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Busvervoer 
Het Haagse vervoerbedrijf HTM mag 
van de NMa wel samenwerken met 
Qbuzz. HTM en Qbuzz kunnen via  
de nieuw op te richten onderneming 
HTM Buzz meedoen met de aanbeste-
ding van het busvervoer in Den Haag 
voor de periode 2012-2017. Na onder-
zoek concludeert de NMa dat er genoeg 
concurrentie overblijft bij deze aanbe-
steding. Eerder verbood de NMa de 
samenwerking van RET met Qbuzz.

Kroketfusie 
De NMa heeft op 8 december de  
Europese Commissie gevraagd om de 
fusie tussen Royaan en Ad van Geloven 
naar Nederland te verwijzen. Ad van 
Geloven maakt de Mora snackproduc-
ten en Royaan is bekend van de  
Kwekkeboom en Van Dobben kroket-
ten. Omdat deze fusie voornamelijk  
in Nederland gevolgen heeft, is de  
NMa de meest geschikte autoriteit te 
onderzoeken of de concurrentie op  
de snackmarkt verslechtert.

Tandartstarieven 
Tandartsen mogen sinds 1 januari  
zelf hun tarieven vaststellen. Patiënten 
kunnen niet aan de tandarts vragen  
of hij zijn prijs voor een kroon of  
een vulling verlaagt, want de prijslijst 
die een tandarts maakt, staat vast.  
Het is wel mogelijk om over te stappen 
naar een tandarts die goedkoper is. 
Maar volgens onderzoek van de  
Nederlandse Maatschappij ter bevorde-
ring der Tandheelkunde neemt slechts 
een kwart van de 8.500 tandartsen  
in Nederland zonder voorwaarden 
nieuwe patiënten aan.

De Koreaanse kartelpolitie heeft de  
twee grootste fabrikanten van karaoke-
machines in Korea bestraft. Marktleiders 
Kumyoung en TJ Media vormden een 
kartel, aangezien zij in onderling overleg 
besloten om de prijzen van hun karaoke-
machines te verhogen.

De managers van Kumyoung and TJ 
Media ontmoetten elkaar op 30 oktober 
2007 in een Japans restaurant van een 

hotel. Daar bereikten zij overeen-
stemming om geen kortingen meer  
te geven aan dealers en om de prijzen 
van karaokemachines op te drijven.  
Het kartel eindigde toen Kumyoung 
plot seling de prijzen van zijn machines 
verlaagde. De betrokken ondernemingen 
kregen beide een forse boete. Kumyoung 
moet 3,8 miljoen dollar op tafel leggen 
en TJ Media zingt voor 1,5 miljoen dollar 
een toontje lager.

De energievoorziening in ons land was 
in 2010 over de hele linie betrouwbaar 
te noemen. Dat blijkt uit de Factsheet 
Kwaliteit die de NMa in december heeft 
gepubliceerd. De Factsheets tonen aan 
de hand van verschillende indicatoren 
hoe de kwaliteit van de netten zich in de 
loop van de jaren heeft ontwikkeld en 
maken onderlinge vergelijkingen van  
de regionale netbeheerders mogelijk.  

Door die gegevens te publiceren,  
geeft de NMa meer inzicht in de 
betrouwbaarheid van de energievoor-
ziening. De NMa vindt het belangrijk 
om de kwaliteit inzichtelijk te maken, 
omdat juist de verhouding tussen prijs 
en kwaliteit belangrijk is. In de toe-
komst worden ook de dienstverlening 
van netbeheerders en de productk-
waliteit betrokken bij de Factsheets.

Koreaans  
karaokekartel 

Energievoorziening in orde



En verder...
12 ConsuWijzer
13 Geldkraan 
14  Geschilbeslechting
15  Zeevuilnismannen
16 De dialoog
18 Soundbites
19  Samen zorg inkopen 
20  Persoonlijk

Dit is het laatste exemplaar van NMagazine.  
Wij stoppen met het uitgeven van dit blad,  
omdat we de communicatie met onze stake-
holders willen moderniseren. Dit betekent dat wij 
vooral zullen investeren in online communicatie. 
Niet alleen via onze eigen website, maar ook via 
digitale nieuwsbrieven. En uiteraard gaan de 
ontwikkelingen op het gebied van social media 
ook niet aan ons voorbij.

Wij zijn al langer bezig onze communicatie  
te digitaliseren. En zetten daarbij in op het 

actief openbaar maken van informatie.  
De overheid kan het op dat punt nog beter 

doen, zo betoogde politicus Jacques 
Wallage in november in Den Haag  

op het congres ‘Open & Bloot’,  
waar de openbaarheid van over-
heidsinformatie centraal stond. 
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chris fonteijn 
voorzitter raad van bestuur nma

De NMa doet er alles aan om u op de hoogte  
te houden van ons werk. Op onze website nma.nl 
vindt u bijvoorbeeld alle fusiemeldingen, beslui-
ten en rapporten die voor u van belang kunnen 
zijn. En door de sterk verbeterde zoekfunctie  
van onze site, is deze informatie tegenwoordig 
eenvoudig en snel te vinden.

