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Nader onderzoek 
revalidatiecentra
De NMa wil de fusie van twee 
 revalidatiecentra nader onderzoeken. 
De concentratie van Stichting Sophia 
Stichting en Stichting Revalidatie
centrum De Hoogstraat kan mogelijk 
de concurrentie belemmeren op de 
markten voor nietklinische medisch
specialistische revalidatiezorg voor 
volwassenen en kinderen in het gebied 
Gouda en omgeving. Na de fusie 
 zouden deze twee spelers op deze 
markten mogelijk een markt aandeel 
behalen van 7080%.

Afstoten  
voor overname
De NMa stelt eisen aan de overname 
van Stichting Thuiszorg Groningen 
(STG) door Thuiszorg Service 
 Nederland Holding BV (TSN). TSN 
mag de activiteiten van STG pas over
nemen nadat zij haar huishoudelijke 
activiteiten in vijf gemeenten in 
de regio Groningen volledig heeft 
afgestoten aan concurrerende zorg
instellingen. Zo wordt voorkomen 
dat de positie van STG in de regio 
Groningen te groot wordt.

BelCompany  
naar Vodafone
Vodafone mag BelCompany over
nemen onder voorwaarde dat zij vanaf  
1 januari 2012 geen telefoonabonne
menten van concurrenten KPN en 
TMobile aanbiedt via deze winkelketen 
en haar eigen winkels. Tegelijkertijd 
mag Vodafone haar abonnementen 
niet aanbieden via de winkels van  
KPN en TMobile. De NMa stelt deze 
voorwaarden om te voorkomen dat 
Vodafone, KPN en TMobile hun  
commerciële beleid via hun winkels 
op elkaar afstemmen. 

De Chinese wet verbiedt bedrijven om 
de ’look & feel’ van andere bedrijven te 
kopiëren. Maar de Verenigde Staten en 
Europese landen klagen met regelmaat 
dat China niet genoeg doet tegen de 
diefstal van ’intellectueel eigendom’.  
Zo werd begin augustus in Kunming 
een nepIkea ontdekt. Een gebouw van 
vier verdiepingen van in totaal 10.000 
vierkante meter, een perfecte kopie. 
Alles klopte, van het logo tot de show
rooms. Ook het kleine blanke potloodje 

van het Zweedse bedrijf was gekopieerd. 
Alleen waren er geen nagemaakte 
gehaktballetjes te koop in de namaak
winkel van het Zweedse bedrijf. In juli 
werden in dezelfde stad maar liefst 
22 namaak Applestores ontdekt. 
Deze nepwinkels zijn van interieur tot 
en met de kleinste details nauwelijks 
te onderscheiden van de echte winkels.  
De Chinese autoriteiten hebben laten 
weten een meldpunt op te zetten waar 
nepwinkels gemeld kunnen worden. 

De Global Competition Review (GCR) 
heeft in haar jaarlijkse beoordeling van 
mededingingsautoriteiten de NMa als 
‘zeer goed’ beoordeeld. Daarmee staat 
Nederland in de wereldwijde top10 van 
best presterende mededingingsautori
teiten. Evenals vorig jaar wordt die lijst 
ook dit jaar aangevoerd door de Euro
pese Commissie en autoriteiten in de 
VS en Groot Brittannië. De redactie van 
de GCR baseert haar oordeel op onder

zoek onder een groot geselecteerd panel 
van mededingingsadvocaten, bedrijfs
juristen, economen en het oordeel van 
de mededingingsautoriteiten zelf. In het 
juryrapport van dit jaar krijgt de NMa 
credits voor de boetes (€ 137 miljoen) 
die zij in 2010 heeft opgelegd, maar ook 
voor het hoge percentage gewonnen 
beroepen en voor de voortrekkersrol 
op het gebied van forensische data
verzameling in onderzoeken.

NepIkea in China

NMa wereldwijd in top10
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Het zijn uitdagende tijden voor mij sinds ik per 
1 juli ben benoemd als bestuursvoorzitter van de 
NMa en leiding geef aan de voorgenomen fusie 
tussen NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit. 
Daarnaast ben ik nog steeds collegevoorzitter van 
OPTA, zij het dat ik de dagelijkse leiding in han
den heb gegeven van vicevoorzitter Mark de Jong. 
Zoals u wellicht weet, streeft het kabinet ernaar 
om in januari 2013 de nodige wetgeving te 
 hebben doorgevoerd om de voorgenomen fusie 

af te ronden. Daar wordt op dit moment 
door de drie organisaties gezamenlijk 

hard aan gewerkt.

Er spelen ‘grote vragen’, zoals de 
 verhouding tussen consumenten

bescherming, mededingings
toezicht en regulering en de 
 daarmee samenhangende visie 
op toezicht en handhaving. 
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08 Energiemarkt 
speelt in 
op  wensen 
consument
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16 Loodswezen 
koerst naar 
nieuwe toekomst

chris fonteijn 
voorzitter raad van bestuur nma

Er spelen ook  talloze organisatorische vragen op 
het gebied van ICT, efficiënte bedrijfsvoering en 
flexibele inzet van personeel. Eén ding staat vast: 
we zullen meer met minder moeten doen. Minder 
middelen terwijl de maatschappelijke en politieke 
vraag naar toezicht blijft groeien. Dat kunnen 
we alleen bereiken door duidelijke keuzes te 
maken over wat we wel en niet doen en daarover 
duidelijk te communiceren. In dat kader onder
zoeken we ook de verwachtingen van stakeholders 
(consumenten, marktspelers, belangenvertegen
woordigers) ten aanzien van de nieuwe organisa
tie. We oriënteren ons op ervaringen van collega
toezichthouders in het buitenland en brengen 
in kaart hoe we de best practices van de drie 
 fuserende organisaties kunnen gebruiken. 
De nieuwe toezichthouder zal meer zijn dan 
de som der delen. En dat alles terwijl de winkel 
open blijft… Ons toezicht en handhaving blijft 
volop open tijdens de verbouwing.
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nma wil nader onderzoek

Overname CAIW  
door KPN nog geen  
gelopen race

 K
PN is niettemin vastbesloten om 
de kabelaar in te lijven en vertrouwt 
op een uiteindelijke goedkeuring.
KPN heeft laten weten ‘niet verrast 

te zijn door het onderzoek dat de NMa wil 
instellen. Het gaat per slot van rekening om 
een niet-alledaagse transactie’, aldus een 
woordvoerder, die verder stelt dat KPN het 
kabelnetwerk na de mogelijke overname wil 
openstellen voor concurrenten. ‘Dat doen 
we op al onze netwerken, dus dat zijn we 
ook met de kabels van CAIW van plan.’ 
CAIW levert breedbandinternet, telefonie en 
televisie over kabel- en glasvezelnetwerken.

