsregime moet  
de marktwerking in de gassector stimuleren.  
De Gasunie heeft de verandering een doorbraak  
voor het gastransport in ons land genoemd.

 D
e handel in gas is de afgelo-
pen jaren al flink toegenomen. 
De handelsvolumes op het 
digitale handelsplatform TTF 

(Title Transfer Agency) groeien jaarlijks 
met tientallen procenten. Bedroeg de 
levering van gas via TTF  in 2007 zo´n  
8 miljard kubieke meter, in 2008 was dit 
reeds 20,3 miljard m3 en in 2009 steeg 
het volume verder naar 26,6 miljard m3. 

geen ‘tussenstop’
Toch ging nog een groot deel van het gas 
rechtstreeks van fysieke entry naar fysieke 
exit op het hogedruknet zonder een ‘tus-
senstop’ te maken op TTF. Omdat het gas 
werd geleverd op basis van de werkelijke 
afname van de eindgebruikers, kwam het 
niet beschikbaar voor handelsactiviteiten 
op TTF. Door de handel in gas verder te 
vergroten zal het TTF nog beter gaan 
functioneren en zijn nummer-1 positie  
op het Europese continent versterken.  
De NMa heeft steeds gepleit voor een 
systeem dat de marktwerking bevordert.

De introductie van het nieuwe balance-
ringsregime versterkt ook de positie van 
Nederland als gasrotonde van Noordwest 
Europa. Bij de inwerkingtreding van het 
nieuwe marktmodel liet Paul van Gelder, 
CEO van Gasunie op de website van de 
Gasunie weten: “Hiermee levert Gasunie-
dochter Gas Transport Services (GTS) 
samen met andere partijen een belangrijke 
bijdrage aan de gasmarkt in het kader van 
de Gasrotonde strategie. Consumenten en 
industriële gebruikers kunnen blijvend 
rekenen op een betrouwbare en goed 
werkende gasmarkt die steeds meer 
gekoppeld raakt aan de gasmarkten om 
ons heen. Dit nieuwe, unieke regime 
neemt voor marktpartijen een drempel 
weg en stimuleert daarmee de gashandel 
in Nederland. Dit heeft een stabiliserende 
werking voor de gasprijs.”

intensief overleg
In het belang van veilig en betrouwbaar 
transport moet de hoeveelheid gas die het 
net ingaat in balans zijn met de hoeveel-
heid die eraan wordt onttrokken. In het 
nieuwe regime kan elke partij die gas 
transporteert zelf bijdragen aan die 
balans. Deze partijen worden ‘program-
maverantwoordelijken’ genoemd.  
Tot 1 april was GTS de enige die het net in 
balans mocht en kon houden. De landelijk 
netbeheerder is vanwege de omvang en 
complexiteit van het nieuwe systeem al in 
drie jaar geleden begonnen met de voor-
bereidingen. Vanaf het begin is hierover 
intensief overleg gevoerd tussen GTS,  
de betrokken marktpartijen, het ministerie 
van EL&I en de NMa.



Nationale mededingings-
autoriteiten zoeken steeds  
meer samenwerking bij het 
oprollen van kartels en het 
tegengaan van economi sche 
machtsposities. Inmiddels 
trekken toezicht houders uit  
117 landen daarin geregeld 
samen op. Nationale mede-
ding ingsautoriteiten uit 92 
landen spraken in Den Haag 
tijdens het 10e ICN Annual 
Conference in mei vier dagen 
lang met elkaar over de aanpak 
en effectiviteit van hun werk. 

 H
enk Don was als waarnemend 
voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de NMa gastheer 
van dit grote internationale 

congres, dat een recordaantal van  
510 bezoekers trok. ‘’Door de goede  
internationale contacten in het Internatio-
nal Competition Network (ICN) ontvangen 
wij expertise buiten onze eigen jurisdictie 
en kunnen we in het geval van grensover-
schrijdende kartels snel informatie uitwisse-
len”, zei hij. ICN-voorzitter John Fingleton 
voegde daaraan toe dat deze aanpak inmid-
dels zijn vruchten heeft afgeworpen. 

consument profiteert
Het is volgens Fingleton van groot belang 
dat markten worden opengehouden en 
mededinging wordt bevorderd. “Want  
daardoor zijn de afgelopen twintig jaar veel 
consumentenartikelen zoals auto’s en voed-
sel stukken goedkoper geworden. De consu-
ment profiteert dus van de toegenomen 
concurrentie. Kijk naar de luchtvaart. Sinds 
1987 zijn er steeds meer prijsvechters op de 
markt gekomen. Dat heeft luchtvaartmaat-
schappijen gedwongen efficiënter te werken. 
Met als gevolg dat de transportkosten in de 

luchtvaart sinds 1985 met 60 procent zijn 
gedaald. In de telecommarkt is eenzelfde 
ontwikkeling te zien: de telefoonkosten zijn 
in twintig jaar tijd zeker 90 procent gedaald.”
Daarmee onderstreepte de ICN-voorzitter het 
belang van mededingingstoezicht voor de 
consumentenwelvaart, het leidende thema 
van deze conferentie dat de NMa had  
voorbereid. Elk jaar mag de organiserende 
autoriteit een speciaal onderwerp onder de 
aandacht brengen. De NMa koos voor  
‘Competition enforcement and consumer 
welfare: setting the agenda’.