De start van de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM), die op 1 januari 2013 door de fusie van  
de OPTA, NMa en de Consumentenautoriteit 
ontstaat, gaat gepaard met de lancering van een 
nieuwe ACM-site. Die voldoet straks aan alle 
eisen van een moderne site. Met als lichtend 
voorbeeld Consuwijzer.nl, onze gezamenlijke 
consumentensite waarin de drie toezichthouders 
al jaren samenwerken en die voor de tweede  
keer op rij is verkozen tot beste overheidswebsite. 
We houden dus contact!
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Marktposities 
verschuiven  
op de tv-markt

 G
lasvezelnetwerken bereiken  
nog maar een beperkt deel  
van Nederland meent José Buis 
van de NMa. ‘Maar de kabel-

maatschappijen zien het glasvezelnetwerk 
inderdaad als een steeds grotere bedrei-
ging die klanten kan kosten. Glasvezel is 
ook niet meer iets voor de verre toekomst. 
Het aantal aangesloten gemeenten is nu 
nog beperkt, maar Reggefiber, dat sinds 
2008 voor 41 procent in handen van KPN 
is, wil over twee jaar meer dan twintig 
procent van de Nederlandse huishoudens 
bereiken. Ze positioneren zich dus als een 
geduchte concurrent voor de kabel.’

nieuwe marktposities
KPN zit dan ook niet stil. Topman Eelco 
Blok zei eind vorig jaar tijdens het Morgan 
Stanley TMT congres in Barcelona de 

Nederlandse tak van Tele2 een aantrekkelijk 
overnamedoelwit te vinden. Misschien 
alleen bedoeld als schot voor de boeg,  
want volgens persbureau Reuters voegde 
hij er zelf twee tegenargumenten aan toe. 
Ten eerste wil KPN niet de hoofdprijs beta-
len aan het Zweedse moederbedrijf Tele2 
AB en bovendien achtte hij de kans klein 
dat de toezichthouders akkoord gaan, 
omdat KPN volgens hem bij een dergelijke 
overname tegen de wettelijke drempels van 
het marktaandeel zou kunnen aanlopen. 
Wel is KPN voornemens diverse aanbieders 
van diensten over glasvezel over te nemen.

Deze voorgenomen overnames moeten 
nog worden goedgekeurd door de NMa, 
maar KPN wil, om zijn ‘glaspositie’ verder 
te versterken, diverse glasvezelactiviteiten 
van Reggefiber en investeringsmaatschap-

pij Reggeborgh kopen: van Reggefiber de 
dienstverleners Glashart Media, Lijbrandt, 
ISP Fabriek en Reggefiber Wholesale en  
van Reggeborgh de serviceproviders XMS, 
Edutel en Concepts ICT. Bovendien is  
het de bedoeling dat KPN zijn belang in 
Reggefiber steeds verder uitbreidt. 

Stapt Vopdafone dan te laat in deze markt? 
KPN, Tele2 en T-Mobile Online (vroeger 
Orange) gingen in een veel vroeger sta-
dium de strijd al aan met de gevestigde 
aanbieders van televisiesignalen: kabel-
maatschappijen zoals Ziggo en UPC en 
CanalDigitaal via de satelliet. Vodafone 
mengt zich dus in een markt waar de  
concurrentie al stevig is. ‘Of de komst  
van Vodafone een verschil gaat maken  
en wat de effecten dan precies zullen zijn, 
is moeilijk te voorspellen’, aldus José Buis. 
‘Maar je ziet wel dat de marktposities 
beginnen te verschuiven. Nu is de NMa 
voorstander van gezonde concurrentie, dus 
zijn we altijd blij met nieuwe toetreders.’

nieuwe stap
Vodafone ziet het als een nieuwe stap in  
de transformatie van het bedrijf: ‘We waren 
een traditionele mobiele provider, nu  
gaan we alle communicatiemiddelen aan-
bieden. Door dat voor de consument via de 
glasvezel te doen, krijgen zij hogere inter-
netsnelheden en een nog betere kwaliteit 

capaciteit voor dataverkeer wordt 
belangrijker dan aparte diensten  
als tv, internet en telefonie

Vodafone Nederland wil naast mobiele telefonie, 

vaste telefonie via het kopernetwerk en vast internet 

ook internet, bellen én televisie aanbieden via 

het glasvezelnetwerk van Reggefiber. UPC heeft 

daarop gereageerd door potentiële nieuwe klanten 

van Reggefiber een brief te sturen om het eigen 

kabelnetwerk aan te prijzen. 



mobiele telefonie dan ze al gewend zijn’, 
aldus een woordvoerder.

Toch kan het toetreden van Vodafone 
invloed hebben. Het is namelijk de eerste 
grote naam naast XS4ALL en KPN dat snel 
marktaandeel wint sinds het zich toelegt  
op glasvezel tot in huis (FTTH, Fiber To 
The Home). Daarmee is Vodafone dan wel 
weer sneller dan T-Mobile Online en Tele2.  
Juist omdat de concurrentie op FTTH nu 
nog beperkt is, heeft Vodafone wellicht de 
kans om zich een deel van de taart toe te 
eigenen. En om de grootte van die taart 
enigszins te duiden: het bereik van glas-
vezel steeg in het derde kwartaal van 2011 
naar 844.000 huishoudens en KPN sluit op 
dat moment circa 2.000 klanten per week 
aan op zijn glasvezeldiensten.