De NMa gaat de plannen van  
KPN om kabelbedrijf CAIW over  
te nemen nader onderzoeken.  
De toezichthouder vreest dat er 
mede dingings problemen kunnen 
ontstaan door die overname. 
De consument zou onvoldoende 
keuze overhouden in het gebied 
waar CAIW opereert.



alles in één hand
Arno Meijer van de Directie Mededinging 
van de NMa legt uit waarom de overname 
een probleem zou kunnen vormen: ‘Elek-
tronische diensten zoals telefonie, televisie 
en internet worden via drie soorten locatie-
gebonden infrastructuur aangeboden: 
koper, kabel en glasvezel. De vaste koper-
verbinding van KPN komt in elk huis, de 
kabelmaatschappijen bestrijken ook bijna 
het hele land, alleen glasvezel is nog 
beperkt tot ongeveer 700.000 huishou-
dens. Dat is zo’n tien procent van het 
totaal. Het probleem van de voorgenomen 
overname is dat in het CAIW-gebied de 
meeste consumenten die deze netwerken 
gebruiken in één hand zouden komen.’

Dat maakt uit voor de televisiemarkt, waar 
het marktaandeel van KPN de laatste tijd 
groeiende is, omdat CAIW veel televisie-
klanten heeft in haar gebied. Tv-beelden 
zijn behalve via de kabel, ook via de ether 
(zoals Digitenne van KPN), via de satelliet 

(zoals Canal Digitaal) en via internet 
(diverse aanbieders) te ontvangen. 
Ook voor internet en telefonie zou volgens 
Meijer na een eventuele overname geen 
alternatief meer bestaan in die delen van 
ons land waar CAIW actief is. Concurren-
ten zoals Tele2 en Online zijn volgens de 
NMa wellicht niet in staat om in dit gebied 
voldoende concurrentiedruk uit te oefenen 
op KPN en CAIW bij het aanbieden van 
de verschillende diensten.

diensten aanbieden
KPN bestrijdt de uitgangspunten van de 
marktwaakhond. ‘Het gaat ons er niet om 
eigenaar te worden van het netwerk van 
CAIW, we willen onze diensten via de kabel 
kunnen aanbieden. De kabelmaatschap-
pijen kunnen immers ook gebruik maken 
van onze netwerken. Misschien moeten 
we dat nog wat beter uitleggen. Dat zullen 
we tijdens het onderzoek dat de NMa wil 
instellen ook zeker doen.’

Nu is CAIW een relatief kleine speler in de 
kabelsector. Het bedrijf realiseerde in 2010 
met ruim 150.000 tv-klanten een omzet 
van 63,5 miljoen euro en een winst van 
4,6 miljoen euro. Dat werpt de vraag op 
of het onderzoek van de NMa wel zo hard 
nodig is. Volgens Meijer wel. ‘De grootte 
van CAIW en het aantal klanten is minder 

relevant dan het principe’, stelt hij. 
‘In de regio waar CAIW actief is worden 
de  consumenten beperkt in hun keuze-
mogelijkheden. Bovendien heeft de 
concurrentie strijd tussen KPN en de kabel-
maatschappijen de afgelopen jaren geleid 
tot sneller internet en nieuwe tv-diensten. 
Daar profiteert de consument dus van 
en dat moet zo blijven.’

groter marktaandeel
Een eventuele overname van CAIW – via 
het Communication Infrastructure Fund 
(CIF) eigendom van vastgoedbelegger 
Bouwfonds REIM – is voor KPN vooral 
interessant omdat kabelbedrijven zoals 
Ziggo en UPC klanten afsnoepen met 
een gecombineerd aanbod van televisie, 
telefonie en internet. KPN biedt ook 
 televisie aan via Digitenne en de glasvezel, 
maar daarmee heeft het telecombedrijf 
slechts een klein marktaandeel in handen. 
Voor de kabelaars vormt dat op dit 
moment in elk geval nog geen bedreiging.

KPN aast al jaren op een groter markt-
aandeel en heeft al eerder verzocht om 
toegang te krijgen tot de kabelnetwerken. 
Maar telecomtoezichthouder OPTA stelt 
dat regulering van de kabel op dit moment 
niet noodzakelijk is. De kabelmaatschap-
pijen kregen vorig jaar wel van de OPTA 
opgelegd dat zij hun netwerken moesten 
openstellen voor andere partijen die 
 analoge televisie willen aanbieden. Maar 
uiteindelijk is dat toch niet gebeurd, 
omdat de rechter het besluit van de 
OPTA heeft teruggedraaid.
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Chris Fonteijn staat sinds 1 juli aan het roer van 
de NMa. De afgelopen zes jaar heeft hij zijn sporen 
verdiend als voorman van post- en telecomwaakhond 
OPTA. In 2013 komt Fonteijn aan het hoofd te staan 
van de nieuwe supertoezichthouder, die ontstaat na 
de fusie van NMa, OPTA en Consumentenautoriteit. 
Een korte kennismaking.

voorzitter van BEREC, de koepel van 
 telecomtoezichthouders in Europa. Door 
mijn functie bij OPTA ken ik mijn voor-
ganger Pieter Kalbfleisch ook goed. 
Hij heeft het mijns inziens uitstekend 
gedaan bij de NMa.’

Kijkend naar de toekomst zegt hij het een 
uitdaging te vinden om de drie toezicht-
houders aaneen te smeden tot een 
 efficiënte en slagvaardige nieuwe organi-
satie met drie poten: een voor algemeen 
mededingingstoezicht, een poot om 
 telecom, energie en vervoer te reguleren 
en een belangrijke nieuwe poot voor 
consumenten bescherming.

is het geen probleem dat  
de consumentenautoriteit 
de kleinste is van de drie 
 fusiepartners?
‘Bij telecom en energie zit een belangrijk 
deel consumentenwerk. Dat gaan we bij 
elkaar zetten. Ik denk dat de Consumenten-
autoriteit juist beter en sterker wordt door 
de fusie.’

wat zijn in eerste instantie 
uw plannen?
‘Ik wil resultaten boeken en mijn nek 
uitsteken. Als er misstanden in de markt 
zijn, moeten die worden opgelost. Dat 
deed ik bij OPTA ook. Ik vind het geen 
schande om achteraf een keer een zaak 
bij de rechter te verliezen; dat is beter dan 
niets doen. Markten veranderen snel en 
wetgeving loopt daar altijd iets achteraan. 
Ik wil wel horen wat een rechtbank vindt 
van de huidige wetgeving.’

nog een speciale boodschap?
‘Het bedrijfsleven en de Nederlandse 
economie hebben baat bij een goed 
 functionerende NMa. Wij zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van signalen 
uit het bedrijfsleven. Dus roep ik iedereen 
op om misstanden te melden via onze 
informatie- en tiplijn of via het speciale 
clementieprogramma.’

chris fonteijn durft zijn nek uit te steken 

Nieuwe topman 
NMa wil resultaten 
boeken

politiek, recht en zelfs psychologie. 
Ik vind het fascinerend om te zien hoe 
deze  disciplines zich vermengen.’

Fonteijn ziet de NMa als een mooie 
 verbreding van zijn baan bij OPTA, waar 
hij overigens collegevoorzitter van blijft. 
‘Al heb ik wel een deel van mijn taken 
over gedragen aan plaatsvervangend voor-
zitter Mark de Jong. Verder ben ik dit jaar 

 O
p de vraag waarom hij ‘ja’ 
heeft gezegd tegen deze 
baan, antwoordt Fonteijn: 
‘In 2005 ben ik na 25 jaar 
in de advocatuur bij het 

Rotterdamse kantoor NautaDutilh over-
gestapt naar de overheid. Dat is me goed 
bevallen. Als advocaat ben je vooral 
 adviseur, een marktmeester heeft met 
veel meer disciplines te maken: economie, 
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John de Mol….
…droomt al jarenlang van een 
eigen succesvolle tvzender. Die 
droom komt steeds dichterbij. 
Zeker nu de De Mols’ media
bedrijf Talpa, samen met het 
 Finse uitgeversconcern Sanoma, 
de Nederlandse activiteiten van 
SBS mag overnemen van de NMa. 