verschillende visies
Het onderwerp werd geïntroduceerd via een 
discussiedocument dat was opgesteld aan 
de hand van de antwoorden op een eerder 
verstuurde questionnaire. De autoriteiten is 
gevraagd of zij aan consumentenwelvaart 
refereren in hun wetgeving, missie en/of 
doelstellingen. Het blijkt dat autoriteiten 
daar verschillend naar kijken. Consumen-
tenwelvaart is wereldwijd een belangrijk 
punt van overweging, maar dit wordt niet 
altijd vertaald naar de doelstellingen en/of 
missies van de autoriteiten.

Uit de antwoorden van de questionnaire 
blijkt dat er geen algemeen gehanteerde 
definitie van consumentenwelvaart bestaat. 
Wel maken de autoriteiten onderscheid 
tussen consumentenwelvaart en consumen-
tenbescherming. Bovendien wordt over het 
algemeen een benadering van consumen-
tenwelvaart op lange termijn verkozen 
boven de korte termijn.

Volgend jaar zal het ICN congres  
plaatsvinden in Brazilië.

Toezichthouders  
trekken samen op
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OESO vergadering
Parijs

29 juni 2011, Henk Don,  
waarnemend voorzitter RvB NMa
 
European Competition  
Authorities (ECA) vergadering
Warschau 
5/6 juli 2011, Henk Don,  
waarnemend voorzitter RvB NMa

Congres “Ontwikkelingen  
Mededingingsrecht Uiteen zetting 
actuele ontwikkelingen in het 
mededingingsrecht”
Kurhaus Hotel Den Haag

06 oktober 2011, Henk Don,  
waarnemend voorzitter RvB 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.

Schandalig dure hypotheken en ban-
ken die onderling afspreken de rentes 
hoog te houden? Niks hoor, zegt de 
NMa. De toezichthouder heeft niets 
strafbaars gevonden, banken zijn zelfs 
fors omlaag gegaan met hun marges. 
Consumentenorganisaties kunnen  
het nauwelijks geloven. […] Sinds de 
kredietcrisis eind 2008 waren de 
marges gestegen. ‘Deze zijn sinds de 
zomer van 2010 weer  gedaald’, zegt 
NMa-voorzitter Henk Don. ‘Het was 
een tijdelijk fenomeen.’
Artikel in het AD – www.ad.nl

Nederland staat in 2011 op de veer-
tiende plaats op de lijst van meest 
concurrerende landen, blijkt uit een 
rapport van de Zwitserse zakenuniver-
siteit IMD. Vorig jaar was dit nog de 
twaalfde positie. Nederland heeft op het 
gebied van overheidsfinanciën en eco-
nomische prestatie steken laten vallen 
volgens IMD. Het bedrijfsleven blijkt in 
Nederland efficiënter te zijn geworden. 
Bericht van NU.nl – www.nu.nl

Bedrijven mogen legaal een kartel 
vormen als zij gezamenlijk niet meer 
dan tien procent van de markt in han-
den krijgen. Dit initiatiefwetsvoorstel 
wordt waarschijnlijk per 1 juli van 
kracht, maar is niet zonder risico.  
Een nieuwe wet moet het voor kleinere 
bedrijven makkelijker maken om een 

blok te vormen tegen grote inkopers. 
Het probleem is echter dat de grens in 
Europa bij vijf procent ligt. En bij 
grensoverschrijdende belangen weegt 
het Europese recht zwaarder dan de 
nationale wetgeving. Dat zorgt voor 
een schijnzekerheid bij het mkb.  
Artikel in Cobouw – www.cobouw.nl 

Het kabinet is niet van plan in te  
grijpen bij providers die bepaalde 
mobiele internetdiensten extra belas-
ten of blokkeren voor klanten.  
Dat blijkt uit de Digitale Agenda die  
Maxime Verhagen naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. […] Het kabinet 
vindt ‘dat providers de ruimte moeten 
krijgen om het internetverkeer zodanig 
te managen dat de kwaliteit van de 
dienstverlening voor gebruikers zo 
min mogelijk wordt beïnvloed door 
congestie op het netwerk.’
Bericht van NU.nl – www.nu.nl 

Achmea en zorgverzekeraar  
De Friesland mogen fuseren van de 
NMa. Henk Don, wnd. voorzitter van 
de RvB: “Overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar is vrij eenvoudig. Dus 
denkt de nieuwe combinatie wel drie 
keer na voordat zij de kwaliteit van het 
zorgaanbod of de polisvoorwaarden laat 
verslechteren.”
Bericht in Het Verzekeringsblad –  

www.vbnet.nl
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Hans Wendel 
Directeur educatieve uitgeverij Tumult