quadruppel
Als Vodafone ook de mobiele telefonie in 
het nieuwe aanbod betrekt, loopt het bedrijf 
enigszins op de troepen vooruit wat de 
samenstelling van pakketten betreft.  
De Nederlandse televisiekijker, beller en 
internetter is gewend aan 3-in-1 pakketten: 
tv, bellen en internet. ‘De volgende stap 
zijn de 4-in-1 pakketten – het zogenoemde 
quadruppel play– met naast internet en 
televisie ook vaste én mobiele telefonie’, 
vertelt José Buis van de NMa. De meningen 
over hoe snel de providers zullen overstap-
pen van tripel op quadruppel lopen uiteen 
van ‘binnenkort’ tot ‘een of twee jaar’, maar 
dat het komt is wel zeker. Persoonlijk denk 
ik dat de markt er nog niet helemaal klaar 
voor is en dat de aanbieders bovendien nog 
even wachten omdat ze nog goed kunnen 
verdienen aan de afzonderlijke diensten.’

Volgens Buis gaat het in de toekomst  
vooral over de beschikbaarheid van band-
breedte: ‘De capaciteit voor dataverkeer 
wordt belangrijk en dan maakt het in feite 
niet uit of die bandbreedte wordt gebruikt 
voor telefonie, internet of televisie. Want in 
feite is dat allemaal dataverkeer.’
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Inmiddels alweer geruime tijd geleden belde 
een beperkt aantal mensen mobiel via het 
NMT-netwerk. Daarna volgden de GSM-  
en UMTS/HSPA-netwerken. Straks hebben 
we in navolging van een aantal andere 
 landen binnen en buiten Europa LTE (Long 
Term Evolution). Nodig, omdat het mobiele 
dataverkeer wereldwijd gigantisch groeit. 

Zolang we vooral belden met onze mobiel-
tjes, was er niets aan de hand. Dat verkeer 
kon het GSM-netwerk makkelijk aan.  
Maar ondertussen vervangen mensen  
de gewone mobiele telefoon massaal door 
smartphones, zoals de iPhone en de Black-
berry, waarmee je kunt internetten, muziek 
downloaden, filmpjes bekijken en zo meer. 
Dat wordt op den duur te veel voor het 
GSM-netwerk. Tijd dus voor een wereldwijd 
nieuw netwerk dat het exponentieel groei-
ende mobiele dataverkeer wel aankan. 

hoge snelheden
LTE is bedoeld om diensten met  
zeer grote hoeveelheden dataverkeer 
tegen hoge snelheden te trans-
porteren. En daarmee bij uit-
stek geschikt voor mobiele 
breedband internettoegang, 
onder meer voor diensten als 
mobiele televisie (ook in HD). 
Maar bij het ontwikkelen van de 
globale nieuwe standaard is niet 
alleen rekening gehouden met de 
huidige slimme mobiele apparaten  
(zoals de smartphones) die veel 
rekenkracht kosten, maar ook met een 
mobiele ontwikkeling die nog tot volle 
wasdom moet komen: de mobiele  
communicatie tussen machines  
(M2M, machine to machine). 

Navigatiesystemen die real time verkeers-
informatie zoals files en wegwerkzaamhe-
den oppikken en doorgeven, kennen we al. 
Maar er komen straks veel meer apparaten 
die mobiel gaan communiceren. Denk 
bijvoorbeeld aan de slimme energiemeters 
in huis die op afstand kunnen worden uit-
gelezen, defecte kopieermachines die zelf 
doorgeven dat ze defect zijn, automati-
sche noodoproepen vanuit auto’s, 
mobiele bewakingscamera’s en 
moderne diefstal alarmen. 

ongekend dataverkeer
Dergelijke ontwikkelingen zullen 
het dataverkeer tot een zelfs nu 
nog ongekende omvang doen 
stijgen, nieuwe diensten en 
 nieuwe markten laten ontstaan.  

En als uitdaging voor de bestaande spelers 
op deze markt: daarmee verrijzen vanzelf-
sprekend ook nieuwe spelers met nieuwe 
tactieken die het woord ‘concurrentie’  
weer nieuwe dimensies geven. 

Nieuwe technologie 
voor nieuwe markten



Regionaal vervoer  
spoort aan tot evenwicht

Het concessie - 
me  cha nisme werpt 
zijn vruchten af, maar 
er zijn veel mogelijk-
heden tot verbetering. 
Dat is de conclusie 
uit de marktscan van 
de situatie bij het 
personenvervoer per 
spoor die de NMa 
vorig jaar heeft 
gepubliceerd.

 D
eze mogelijkheden hebben 
onder meer betrekking op  
de verhouding tussen NS  
en regionale vervoerders.  

Het rapport stelt dat regionale vervoerders 
soms geen keuzemogelijkheden hebben 
door de machtspositie van de NS en  
dus te afhankelijk zijn van die partij.

verhouding
Bruno Bruins, lid van de Raad van  
Bestuur van regionale vervoerder  
Connexxion vindt dat regionale vervoer-
ders wel goed terecht kunnen op het 
spoor, maar dat er inderdaad ruimte is 
voor verbetering: ‘In de samenwerking 
kunnen altijd zaken beter op elkaar  
worden afgestemd. Bijvoorbeeld bij de 
afhankelijkheid van reizigersinformatie. 
Nu leest NS onze informatie voor.  