Onder voorwaarden weliswaar, want als 
tegenprestatie moet De Mol zijn minder
heidsbelang in RTL verkopen. Dat gaat ook 
gebeuren, want onlangs werd bekend dat 
RTL hem per 2012 uitkoopt. De NMa heeft 
voorwaarden aan de overname gesteld, 
omdat de keuzevrijheid van de kijker in het 
geding is. Ga maar na, Talpa zou haar con
currenten kunnen weghouden bij SBS en 
RTL. Ook de concurrentie tussen RTL en 
SBS zou kunnen verminderen. Dit alles ten 
koste van de keuzevrijheid van de kijker. 
Door het belang in RTL op afstand te plaat
sen en uiteindelijk af te stoten, blijft de 
invloed van Talpa beperkt tot SBS. Op andere 
markten waar Sanoma en SBS actief zijn, 
ontstaan geen concurrentieproblemen, blijkt 
uit NMaonderzoek naar de overname. Niet 
op de markt voor programmagidsen, ook 
al komt Veronica Magazine (SBS) door de 
overname in handen van Sanoma (dat ook 
een minderheidsbelang heeft in Bindinc BV, 
uitgever van de gidsen van de AVRO, KRO 
en NCRV). En ook niet op de distributie
markt voor losse tijdschriften, waar  
de programmagidsen onder vallen.
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 ‘D
e prijsvergelijkers deden 
het vorig jaar al goed’, stelt 
Elisa Kahl, junior econoom 
bij het cluster Consumen-
tenmarkt van de NMa. 

‘Maar dit jaar doen zij het nog beter. Qua 
correctheid, onafhankelijkheid, informatie-
voorziening, volledigheid en duurzaam-
heid scoren de websites steeds hoger.’

mystery shopping
Tijdens het onderzoek zijn vijftien ‘door-
snee’ mensen ingezet, die via vergelijking-
sites elk tien keer overstapten naar een 
andere energiemaatschappij. Zo hielpen 
‘mystery shoppers’ de NMa om inzicht 
te krijgen in de beoordeling van de 
 consument over de dienstverlening uit 
de desbetreffende sector. Deze mystery 

shoppers waren positief over deze wijze 
van overstappen, maar zagen nog wel 
enkele  verbeterpunten. 

kleine aanpassingen
Zo kwam er een perceptieprobleem naar 
voren tijdens het onderzoek. Consumen-
ten herkennen de aanbieding op de 
 website niet altijd in het contract van 

Energieprijsvergelijkers 
zijn betrouwbaar, 

tijdsbesparend en de 
meest gebruikte manier 
om over te stappen. Dat 

zijn enkele conclusies uit  
het recente NMa-onderzoek waarbij 

voor de tweede keer ‘mystery shoppers’ 
zijn ingezet door TNS NIPO. 

Energiemarkt speelt 
in op wensen 

consument
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Conclusie
Steeds meer 
consumenten 
geven aan weleens 
overgestapt te 
zijn.

Conclusie
Informatie van 
energiebedrijven 
steeds  
begrijpelijker

Conclusie
Tussen 2009 en 
2010 is de grootste 
verbeterslag 
gemaakt door 
energie-
leveranciers.

Conclusie
Sinds 2009, lijkt 
de trend te zijn dat 
steeds meer 
mensen ‘neutraal’ 
zijn over hun 
energieleverancier. 

Conclusie
Vertrouwen neemt 
licht toe

overgestapt voor de levering van elektriciteit of gas

stand van zaken energiemarkt

sprake van onduidelijke of niet-eenduidige informatie

de verwerking bij een overstap naar een andere leverancier 

de dienstverlening van energiebedrijven 

vertrouwen in energiemarkt

de energieleverancier. ‘Omdat energie-
prijsvergelijkers geregeld andere termen 
gebruiken dan de energieleveranciers, 
wordt het verwarrend voor de consument’, 
verklaart Kahl. ‘Door daar afspraken over 
te maken, ontstaat duidelijkheid. Een 
kleine aanpassing kan dus grote winst 
betekenen. Om die reden zijn we op dit 
moment samen met de energieleveran-
ciers een duidelijk modelcontract voor 
de consument aan het opstellen.’
Dat consumenten soms niet weten dat 
de getoonde jaarkosten op de prijsvergelij-
kingsites een schatting zijn, is een andere 
conclusie uit het onderzoek. Kahl: ‘Door 
dat concreet te vermelden op de websites, 
verdwijnt ook die onduidelijkheid.’

wel oplossingen, geen regels
De NMa heeft ervoor gekozen de sector 
een spiegel voor te houden door ze 
 signalen en analyses uit het onderzoek 
voor te leggen. ‘Wij willen namelijk geen 
extra regels opleggen, maar de markt 
stimuleren om zelf oplossingen te 
 bedenken’, vertelt Kahl. ‘De energieprijs-
vergelijkers en de energiemaatschappijen 
kregen van ons de opdracht om met 
 voorstellen te komen die het voor de 
 consument duidelijker maken.’

veilig
Zij vervolgt: ‘Tijdens dat proces ging het 
echt om details zoals de voorbeelden die 
ik net gaf. Dat het om kleine aandachts-
punten ging, bewijst ook hoe goed ener-
gieprijsvergelijkers werken. Een volgend 
onderzoek naar hen staat daarom op korte 
termijn niet in de planning. We kunnen 
gerust stellen dat prijsvergelijkers een 
veilige en tijdsbesparende manier zijn om 
over te stappen.’ De NMa blijft natuurlijk 
wel toezicht houden op de leveringsmarkt. 
‘Dat heeft trouwens niks te maken met 
de inzet die leveranciers hebben getoond 
om het voor de consument duidelijker te 
maken’, zegt Kahl. ‘De consument kan 
ook prima via de leveranciers overstappen. 
Oók zij maken slagen om de overstap zo 
soepel mogelijk te laten verlopen.’
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Hypotheeknemer 

roept om  
concurrentie

Nieuwe toetreders zijn ook op de hypotheekmarkt 
van essentieel belang om de concurrentie op peil 
te houden. Toen tijdens de kredietcrisis van 2008 
banken omvielen of zich terugtrokken uit Nederland, 
stegen de marges op de hypotheek rentes. 
Inmiddels zijn de zogeheten challengers terug 
en liggen de marges weer op het niveau 
van voor de crisis.