Jan Willem Heemstra 
Vestigingsdirecteur CSG Jan Arentsz

Boekenmarkt slaat open

‘Het moest anders. Er verschenen veel 
schoolboeken, scholen waren niet alert  
en de ouders kregen een steeds hogere 
rekening. Uitgevers maakten optimaal 
commercieel gebruik van de situatie,  
dus iemand moest ‘hó!’ zeggen.  
Alleen ben ik hélemaal niet gelukkig met 
de huidige situatie. We mogen het vaste 
budget van 320 euro per leerling absoluut 
niet overschrijden. Daar zouden wij het 
ook wel mee redden, als we er zelf meer 
zeggenschap over zouden hebben. Distri-
buteurs vragen mijns inziens een te hoog 
bedrag. Het wrange is ook dat elke school 
verplicht is om een Europese aanbeste-
ding te doen,  terwijl er met enkele spelers 
op de markt nauwelijks concurrentie is. 

De Tweede Kamer heeft volgens mij 
alleen vanuit het oogpunt van de ouders 
gekeken en niet vanuit de scholen.  
Dat maakt het lastig om ons te concen-
treren op ons hoofddoel: lesgeven. Wij 
moeten langer met boeken doen, kunnen 
niet flexibel opereren, hebben lesmetho-
den moeten schrappen en moeten te veel 
energie steken in deze manier van boeken 
inkopen . De VO-raad loopt achter de 
feiten aan en heeft ons niet geholpen met 
goede voorlichting of juridische onder-
steuning . En de Europese rechtbank heeft 
nooit antwoord gegeven op de vraag of we 
het boekenpakket in diverse kleinere 
percelen mogen aanbesteden. Daar móet 
duidelijkheid over komen.’

‘Het zal de kwaliteit van de lessen niet ten 
goede komen. Er gaat nu twintig procent 
minder geld in deze markt om. Dat is een 
verarming. Als de omvang van een markt 
slinkt, gaat die op slot. Het is goed om 
kritisch naar een markt te kijken en natuur-
lijk moeten scholen kritisch zijn op hun 
uitgaven, maar door de verplichte aanbeste-
ding kunnen ze niet meer zelf een uitgever 
kiezen en daarmee onderhandelen. Het is 
ook niet goed dat scholen niet meer mogen 
uitgeven dan 320 euro per leerling.  
Waarom zo’n limiet als de ouders en  
scholen in sommige gevallen best meer 
willen betalen voor specifieke kwaliteit?

Aan de andere kant is het een verfrissing. 
We denken nu innovatief en zoeken  
oplossingen om hier straks sterker uit 
komen. Dat moet, aangezien er minder 
geld in de markt omgaat en de distribu-
teurs bovendien een redelijk percentage 
opslokken, waarvoor ze overigens ook een 
specifieke dienst leveren. Er zijn alleen te 
weinig distributeurs voor een gezonde 
concurrentie. Daar valt nog wat te winnen. 
Al met al is de educatieve markt er niet 
beter op geworden en is er weinig tot geen 
ruimte voor nieuwe innovatieve toetreders 
en producten.’

De school

De schoolboekenmarkt miste prijsprikkels. Ouders betaalden de  
rekening voor schoolboeken, dus ‘the sky was the limit’. Maar na  
de Schoolboekenscan 2011 van de NMa zijn de rollen omgedraaid. 
Scholen krijgen nu een vast budget om zelf de schoolboeken  
te betalen. De markt is wakker geschud. Hoe pakt dat uit?

De uitgever
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Als ik mensen vertel dat ik bij de NMa 
werk, wekt dat meestal belangstelling. 
Maar leg ik uit dat ik vooral met cijfers 
werk in plaats van ‘boeven te vangen’, 
leidt dit soms tot fronsende blikken. 
Onterecht! Mijn werk helpt de NMa bij 
het initiëren en prioriteren van zaken. 
Ik hou me onder andere bezig met 
economische detectie. Dit betekent dat 
ik analyseer hoe gevoelig markten zijn 
voor concurrentieverstorend gedrag. 
In markten met weinig spelers houden 
verboden afspraken eenvoudiger stand 
dan in markten met veel spelers.  
Als bijvoorbeeld de meelprijzen in 
Nederland in verhouding hoger zijn 

dan in andere Europese landen, kan  
dat wijzen op prijsafstemming.  
Mijn zwerk resulteert in een ranglijst 
van risicovolle markten. En soms wijzen 
tips of klachten in dezelfde richting als 
deze detectie. Dan krijg ik een bevesti-
ging dat mijn werk nuttig is. Ik vind het 
dan ook leuk om te horen als internatio-
naal een kartel is opgerold in een markt 
die hoog op mijn ranglijst staat. In mijn 
vrije tijd ben ik bovendien bezig met 
een proefschrift over concurrentie in 
brede zin. 

Lilian Petit,  

medewerker Economisch Bureau NMa

Persoonlijk

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