Als een onaf hankelijke partij dat zou  
doen, zou dat een eerlijkere vorm van  
concurrentie zijn.’

pilot
De ontwikkelingen van de laatste tijd 
geven een stijgende lijn te zien in de 
mogelijkheden voor regionale vervoerders. 
Op dit moment loopt er bijvoorbeeld  
een pilot die samenwerking tussen NS  
en regionale vervoerders stimuleert.  
Deze pilot houdt in dat als NS te kampen 
heeft met een storing, zij na overleg  
kunnen besluiten om reizigers te advi-
seren verder te reizen via een regionale 
vervoerder. Dat is een doorbraak, want  
in de huidige overeenkomsten tussen 
regionale vervoerders en NS is vastgelegd 
dat er bij ongeplande storingen geen 
reisadvies via regionale lijnen wordt gege-

ven. En in een brief die minister Schultz-
Van Haegen recent aan de Tweede Kamer 
stuurde, staat dat er in de toekomst nog 
meer ruimte komt voor zulke pilots.

visgraatmodel
Bruins ziet nog meer kansen voor optima-
lisering van de dienstverlening voor regio-
nale reizigers: ‘Bus, tram en trein moeten 
regionaal goed op elkaar worden afge-
stemd. Wij kunnen rekening houden met 
plaatsen in een stad waar veel mensen 
tegelijk komen, bijvoorbeeld een school. 
Als wij weten wanneer het spitsuur is voor 
studenten, kunnen we afspraken maken, 
zodat de bussen en trams op het juiste 
moment bij het station staan. We hebben 
al bewezen dat zodra dat als een visgraat 
in elkaar steekt, je het aantal bus- en tram-
reizigers vanaf het station ziet toenemen.’
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mtb gevraagd  
om visie 

Toezichthouders werken al jaren 
samen via het Markttoezicht-
houdersberaad (MTB). Het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft onlangs aan het 
MTB gevraagd haar visie te 
geven op een nieuwe versie van 
de ‘Kaderstellende Visie op 
Toezicht’ (KVOT). Daarin zijn  
de principes voor goed toezicht 
door rijksinspecties/rijkstoe-
zichthouders beschreven.

Toezichthouders 
en speurders  
leren van elkaar
De NMa werkt geregeld samen met opsporings-
instanties en andere toezichthouders. ‘Samen 
specifieke zaken aanpakken en informatie uitwisselen 
is een sleutel tot meer succes’, stelt directeur Gerard 
Bakker van de directie Mededinging van de NMa. 

 S
amenwerking heeft tot gevolgdat 
de organisaties een deel van hun 
autonomie moeten prijsgeven. 
‘Daar is niets mis mee’, zegt 

Bakker. ‘Als het er maar toe leidt dat we 
markten beter laten werken. Temeer daar  
er grenzen zijn aan welke informatie wordt 
gedeeld. De Mededingingswet biedt bijvoor-
beeld weinig ruimte om zaakspecifieke 
gegevens te delen met andere instanties. 
Op strategisch en tactisch niveau kan wel 
informatie worden uitgewisseld.’
Jasper Hoekstra en Caroline de Vlaming, 
beiden van de directie Mededinging, hebben 
via tijdelijke detachering bij andere instan-
ties in de keuken gekeken. Hoekstra heeft 
een half jaar bij de FIOD gezeten en De 
Vlaming is op dit moment nog volop actief 
bij de Rijksrecherche. Zij vertellen over hun 
ervaringen en wat zij (tot nu toe) in het 
strafrechtelijke circuit hebben geleerd.

jasper hoekstra bij de fiod

 ‘M
ensen bij de FIOD werken net  
zo gedreven als wij bij de NMa. 
Maar er zijn ook een heleboel 

verschillen tussen beide organisaties.  
Het werk bij de FIOD is operationeler  
dan bij de NMa. Bovendien merk je  
duidelijk het verschil tussen het werken  
met bestuursrecht en strafrecht.’

‘Je hebt te maken 
met een ander  
type verdachten’



Jasper Hoekstra heeft het zes maanden lang 
uitstekend naar zijn zin gehad bij de FIOD. 
Hij was ervan overtuigd dat het goed voor 
zijn persoonlijke ontwikkeling zou zijn om 
een tijdlang ergens anders zijn licht op te 
steken. Dat bleek een juiste aanname.  
Nadat hij er eerst met enkele van zijn van  
de FIOD afkomstige collega’s over had 
gesproken, heeft hij met de leider van het 
witwasteam van de Fiscale Inlichtingen-  
en Opsporingsdienst de mogelijkheden 
bekeken om daar een half jaar mee te  
draaien. Hij kreeg een plek in Amsterdam.

valsheid in geschrifte
‘Ik heb daar’, zegt hij, ‘met m’n poten in de 
modder gestaan’, zoals dat heet. En daar 
leer je veel van. Voordat de FIOD ergens  
een inval doet, wordt een risico-inschatting 
gemaakt en tijdens de actie draagt iedereen 
FIOD-jasjes. Afhankelijk van de risico-
inschatting kunnen er ook wapendragers 
worden ingezet. Je kunt te maken hebben 
met andere typen verdachten dan wat wij bij 
de NMa doorgaans gewend zijn. De FIOD 
heeft daarnaast een aantal bevoegdheden 
waarover de NMa niet beschikt, zoals het 
gebruik van telefoontaps en cameraobserva-
tie. Ik heb ook onderzoek gedaan naar  
valsheid in geschrifte en moest andere  
wetsartikelen raadplegen dan ik normaal 
gewend ben. Aan de andere kant zijn er ook 
wel overeenkomsten; bijvoorbeeld in de 
manier waarop een projectteam de aanpak 
bepaalt en strategische afwegingen maakt.’