‘Argenta, die zich bij het uitbreken van de 
financiële crisis een tijd lang concentreerde 
op de Belgische spaarders, mengde zich 
weer in de strijd. Ook buitenlandse aan-
bieders kwamen terug. ABN-Amro werd 
door toenmalig minister van Financiën 
Wouter Bos weer losgeweekt van Fortis. 
Het is nooit met honderd procent zeker-
heid te zeggen, maar dat zou kunnen 
verklaren waarom de uit de pan gerezen 
marges weer daalden.’

vier aanbevelingen
De NMa heeft vier aanbevelingen gedaan 
om de concurrentie verder te vergroten. 
In eerste instantie vindt de toezichthouder 
dat banken hun klanten op tijd moeten 
waarschuwen wanneer de rentevaste 
 periode van hun hypotheek afloopt. In 
de praktijk blijkt dat veel huizenbezitters 
pas in actie komen als ze daarop worden 
gewezen. Gebeurt dat in een laat stadium, 
is er weinig tijd meer om offertes aan te 
vragen, prijzen en condities te vergelijken 
en te onderhandelen. De hypotheeknemer 
moet dus meer tijd worden gegund. 
De huidige ministers van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie en Financiën 
hebben die aanbeveling overgenomen 
en willen deze, waar nodig, wettelijk vast-

gestegen marges. Dat klopt met de feiten: 
verschillende hypotheekaanbieders werden 
destijds minder actief, trokken zich terug 
op hun thuisbasis of gingen failliet. Boven-
dien gingen twee grote spelers, Fortis en 
ABN-Amro, samen. Kortom, de concurren-
tiedruk nam in korte tijd sterk af.

Is de daling van de marges op hypotheek-
rentes begin dit jaar dan geheel verklaar-
baar uit het feit dat de recessie in ons land 
op een gegeven moment voorbij was? 
‘Je kunt in elk geval constateren dat deze 
markt genormaliseerd is nadat er weer 
meer reuring kwam. En door de maat-
schappelijke druk die erop werd uitge-
oefend’, stelt NMa-onderzoeker Bastiaan 
Overvest. 

 H
ebben de overgebleven 
 banken destijds verboden 
prijs afspraken gemaakt of 
kartels gevormd? Tijdens 

de markt scan naar de manier waarop 
hypotheekverstrekkers op de Nederlandse 
markt met elkaar concurreren, heeft 
de NMa daar eerder dit jaar geen aanwij-
zingen voor gevonden. De toezichthouder 
startte dat onderzoek mede naar aan-
leiding van aanhoudende mediabericht-
geving dat huizenbezitters te hoge 
 hypotheektarieven zouden betalen en een 
verzoek van de Vereniging Eigen Huis.

afnemende druk
De NMa kwam tot de conclusie dat gebrek 
aan concurrentie de verklaring was voor de 

Bastiaan Overvest (NMa)



en het dus een heel gepuzzel is. Maar 
bedenk wel dat hypotheekadviseurs soms 
geld verdienen via provisies die de banken 
en verzekeraars betalen. Overigens wordt 
dat in 2013 verboden en betalen huizen-
kopers de adviseurs dan rechtstreeks uit 
eigen zak. Om te voorkomen dat zij die 
bank adviseren die de hoogste provisie 
betaalt. Vooruitlopend op dat verbod heeft 
BNP Paribas trouwens al een volledige 
wending gemaakt.’

niet reguleren
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
 Consumentenbond pleit de NMa níet 

voor het reguleren van de rentetarieven 
met toezicht op de marges en het maxi-
meren van de rente. ‘De hypotheekmarkt 
is geen monopolie. De consument heeft 
namelijk nog altijd de keuze tussen ver-
schillende banken. En ondanks het aantal 
hypotheekverstrekkers dat tijdelijk is 
teruggelopen, zie ik geen structurele 
 problemen voor nieuwe toetreders. 
 Regulering van de tarieven gaat dan te 
ver’, aldus de NMa-onderzoeker.

leggen. ‘Voorts zouden banken hun klanten 
erop moeten wijzen dat zij kunnen over-
stappen naar een andere bank’, meent 
Overvest. ‘Niet iedereen blijkt ervan op de 
hoogte dat na afloop van de rentevaste 
periode de boeteclausule niet meer geldt.’ 
Hij vindt dat de consument – potentiële 
koper of huizenbezitter – ook zelf een rol 
kan spelen in het in stand houden van de 
concurrentie: ‘Vergelijk en kijk ook naar 
het aanbod van andere aanbieders; die 
zijn soms goedkoper dan de gevestigde 
partijen. Veel mensen schakelen een 
 hypotheekadviseur in, omdat Nederland 
veel en complexe hypotheekvormen kent 

Rob Mulder (directeur Strategie 
& Belangenbehartiging VEH) 

 D
e Vereniging Eigen Huis (VEH) 
is blij met het onderzoek naar 
de hypotheekmarkt door de 
NMa. Maar wat de VEH betreft 

is dit slechts een begin, want deze markt 
is volgens directeur Strategie en Belangen-
behartiging Rob Mulder gevoelig voor 
concurrentiebeperkend gedrag. ‘Als het 
aan ons ligt, wordt de hypotheekmarkt 
elk kwartaal gemonitord.’

Dat gaat niet gebeuren, zo heeft NMa- 
bestuurslid Henk Don de VEH laten 
weten. Omdat de NMa daar de capaciteit 
niet voor heeft, maar ook omdat dan het 
verrassingseffect weg is. ‘Dat begrijp ik’, 
zegt de VEH-directeur, ‘maar als door 
gebrek aan concurrentie de marges op de 
hypotheekrentes enorm stijgen, kan dat 
een gezin honderden euro’s per maand 
schelen. En gezien het aantal hypotheken 
in ons land is de impact daarvan dus 
enorm.’ 

geen innovatie
Gebrek aan concurrentie leidt er volgens 
Rob toe dat banken niet innoveren in het 
belang van hun klanten, bijvoorbeeld door 
in te spelen op de behoeften van een 
vergrijzende samenleving of door bij het 

verstrekken van hypotheken rekening te 
houden met een steeds flexibeler arbeids-
markt. Dan innoveren banken hoogstens 
uit eigenbelang, meent hij. Hij verwijt 
de grote banken die de markt domi-
neren dan ook anti-sociaal gedrag: 
‘Ze hebben de kredietcrisis veroor-
zaakt en zijn met het geld van de 
belastingbetaler gered, maar dein-
zen er nog steeds niet voor terug om 
de consument uit te knijpen als een 
citroen.’

‘Zo zouden de grootbanken ook 
het liefst de NHG buiten spel zetten. 
Voor kleinere banken is de Nationale 
Hypotheek Garantie gunstig, want 
daarmee kunnen ze de voorwaarden 
voor de funding van hun hypotheek-
kapitaal verbeteren. Maar voor de 
grote handelsbanken betekent dat 
alleen maar meer concurrentie. 
En daar zitten ze niet op te wachten. 
Terwijl voldoende concurrentie wel 

een eventuele roep om regulering weg-
neemt. Daarom zijn ze geen voorstander 
van regulering. Volgens de VEH is 
de koninklijke weg: zorgen 

voor meer mede dinging. 
En daar moet de consu-

ment gebruik 
van maken.’