Hoekstra zegt dat hij ook het contact met  
de Officier van Justitie interessant vond en 
de manier waarop de rollen zich tot elkaar 
verhouden. ‘De ene officier geeft meer  
vrijheid dan de andere. Sommigen houden 
wat meer afstand, terwijl anderen de regie 
meer naar zich toetrekken. En na acties 
zoals invallen kan bij de FIOD direct worden 
doorgepakt, omdat verdachten kunnen 
worden vastgehouden. Dat geeft een bepaal-
de dynamiek en onderlinge verbondenheid 
binnen het team die me wel aansprak.’

 ‘M
ede door haar bijzondere taak en 
positie loopt de Rijksrecherche 
voorop als het gaat om recherche-

vakkennis, -technieken en -vaardigheden.  
Ik werk hier samen met doorgewinterde en 
zeer praktisch ingestelde rechercheurs die 
mij de fijne kneepjes van het vak leren.’

Caroline de Vlaming heeft zich goed voor-
bereid op haar zelf geïnitieerde stage bij de 
Rijksrecherche. Om daar als rechercheur en 
volwaardig teamlid mee te kunnen draaien 
heeft zij deze zomer eerst haar papieren 
voor buitengewoon opsporingsambtenaar 
gehaald. Nu werkt zij mee aan twee soorten 
onderzoeken. Ten eerste aan onderzoeken 
gericht op overheidsfunctionarissen die 
verdacht worden van misdrijven, waarbij  
de integriteit van de rechtspleging of die  
van het openbaar bestuur in het geding is. 
Ten tweede onderzoekt zij het optreden van 
politiemensen die tijdens de uitoefening van 
hun taak geweld hebben gebruikt of nalatig 
in hun optreden zijn geweest waarbij letsel  
is ontstaan.
‘Een groot verschil is dat de Rijksrecherche 
over meer en verdergaande opsporings-

bevoegdheden beschikt dan de NMa.  
Op grond van het Wetboek van Straf-
vordering beschikt de Rijksrecherche over 
bijzondere opsporingsbevoegdheden zoals 
het opnemen van telecommunicatie,  
observatie, inzetten van informanten,  
pseudokoop en infiltratie. Wel dient vooraf 
toestemming gevraagd te worden aan de 
Officier van Justitie voor de inzet van opspo-
ringsbevoegdheden. Onder leiding van een 
Officier van Justitie verricht de Rijksrecher-
che haar onderzoeken. Dat kennen we bij  
de NMa niet, wij voeren geheel onafhankelijk 
en zelfstandig onze onderzoeken uit.’ 
De Vlaming geniet van de drukte en dyna-
miek in het werk dat ze op dit ogenblik doet. 
Naast meedraaien in diverse onderzoeken 
en piketdiensten, neemt zij ook deel aan 
diverse cursussen en trainingen. Zo heeft  
zij – hoewel ze in haar stage niet vuurwapen-
dragend is – onlangs op de schietbaan 
mogen oefenen met een dienstvuurwapen. 
‘Het is spannend en leerzaam tegelijk.  
Mijn opgedane kennis en ervaring zal ik 
straks bij de NMa in kartelonderzoeken  
goed kunnen gebruiken.’

‘Een goede leerschool 
voor mijn recherche-
vaardigheden’

caroline de vlaming bij de rijksrecherche
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Op het verkeerde pad 
Tijdens een ‘onbewaakt moment’ van gedachten 
wisselen over prijzen in een markt kan een 
overtreding van mededingingsregels opleveren. 
Dat oordeelde, na de NMa, onlangs ook het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven  
(CBb) in de zaak van het fietsenkartel.

 M
aar liefst tien jaar lang  
duurde het conflict waarin 
Accell Group, Koninklijke 
Gazelle en Giant – die  

destijds samen circa vijfenzeventig  
procent van de Nederlandse fietsenmarkt 
in handen hadden – zijn beboet. 

onzekere markt
De algemeen directeur van Accell, de com-
mercieel directeur van Batavus, de directeur 
van Koga, de commercieel directeur van 
Gazelle en de general manager van Giant 
Holland BV ontmoetten elkaar op 13 juni 
2000 in het Postiljon hotel in Zwolle.  
Daar lieten zij hun gedachten gaan over  
de prijzen voor het nieuwe fietsseizoen,  
de één wat meer uitgesproken dan de ander. 