‘Grote banken knijpen consument uit’ NM
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CEO Personal Finance Reinier van Fulpen 
van BNP Paribas Nederland voorziet dat 
het door heftige bewegingen op de kapi-
taalmarkt voor de challengers moeilijk 
wordt om het hier vol te houden op de 
hypotheekmarkt. De steeds hogere kosten 
voor het aantrekken van liquiditeit om 
hypotheken te kunnen verstrekken, 
 vormen volgens hem een groot probleem. 
En als daardoor challengers de markt 
niet meer willen betreden of zelfs zouden 
verdwijnen, heeft dat nadelige gevolgen 
voor de consument; in dit geval de 
 huizenkoper of -bezitter.

bredere relatie
Hij vreest nu dat de gevestigde bank-
partijen zoals Rabobank, ING en ABN-
Amro straks weer de overhand krijgen: 
‘Zij hebben een bredere relatie met 

hun klanten en kunnen dus op meer 
manieren geld aan ze verdienen. Wij 
hebben hier maar één product: 

 hypotheken. De grote banken, 

maar ook  sommige challengers, kunnen 
terugvallen op spaargelden. Dat hebben 
wij hier niet. Als de financieringskosten 
van banken dan zo hoog oplopen, wordt 
het lastig. Dan moet je op een gegeven 
moment een keuze maken: gebruik je 
de financiering voor het aantrekken van 
nieuwe klanten of probeer je bestaande 
klanten te behouden. Het lijkt voor de 
hand liggend om voor het  laatste te 
 kiezen. Zeker voor de grote banken met 
hun ‘brede’ relaties, maar dan sluit je dus 
verdere groei van de  hypotheekmarkt uit.’

De suggestie van de Consumentenbond 
om de rentetarieven te reguleren, wijst 
de BNP Paribas-bestuurder met klem van 
de hand. ‘Dat lijkt me om diverse redenen 
zelfs onmogelijk’, zegt hij. ‘Bovendien 
stroomt water altijd naar het laagste punt, 
dus drukt voldoende concurrentie de 
rente. Daar hoeft de overheid zich dan 
niet in te mengen, mededinging is voor 
de consument het beste.’

Reinier van Fulpen (directeur BNP Paribas)

hypotheken in nederland 

Nederland telt ruim vier miljoen koopwoningen, waarvoor veruit 
de meeste huis houdens een hypotheek hebben afgesloten. De totale 
hypotheekschuldenlast bedroeg in 2010 ongeveer 630 miljard euro. 
Ter vergelijking: het bruto binnenlands product in 2010 wordt geschat 
op 588 miljard euro. Huiseigenaren geven gemiddeld 16 procent van 
hun inkomen uit aan de hypotheek.

‘Hypotheekmarkt krijgt het nog zwaar’

 ‘W
e zijn toegetreden tot de 
Nederlandse hypotheek-
markt met een eigenwijze 
aanpak. We hebben 

ondanks felle reacties van de grootbanken 
en aanvankelijk productieverlies in 2009 
als eerste het maximum van de verhou-
ding tussen het totale leenbedrag en 
de zekerheden die daar tegenover staan 
teruggebracht. Nu zijn wij de eerste die 
het risico signaleert dat de concurrentie 
hier straks weer afneemt.’



Niet spreken, dan 
ook niet zwijgen 
 namens het bedrijf

In die specifieke zaak weigerden twee 
exwerknemers verklaringen af te leggen 
over vermoedelijke overtredingen van 
de Mededingingswet door de onderne
mingen waarbij zij in dienst zijn geweest. 
De NMa legde hen om die reden beiden 
een persoonlijke boete op, van respectie
velijk 90.000 en 150.000 euro. Daarin 
was rekening gehouden met de financiële 
draagkracht van beide  personen. De 
 Rotterdamse rechter was eveneens van 
mening dat de hoogte van deze boetes 
niet buitenproportioneel was.

geheimhoudingspicht
Jörg: ‘Deze twee mensen beriepen zich 
onder meer op de geheimhoudingsplicht 
op grond van hun toenmalige arbeidsover
eenkomst of CAO. Wij hebben ze gewezen 
op hun wettelijke medewerkingsplicht aan 
het NMaonderzoek en hebben ze uitge
legd dat die geheimhoudingsclausule bij 
wijze van spreken over het recept van 
de soep gaat. Daarin is de NMa niet 
 geïnteresseerd. De exwerknemers waren 
het niet eens met de NMa, vandaar de 
juridische procedures.’ 

Als mensen of bedrijven niet hoeven mee 
te werken aan hun eigen veroordeling, 
zijn exwerknemers dan gevrijwaard van 
‘vervolging’ vanwege hun daden? Volgens 
Jörg richt de Mededingingswet zich op 
de onderneming die concurrentie beperkt. 
Daarnaast biedt de wet sinds oktober 
2007 de mogelijkheid mensen die feitelijk 
leiding hebben gegeven aan de verboden 
activiteiten, persoonlijk te beboeten. 
‘Als leidinggevenden inmiddels exwerk
nemers zijn, mogen die zich wel beroepen 
op hun zwijgrecht. Maar er kunnen, ook 
zonder eigen verklaring, natuurlijk wel 
bewijzen boven water komen die later 
tegen hen kunnen worden gebruikt.’ 

Volgens de NMa hebben exwerknemers 
die in een NMaonderzoek niet als feitelijk 
leidinggevende worden aangemerkt dan 
ook niet snel iets te vrezen. Tenzij zij 
besluiten te zwijgen, en dus niet aan 
het onderzoek meewerken.

Loyaal zijn aan een voor
malige werkgever is prima, 
maar juridisch zijn er  
grenzen. Zo mag een 
exwerk nemer die op de 
hoogte is van overtredingen 
van de Mededingingswet 
zich niet beroepen op het 
zwijgrecht, oordeelde  
de Rotterdamse rechtbank 
onlangs. 

 D
at was ook het standpunt van 
de NMa. De zaak dient nu in 
hoger beroep bij het College 
van Beroep voor het bedrijfs

leven (CBb). Medewerkers van een bedrijf 
dat heeft gezondigd tegen de Mededin
gingswet hoeven daarover geen verklaring 
af te leggen en kunnen dus gebruik 
maken van het afgeleide zwijgrecht van 
het bedrijf. ‘Logisch, volgens de wet hoef 
je niet mee te werken aan zelfincriminatie 
of zelfbeschuldiging’, zegt Laurens Jörg 
van de Juridische Dienst van de NMa. 
‘Maar het roept wel de vraag op wie aan 
de zijde van de onderneming staat en wie 
niet. Vreemd genoeg was daarover in 
Europa nog geen uitspraak gedaan. Het

geen betekent dat de rechtbank hierover 
nu jurisprudentie heeft gecreëerd.’

hoger beroep afwachten
‘Wij hebben het standpunt 
 ingenomen dat exwerknemers 
in elk geval geen deel meer 
uitmaken van de onderne
ming en dus ook niet aan die 
kant staan. En daarmee heb
ben ze volgens ons dus ook 
geen zwijgrecht. Want wie 
niet namens een onder

neming kan spreken, kan ook 
niet namens die onderneming 

zwijgen, is de redenering. De 
rechter in Rotterdam heeft ons 

daarin gelijk gegeven. Nu is het 
afwachten hoe het CBb daar

over oordeelt.’
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 D
e Europese Commissie 
 keurde het plan echter op 
17 augustus af. Wanneer is 
een crisiskartel eigenlijk wél 
bespreekbaar? ‘Laat ik begin-

nen met te zeggen wanneer een crisiskartel 
in elk geval níet door de beugel kan’, zegt 
Paul Benner, Programmamanager van 
de Directie Mededinging van de NMa:  
‘Als er onderling prijs- of marktverdelings-

Echt crisiskartel 
lost overcapaciteit op

‘ het moet absoluut de belangen 
van de consument dienen’

In tijden van crisis laait geregeld de discussie 
over de mogelijkheid van een crisiskartel op. 
Bijvoorbeeld toen de groente- en fruitsector 

te maken kreeg met de EHEC-crisis. Ruim 
dertig groentetelers namen in juli het 

initiatief voor de oprichting van zo’n kartel  
en LTO Noord Glaskracht hoopte dat  

het snel van de grond zou komen. 

afspraken worden gemaakt om bij een 
tijdelijke vraaguitval het hoofd boven water 
te houden. Dat was wat Griekse viskwekers 
hebben gedaan. Maar dat heeft de Griekse 
autoriteit verboden en zij kregen een boete 
van 770.000 euro.’ 

‘De NMa heeft recent een soortgelijk 
initiatief in de binnenvaart afgekeurd. 
Want op zich is een crisis geen excuus 

voor een sector om mededingings-
beperkende afspraken te maken. Het is voor 
de betrokkenen uiteraard altijd heel naar, 
maar dat minder rendabele bedrijven tijdens 
een crisis omvallen, is nu eenmaal een 
harde realiteit. En uiteindelijk is dat weer 
in het belang van de consument, die baat 
heeft bij een markt bestaande uit effectieve 
en innovatieve bedrijven die goede pro-
ducten tegen scherpe prijzen leveren.’ 



Dat is een belangrijke voorwaarde voor 
de  vorming van een dergelijk crisiskartel. 

In haar begintijd heeft de NMa een 
 regeling tussen varkensslachterijen onder 
de loep genomen. De toezichthouder heeft 
deze regeling beoordeeld als kartel waarin 
structurele overcapaciteit een probleem 
was. Onder voorwaarden is akkoord 
 gegeven voor afspraken die erop gericht 
waren om op een gecoördineerde wijze 
over capaciteit te verminderen. De sane-
ringsovereenkomst was gericht op defini-
tieve uitkoop en sluiting van slachterijen. 
Na deze sanering was weer ruimte voor 
een verbeterde marktsituatie en gezonde 
concurrentie.

moeilijk te vormen
Een crisiskartel moet uiteraard wel zo 
worden vormgegeven dat het probleem 
wordt opgelost. De maatregelen moeten 
er op gericht zijn om de overcapaciteit 
op een effectieve manier uit de markt te 
nemen. De maatregelen mogen ook niet 
verder gaan dan noodzakelijk. Een prijs-
afspraak of iets dergelijks is nog steeds 
taboe. 

eerste  
aanspreekpunt

De programmamanagers van de NMa 
weten wat er in hun sector speelt en 
kunnen klachten en signalen over 
mogelijk concurrentieverstorend 
gedrag naar waarde schatten. Voor tal 
van zaken zijn zij dan ook het eerste 
aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor 
vragen over de vorming van een crisis-
kartel. Ondernemers met tips of speci-
fieke vragen over een bepaalde sector 
kunnen zich richten tot één van de tien 
programmamanagers van de NMa. 
Paul Benner heeft de industriële en 
agrarische sector in zijn portefeuille. 
Meer weten? Kijk op www.nma.nl 

structurele overcapaciteit
Blijft de vraag: wanneer is een crisiskartel 
dan wél toegestaan? Volgens Benner kan 
een crisiskartel alleen worden toegestaan 
als het bedoeld is om een structureel 
probleem op te lossen. Een sector heeft 
een structureel probleem als er een over-
capaciteit is die niet door het normale 
marktwerkingsproces verdwijnt. 

‘De ondernemingen in de sector kunnen 
dan onder bepaalde omstandigheden 
onderling afspraken om de overcapaciteit 
duurzaam uit de markt te halen’, legt 
Benner uit. ‘Dit kan dus betekenen dat 
fabrieken worden gesloten en machines 
worden gesloopt. Deze afspraken mogen 
absoluut niet verder gaan dan noodzakelijk. 
Een aanvullende prijs- of marktverdelings-
afspraak wordt dus ook in deze situaties 
niet toegestaan.’ Een gevolg hiervan is dus 
dat ook in deze situatie zwakkere bedrijven 
deels of geheel van een markt kunnen 
verdwijnen. Bovendien kan dit alles tijde-
lijk tot prijsverhogingen leiden, maar 
 uiteindelijk moet het de consument ten 
goede komen doordat de markt na de 
ingreep weer ‘normaal’ gaat functioneren. 

In de praktijk blijkt dat crisiskartels vaak 
moeilijk te vormen zijn. Betrokken partijen 
worden het niet makkelijk eens over de te 
nemen maatregelen, aangezien daar ook 
mogelijk bedrijven of instellingen tussen 
zitten die dan worden gedwongen om mee 
te werken aan hun eigen ondergang. ‘Zo 
heeft de NMa in 2005 een informele visie 
gegeven op de garnalenmarkt’, vertelt 
 Benner. ‘Daar had destijds een crisiskartel 
mogelijk goed kunnen werken om de over-
capaciteit structureel uit de markt te halen. 
Maar het is niet van de grond gekomen. 
De sector moest zelf de kosten betalen en 
dat deed de plannen de das om.’

toetsing
Bij het ontwikkelen van dergelijke plannen 
zoeken partijen in de regel de NMa op 
voor een toetsingskader. De Europese 
Commissie gebruikt hetzelfde toetsing-
kader; ook bij het keuren van de plannen 
van de Nederlandse groente- en fruitsector. 
De beoordeling of een crisiskartel wel of 
niet is toegestaan, is niet eenvoudig. Daar-
om trachten potentiële initiatiefnemers 
wijselijk vaak van tevoren uit te zoeken 
of ze met hun plannen binnen die regels 
blijven, dan wel tegen de grenzen van 
de wet aanlopen. De NMa is in beginsel 
welwillend om mee te denken. 
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de eerste reguleringsjaren zorgde voor 
stevige schommelingen in het aantal 
 verwachte loodsverrichtingen en daarmee 
in de tarieven’, vertelt Mark te Velthuis, 
 clustermanager Vervoerkamer van de NMa.

Hij vervolgt: ‘Tegelijkertijd verschillen de 
loodsen en de NMa behoorlijk van inzicht 
in wat precies de efficiënte kosten zijn. 
Wij vinden op sommige punten dat de 
bedrijfsvoering van de loodsen efficiënter 
kan, zodat de prijs voor gebruikers daalt. 
De loodsen zijn het daar niet altijd mee 
eens. Dit heeft tot rechtszaken geleid, 
waar we nu middenin zitten. Dat is tijd- 
en geldrovend. En de juridische strijd 
zorgt ervoor dat gebruikers lang moeten 
wachten tot tarieven onherroepelijk vast 
staan. Zo staat bijvoorbeeld nog niet 
 definitief vast wat de tarieven over 2010 
hadden moeten zijn.’

positief en negatief
De tariefschommelingen en slepende 
onduidelijkheid over definitieve tarieven 
hebben sommige gebruikers tot het 
inzicht gebracht dat stabiliteit en voorspel-
baarheid belangrijker zijn dan lage tarie-
ven. ‘Aan de andere kant zijn de gebruikers 
van loodsdiensten wel tevreden met 
de informatie over de opbouw van de 
tarieven. Ze weten nu welk bedrag ze voor 
welke kwaliteit betalen’, zegt de cluster-
manager. ‘Sterker nog: ze weten nu wat 
ze hadden, krijgen en willen.’ 

complex
De situatie wordt nog complexer, omdat 
vooralsnog onduidelijk is wat de toekomst 
zal brengen. ‘De NMa zou tijdelijk toezicht 
houden totdat er in 2019 een vrij markt-
systeem zou worden geïntroduceerd. 
Maar de minister van Infrastructuur en 
Milieu heeft dit plan geschrapt.’