Een hot issue, gelet op de sterk gestegen 
prijzen van onderdelen. 
‘Zij deden dat op een moment dat de situ-
atie op de markt erg onzeker was’, zegt Kees 
Hellingman, expert bij de Juridische Dienst 
van de NMa. ‘Alle Nederlandse fietsfabrikan-
ten werken met toeleveranciers uit het Verre 
Oosten. Vervolgens worden de fietsen in 
Nederland geassembleerd. In de periode 
voor de gedachtewisseling waren de Ameri-
kaanse dollar en de Chinese yen flink 
omhoog gegaan ten opzichte van de gulden. 
En aangezien de catalogi met adviesprijzen 
voor de consumenten nog moesten uitko-
men, rijst de vraag wat de invloed van zo’n 
‘terloops’ gesprekje kan zijn. Misschien 
zouden de prijzen zonder die ontmoeting 
ook zijn gestegen, maar ze gaven elkaar een 

signaal over hun plannen tot doorberekening 
van kosten en dat is een overtreding van de 
mededingingsregels. Bovendien spraken zij 
met elkaar over de hoogte van hun kortingen 
aan de vakhandel.’ De betrokken fietsfabri-
kanten wilden voor dit artikel niet reageren, 
maar René Takens, CEO van Accell Group 
(waaronder merken als Batavus en Koga 
vallen), liet in diverse media weten het 
oneens te zijn met uitspraak van het CBb: 
‘We blijven ervan overtuigd dat we destijds 
geen overtreding hebben begaan, maar 
blijkbaar is de NMa erin geslaagd de feiten 
zodanig neer te zetten dat de rechters een 
andere mening hebben. Er zijn geen prijs-
afspraken gemaakt en zowel de NMa als het 
CBb erkennen dat de gestelde overtreding 
geen feitelijke invloed heeft gehad op 
de markt. Niettemin oordelen zij  
dat algemene opmerkingen over 
het doorberekenen van kosten-
stijgingen in de zijlijn van een 
reguliere bijeenkomst als 
overtreding tegen de 
mededingingsregels 
moet worden gezien.’

lange 
procedure
In 2004 stelde de NMa de 
hoogte van de oorspronke-
lijke boetes vast, waarop 
de fietsfabrikanten 
bezwaar aantekenden 
bij de NMa en in 
beroep gingen bij de 
rechtbank Rotter-



Op het verkeerde pad 
Die schorsing kwam voort uit de gelijkenis-
sen met de zaak van de mobiele operators 
die door het Europese Hof in Luxemburg 
werd behandeld. De uitspraken van het Hof 
zijn leidend voor de interpretatie van het 
Europese recht en nationale rechtbanken 
raadplegen het Hof als er discussie is over 
de juiste toepassing daarvan. Dus werd 
besloten deze uitspraak af te wachten.  
‘En deze viel in ons voordeel uit’, zegt  
Hellingman. ‘Overigens heeft dat niet de 
uitspraak in de zaak met de fietsfabrikanten 
bepaald. Het blijven namelijk twee verschil-
lende zaken en er waren naast de gelijke-
nissen ook verschillen. Het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven is dicht bij de 
feiten gebleven en heeft een no-nonsense 
uitspraak gedaan.’

fluctuerende boetes
Opvallend in deze zaak zijn de fluctuerende 
hoogtes van de boetes. Hoewel het uitein-
delijke bedrag lager ligt dan de NMa eerder 
vaststelde, was de laatste schommelbewe-
ging omhoog. Dat het CBb de boetes hoger 
vaststelde dan de rechtbank, baarde nogal 
opzien; dat is nog niet eerder voorgekomen. 
De uitspraak van de rechter stemt de NMa 
tot tevredenheid. ‘Het bewijst dat wij de 
overtreding terecht hebben aangepakt.  
Het gaat ons niet om zo hoog mogelijke 
boetes, maar om de naleving van de Mede-
dingingswet’, aldus Hellingman, die samen 
met collega Marjolein Hegge en de advocaat 
die voor de NMa optrad, Berend Jan Drijber, 
aan de zaak heeft gewerkt.

Toch kan ook de Accell Group leven met het 
eindresultaat. Takens: ‘Uiteraard hadden we 
op een betere uitkomst gehoopt, maar we 
zijn blij dat de boete is gehalveerd en de 
procedure ten einde is.’

dam. Tegen het besluit van de rechtbank 
Rotterdam is vervolgens zowel door de 
fietsfabrikanten als de NMa hoger beroep 

aangetekend bij het CBb, dat de 
finale, bindende uitspraak 

deed.

Dat de zaak zo lang 
voortsleepte had  
z’n redenen, vertelt  
Hellingman: ‘Ten eer-
ste was de juridische 

weg lang via de recht-
bank in Rotterdam 

en het College 
van Beroep 

voor het 
bedrijfs-
leven.  
Ten tweede 
hebben de 

advocaten 
van de fiets-

fabrikanten alles 
uit de kast getrok-

ken, waardoor wij 
ook geschillen 
moesten uitvech-
ten die los staan 
van de hoofdzaak. 
Dat kost de NMa 

tijd en mankracht 
en vertraagt het 
proces. En ten 
derde: de zaak is 
tijdens het hoger 
beroep enige 
tijd geschorst 
geweest.’

kees hellingman, nma 
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Consumenten weten al vijf jaar 
massaal de weg te vinden naar 
ConsuWijzer. De website van de 
NMa, Consumentenautoriteit en 
OPTA is dan ook al twee jaar achter 
elkaar door het publiek uitgeroepen 
tot beste overheidswebsite.