Het is dus duidelijk dat er een nieuw 
 toekomstplan voor het loodswezen moet 
komen. ‘Daarom zou het goed zijn om een 
keer met alle betrokken partijen om tafel 
te gaan zitten en te kijken of het huidige 
regime nog wel past bij de huidige markt-
situatie’, stelt Te Velthuis. ‘Of de regulering 
door de NMa per saldo grote voordelen 
voor de gebruikers kent, is door de slepen-
de procedures nog niet duidelijk. Wel heeft 
de NMa in ieder geval bereikt dat de tarie-
ven zich gematigd ontwikkelen. En dat is 
in het voordeel van de gebruikers.’

Gebruikers van loodsdiensten weten 
eindelijk waarvoor ze betalen. Na jaren van 
ondoorzichtige tarieven heeft regulering, 
sinds 2008 uitgevoerd door de Nederlandse 
 Mededingingsautoriteit, transparantie 
gebracht. Maar helder zicht roept nieuwe 
vragen op over de toekomst.

 I
n het huidige toezichtsregime doet de 
Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) 
die de belangen van alle loodsen in 
Nederland behartigt, een tariefvoorstel 
aan de NMa. De NMa toetst dit voor-

stel. Pas daarna stelt de NMa het tarief 
(voor één jaar) vast.

hooggespannen verwachtingen
Partijen die belang hebben bij loodsdien-
sten, zoals reders en cargadoors, hadden 
hooggespannen verwachtingen van het 
nieuwe regime, omdat zij het gevoel 
 hadden dat ze in het verleden te veel 
betaalden.

‘De regulering is gebaseerd op een cost-
plus systeem waarbij alle efficiënte kosten 
gedeeld worden door het aantal verwachte 
loodsverrichtingen om te komen tot 
 tarieven. De economische instabiliteit van 

Loodswezen 
koerst naar 
nieuwe 
toekomst



Het parlement stelt onder druk van de publieke opinie geregeld ‘Kamer
vragen’ aan het kabinet. Soms raken de onderwerpen direct aan het werk 
van de NMa. In de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek een vraag 
van Kamerlid Gerbrands (PVV) aan minister Schippers van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport over het samengaan van zorgverzekeraars 
in de regio Friesland en de gevolgen daarvan voor de verzekerden.
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Fusie Friese 
zorgverzekeraars

vraag kamerlid

Z
orgverzekeraars De Friesland 
en Achmea mogen van de 
NMa fuseren. Deelt u de 
mening dat met het markt

aandeel van De Friesland in de regio 
Friesland van 7080% de zorgaanbieders 
weinig meer in te brengen hebben, 
omdat ze anders ruim tweederde van 
hun  cliënten dreigen te verliezen? 

antwoord minister
de NMa heeft in het kader van de behan
deling van de aanvraag tot vergunning 
voor concentratie van De Friesland en 
Eureko onderzoek gedaan naar de vraag 
of de bundeling van inkoopmacht in 
Friesland zal leiden tot een zodanige 
druk op zorgaanbieders dat in het 
slechtste geval, er duurdere zorg 
wordt geleverd die kwalitatief te 
wensen overlaat. De NMa 
denkt om twee redenen dat 
dit niet zal gebeuren. Ten 
eerste is de verzekeraar in 
een markt als de regio 
Friesland afhankelijk van 
het aanbod. Een zorgverze
keraar heeft zorgaanbieders 
nodig om aan zijn zorgplicht te 
voldoen. De Friesland moet door 

zijn grote marktaandeel veel zorg 
 inkopen bij de Friese aanbieders van 
zorg, zoals ziekenhuizen. Er is in de regio 
Friesland echter geen sprake van over
capaciteit van aanbieders, waardoor 
de verzekeraar juist afhankelijk is van 
de aanbieders.

Ten tweede speelt de reputatie van zorg
verzekeraars een grote rol bij verzeker
den. Uit onderzoek van de NMa blijkt 
dat deze meer vertrouwen hebben in de 
kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen 
dan in die van de verzekeraars. Als het 
voorkeursziekenhuis van een verzekerde 

niet meer wordt gecontracteerd door 
diens verzekeraar dan heeft hij voldoende 
mogelijkheden om uit te wijken naar 
andere zorgverzekeraars die dat zieken
huis wel hebben gecontracteerd.

toelichting nma
Henk Don, lid van de Raad van Bestuur 
van de NMa: ‘Als verzekerden ontevreden 
zijn over het zorgaanbod of de polisvoor
waarden kunnen zij vrij eenvoudig 
 overstappen naar een concurrerende 
zorg verzekeraar. Door het risico klanten 
kwijt te raken aan concurrenten, zal 
de nieuwe combinatie wel drie keer 
nadenken voordat zij de kwaliteit van 
het zorgaanbod of van de polisvoor
waarden laat verslechteren.’

onderzoek

De NMa heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de gevolgen van de fusie 
van Achmea en De Friesland. Bij dit 
onderzoek zijn ook de zienswijzen van 
diverse belanghebbenden in het zorg-
veld betrokken, zoals zorgverzeke-
raars, zorgaanbieders en collectivitei-
ten. De Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) concludeert in haar zienswijze 
dat de fusie geen negatieve gevolgen 
zal hebben voor de toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van het 
zorgaanbod in de provincie Friesland.
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Congres ‘Ontwikkelingen  
Mededingingsrecht’ 
Kurhaus Hotel Den Haag

06 oktober 2011
Henk Don, lid Raad van  
Bestuur NMa

Competition Day and  
Consumer Day 
Poznan, Polen - Poolse NMa

24 en 25 november 2011
Henk Don, lid 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. 08000231 885 of mail  
naar info@nma.nl.

bent u consument? 

Neem dan contact op met  
ConsuWijzer, tel. 0880707070 
of kijk op www.consuwijzer.nl.