Jubilaris  
vergroot  
zelfredzaamheid 
consumenten

 ConsuWijzer biedt behalve voorlichting  
over bijvoorbeeld het opzeggen van abonne-
menten of winkelen op het web ook advies 

over thema’s zoals overstappen naar een andere 
energieleverancier of telecomprovider. Dankzij 
concrete hulpmiddelen als voorbeeldbrieven  
om bezwaren of klachten in te dienen, kunnen 
mensen zelf tot actie overgaan. ConsuWijzer  
maakt consumenten weerbaarder.

begrijpelijke taal
Dat verklaart ook het succes. Uit de cijfers blijkt  
dat het aantal consumenten dat deze website 
bezoekt en benut voortdurend groeit. Dit ondanks 
het feit dat er ook andere plekken zijn waar  mensen 
terecht kunnen voor praktische juridische informa-
tie. Het Juridisch Loket en de Consumentenbond 
zijn daarvan twee bekende voorbeelden. 

NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit hebben 
ConsuWijzer in 2006 op initiatief van toenmalig 
staatssecretaris Van Gennip van Economische 
Zaken opgezet. Dankzij de heldere taal en de 
begrijpelijke voorbeeldbrieven helpt de website 
consumenten hun rechten te begrijpen en krijgen 
zij de instrumenten aangereikt die ze nodig hebben 
om die rechten zelf te beschermen. 



 D
rinkwaterbedrijven stellen 
jaarlijks zelf hun eigen tarieven 
vast, op basis van de kosten  
die zij maken. Die tarieven 

worden vervolgens goedgekeurd door de 
aandeelhouders, gemeenten en provincies. 
Belangenbehartigers zoals de Consumen-
tenbond, Vereniging Eigen Huis en de  
Vereniging voor Energie, Milieu en Water 
(VEMW) claimen dat drinkwaterbedrijven 
hun tarieven kunstmatig hoog hielden en 
een te hoog eigen vermogen hadden:  
1,8 miljard euro in 2010. Het ontbrak tot  
nu toe aan voldoende financieel toezicht. 
Daar mag de NMa, samen met de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, wat aan gaan 
doen van de Tweede Kamer. 

De toezichthouder heeft op verzoek van 
staatssecretaris Joop Atsma van Infrastruc-
tuur en Milieu in oktober vorig jaar een 
advies uitgebracht over de hoogte van de 
vermogenskostenvergoeding die de drink-
waterbedrijven maximaal in rekening mogen 
brengen aan de consument. Vermogens-
kosten bestaan uit rentekosten en het  
rendement dat aandeelhouders verlangen 
als ze geld in zo’n bedrijf steken. De hoogte 
van de maximale vermogenskostenvergoe-

ding dient evenwichtig te zijn om enerzijds 
de tarieven voor de consument redelijk te 
houden en anderzijds de drinkwaterbedrij-
ven in staat te stellen zichzelf te financieren. 
De staatssecretaris heeft het NMa-advies 
gevolgd en de vermogenskostenvergoeding 
vastgesteld op 6%. 

consument moet profiteren
De NMa heeft in haar eerste formele advies 
onderstreept dat de drinkwatergebruiker 

moet profiteren van efficiëntiewinst.  
Als waterbedrijven kostenbesparingen  
realiseren doordat ze efficiënter werken, 
moeten deze worden doorberekend in de 
drinkwatertarieven. Bovendien heeft de 
NMa gewezen op een mogelijk alternatief 
systeem van regulering, dat ook voor ener-
gienetwerken wordt toegepast. In die sector 
stelt de toezichthouder de maximum tarie-
ven vast voor het transport van energie.  
Dit voorstel heeft Atsma niet overgenomen.

De NMa gaat haar expertise over regulering  
van natuurlijke monopolisten inzetten om voor 
meer efficiëntie in de drinkwatersector te zorgen.  
De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat  
de NMa hierin een adviserende en toezicht-
houdende rol krijgt. De marktbewaker heeft  
al gesteld dat de consument moet profiteren  
van meer doelmatigheid.

Geldkraan  
mag niet te ver open

Nederland heeft een drinkwaterwet, 
onder meer om de drinkwaterkwaliteit te 
borgen en de consument te beschermen 
tegen te hoge prijzen. In gewone 
bedrijfstakken zorgt concurrentie ervoor 
dat de prijzen binnen de perken blijven, 
maar in deze sector van regionale mono-
polies kunnen consumenten niet kiezen 
waar ze hun drinkwater afnemen. Het 
drinkwatertarief moet kostendekkend, 
transparant en niet discriminerend zijn. 

Daarvoor zijn in de wet- en regelgeving 
diverse waarborgen opgenomen. Zo is 
vastgelegd dat de NMa advies geeft bij 
het beoordelen van een fusieverzoek, het 
vaststellen van de maximale vermogens-
kostenvoet en de kostendekkendheid 
van drinkwatertarieven in de begrotingen 
en jaarverslagen van drinkwaterbedrij-
ven. Daarnaast houdt de NMa toezicht 
op een gescheiden boekhouding en het 
verbod op kruissubsidies.

drinkwaterwet beschermt

NM
agazine #0

1 | januari 20
12  pagina 10/13



Nieuwe aanpak  
geschilbeslechting

Bedrijven of consumenten  
die een geschil met hun 
netbeheerder over de 
aansluiting op het gas-  
of stroomnet aan de NMa 
voorleggen, kunnen te maken 
krijgen met nieuwe verkorte 
procedures. De toezichthouder 
heeft de nieuwe werkwijze  
voor de behandeling van zulke 
geschillen tijdens een speciaal 
seminar toegelicht aan de 
energiesector.