‘Ik geloof er niets van dat de positie 
van Marktplaats zo dominant blijft. Er 
is maar één website betaald en bij de 
rest kun je je spullen gratis verkopen. 
De vele kleinere spelers moeten leven 
van advertenties van professionele 
partijen. Het zou mij niet verbazen als 
binnenkort een echte concurrent voor 
Marktplaats opstaat. Partijen bekijken 
hoe ze het succes van Marktplaats 
kunnen ondermijnen. Dat kan bijvoor
beeld door koppelingen met sociale 
netwerken.’ Tim Scholte, die ViaVia 

verkocht aan 2ehands.nl op zakenwebsite 

Sprout – www.sprout.nl 

‘De Europese aanbesteding was 
bedoeld om de markt open te gooien, 
maar het tegendeel is gebeurd. Een 
school bouwen zou voor veel kleine 
bureaus geen probleem zijn, maar 
door de Europese aanbesteding kun
nen ze dat wel vergeten. Met een 
omzet van minder dan 1 miljoen euro 
kom je door de voorwaarden die wor
den gesteld voor vrijwel geen enkele 
opdracht in aanmerking. Daarmee is 
het overgrote deel van de architecten
bureaus buiten de competitie 
geplaatst.’ Marcel Weeda van 

 architectenbureau Bos en Partners in 

de Volkskrant – www.volkskrant.nl 

‘PostNL heeft ons flink tegengewerkt 
en niet altijd even fair. Bijvoorbeeld 
via hun prijsvechter Netwerk VSP die 
zo goedkoop kon werken door in mijn 

ogen ongeoorloofde kruissubsidies. 
Ook voerden ze een effectieve poli
tieke lobby tegen ons. Tegelijk is het 
all in the game: ik begrijp dat ze zich 
als exstaatsbedrijf zo lang mogelijk 
vastklampten aan hun oude mono
polie.’ Vertrekkend bestuursvoorzitter  

Gert-Jan Morsin van Sandd in het AD  

– www.ad.nl

Er is waarschijnlijk geen gemeen
schap in Nederland die zoveel mono-
polisten en bijnamonopolisten telt als 
Schiermonnikoog. Eén bakker, één 
supermarkt, één drogist en één boek
handel; allemaal monopolisten. Zelfs 
het veerbootbedrijf van het eiland is 
een monopolist. Wagenborg vaart al 
meer dan een eeuw op en neer tussen 
het eiland en de wal en heeft dit jaar 
een concessie gekregen om dat de 
komende vijftien jaar te blijven doen.
Artikel in Elsevier – www.elsevier.nl

‘Ik denk dat wij wel hebben bewezen 
dat wij met een slanke organisaties 
het spoor goedkoper kunnen exploite
ren met een hogere klanttevredenheid 
dan de NS’, zegt Arrivadirecteur 
Anne Hettinga in een reactie op een 
analyse van spoorbeheerder ProRail. 
Volgens cijfers van de Erasmus School 
of Economics kan marktwerking op 
het spoor de overheid een jaarlijkse 
besparing van 210 miljoen euro 
 opleveren. Artikel in de Volkskrant –  
www.volkskrant.nl

Soundbites
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Mystery shoppers leven 
in het Wilde Westen

Iris Palm-Steyerberg, manager Juridische 

Zaken bij de Autoriteit Financiële Markten

‘Andere toezichtinstrumenten schieten 
soms te kort. Met de inzet van mystery 
shoppers kunnen wij de consument dan 
toch beschermen. Door de rol van consu
ment aan te nemen, ondervinden we aan 
den lijve hoe financiële dienstverleners 
hun producten en diensten aan de man 
brengen. Dit vergroot ons inzicht en geeft 
concrete aanknopingspunten om met 
partijen in gesprek te gaan over verbete
ringen. Daarbij handelen wij uiteraard 
binnen de kaders van de wet. Ik begrijp 
dat juristen hier bovenop zitten, maar 
wij hebben intern alles afgewogen  

voordat wij het instrument hebben 
 toegepast. Eerder dachten we dat hiervoor 
een wetswijziging nodig was, maar na 
overleg met het ministerie van Financiën 
en nadere analyse is geconstateerd dat die 
ruimte er al is. Een wetswijziging is dus 
niet nodig. Daarbij is ook gekeken naar 
andere Nederlandse toezichthouders, 
waaronder de Consumentenautoriteit. 
We hebben gevraagd wat hun beleid is. 
In Frankrijk en Engeland werkt de inzet 
van mystery shoppers trouwens al langer 
naar tevredenheid. En uit ons eigen pilot 
onderzoek blijkt ook dat het effectief 
resultaat oplevert. Kortom: een goed 
legaal middel, mits zorgvuldig en 
 proportioneel ingezet.’

Saskia Nuyten, advocaat bij NautaDutilh

‘De wetgever moet zich uitspreken over 
de inzet van mystery shoppers. Ik begrijp 
dat toezichthouders dit middel gebruiken 
om de consument te beschermen en dat 
is niet altijd verkeerd. Maar in een demo
cratische rechtsstaat is vanwege de vereiste 
rechtszekerheid een wettelijke grondslag 
voor de inzet van mystery shoppers wel 
wenselijk. Het klopt dat de rechter het 
instrument toelaatbaar heeft geacht, 
maar er zijn geen voorwaarden en rechts
waarborgen bepaald inzake het gebruik 
van mystery shoppers. En alleen als  
er voorwaarden zijn bepaald, kan het 

 worden getoetst. Dat moet de wetgever 
doen, maar ik vind dat de toezichthouder 
daar zelf ook achteraan moet blijven gaan. 
Die wil toch ook weten binnen welke 
 voorwaarden dit instrument mag worden 
gehanteerd? Nu horen ze elke keer van 
de rechter of ze wel of niet binnen 
de kaders van de wet zijn gebleven. 
Een  wetswijziging kan dat verhelpen en 
helderheid scheppen. Dat is ook niet 
 moeilijk om te verwezenlijken; jaarlijks 
worden grote pakken papier vol wets
wijzigingen door gevoerd. Kortom: 
het is logisch dat toezichthouders het  
inzetten, maar er moet meer duidelijkheid 
komen.’

De toezichthouder 

Mystery shoppers moeten de consument beschermen tegen bedrijven 
die hen kunnen schaden. Maar er zijn geen wettelijke voorwaarden 
bepaald over de inzet van mystery shoppers. Is het dan wel ethisch 
 verantwoord om deze methode te gebruiken?

De advocaat
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NMa’ers zijn erg geboeid door het 
werk dat ze doen. Ze willen zich niet 
alleen zo snel mogelijk ontwikkelen 
op hun eigen vakgebied, maar stoppen 
ook veel energie in kennisdeling. 
Bovendien fungeren ze graag als 
 mentor of docent voor minder ervaren 
medewerkers. Via de NMa Academie 
stimuleer ik ze om in hun vak door te 
groeien. De Academie brengt sinds 
twee jaar vraag en aanbod bij elkaar 
en biedt een breed scala aan vak
inhoudelijke opleidingen. Je kunt er 
ook  werken aan het verbeteren van 
je vaardigheden. Ik ontwikkel de 
op leidingsprogramma’s en zorg voor 

samenhang tussen de programma’s 
en de functies. Als onderwijskundige 
is het een feest om hier te werken. Bij 
de NMa werken veel collega’s die erg 
gemotiveerd zijn om hun kennis en 
expertise te delen. Samen met mijn 
didactische expertise kunnen we hier
door echt maatwerk bieden in onze 
opleidingen en trainingen. Van mede
werkers hoor ik vaak dat de ontwik
kelingsmogelijkheden bij de NMa 
de afgelopen jaren enorm zijn toege
nomen. Ik ben er trots op dat ik daar 
mijn steentje aan mag bijdragen.’

Teo Kuipers, HRD-adviseur bij de NMa

Persoonlijk

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