 De nieuwe regeling vervangt de 
‘Beleidsregel procedure geschillen 
energie’ uit 2004. ‘We hebben’, 

vertelt Gea Leuverink, geschilcoördinator 
energie bij de NMa, ‘netbeheerders en 
advocaten die geregeld een geschil aan de 
NMa voorleggen betrokken bij het uitden-
ken van de nieuwe regeling. Eerst hebben 
we de oude procedure met ze geëvalueerd. 
Omdat we graag wilden weten waar zij 
ruimte voor verbetering zagen.’

verkorte procedures
‘Als in eerdere procedures al antwoorden 
zijn gegeven op klachten, kiezen we nu voor 
de schriftelijke procedure en wordt de 
gebruikelijke hoorzitting overgeslagen.  
Dat maakt de afhandeling van de klacht 
eenvoudiger. Daarnaast zijn er klachten 
waarvan heel snel duidelijk is hoe die  

kunnen worden opgelost. Hier hebben we 
de op zich al eenvoudige procedure nog 
verder voor ingekort. Binnen een paar 
weken kan de hele procedure afgerond zijn.’

Bij complexe zaken – waar wel hoorzittingen 
voor nodig zijn – zijn versnelde procedures 
niet mogelijk. Leuverink noemt als voor-
beeld nieuwe ontwikkelingen in de markt, 
waarbij nog niet helemaal duidelijk is wat 
wel of niet mag of welke rechten partijen 
hebben.

goed voorbeeld
De toelichting op de nieuwe aanpak door 
de NMa werd bijgewoond door een groot 
aantal vertegenwoordigers van regionale en 
landelijke netbeheerders, wetenschappers 
en advocaten. Tijdens het seminar, dat 
door NMa-bestuursvoorzitter Chris  
Fonteijn werd geopend, is uitgelegd welke 
uitgangspunten de NMa hanteert bij de 
inrichting van de procedure. Ook is gespro-
ken over de mogelijkheid om mediation toe 
te passen bij het oplossen van geschillen. 
Advocaat Marc van Beuge van Houthoff 
Buruma noemde het seminar in eigen  
huis na afloop ‘een goed voorbeeld van  
de transparantie die de NMa nastreeft.’ 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.nma.nl. U kunt ook rechtstreeks  
contact opnemen met Gea Leuverink  
via telefoonnummer 070 – 330 3300.

NMa luistert naar de energiesector
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Vuilnismannen 
van de zee…
…zou je ze kunnen noemen; de gespeciali-
seerde ondernemingen die met kleinere 
schepen bepaalde soorten afval zoals  
afgewerkte olie en chemicaliën inzamelen 
zodra zeeschepen een haven zijn binnen-
gelopen. In het havengebied van Rotterdam 
tot Maassluis (circa 33.000 schepen per jaar) 
vormden drie van zulke bedrijven een kartel. 
In de periode tussen augustus 2005 en juli 
2007 bespraken zij telefonisch offerteverzoe-
ken van klanten en bepaalden wie welke 
prijs zou offreren. Zo dupeerden ze de  
rederijen die dachten concurrerende aanbie-
dingen te krijgen. Hun activiteiten werden 
per toeval ontdekt toen de VROM IOD 
(opsporingsdienst) in het kader van een 
milieuonderzoek de telefonische contacten 
van International Slop Disposal (ISD)  
aftapte. De gegevens werden door het OM 
overgedragen aan de NMa die vervolgens 
een uitgebreid onderzoek startte. Dat leidde 
uiteindelijk tot een totale boete van bijna  
3 miljoen euro. Met ruim 1,8 miljoen euro 
kreeg ISD de hoogste boete, Ships Waste  
Oil Collector moet 834.000 euro en Odfjell 
Terminals Maritiem (voorheen AVR Mari-
tiem BV) moet 227.000 euro betalen.  
Odfjell nam AVR Maritiem vijf maanden  
na het beëindigen van het kartel over en zegt 
zelf als klant slachtoffer te zijn van het kar-
tel. Dit bedrijf heeft aangekondigd de schade 
te zullen verhalen op de karteldeelnemers. 
De drie ondernemingen kunnen nog tegen 
het boetebesluit van de NMa in beroep gaan. NM
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Europese energieministers hebben een verordening getekend om 

marktmisbruik op de energiemarkten tegen te gaan. Marktpartijen 

moeten prijsgevoelige informatie publiceren en handelstransacties 

voortaan rapporteren bij ACER, de koepel van Europese energie-

toezichthouders. Maar is verscherpt toezicht wel nodig?  

Twee partijen, twee visies.

De belangenbehartiger
Hans Grünfeld – directeur  
Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)

 ‘H
et is hoog tijd dat er 
verscherpt en Europees 
toezicht komt. Op dit 

ogenblik zit er nog een gat in 
het toezicht op de energie-
markt. Omdat deze markt 
steeds internationaler wordt 
en omdat de grens tussen  
de energiemarkt en de 
financiële markt steeds 
vager wordt. We hebben nu  
nog landelijke regelgeving. 
Terwijl het logisch is dat 
Europa, in navolging van 
Amerika, dat toezicht gaat 
uitvoeren. Maar dan moet de 
regelgeving wel duidelijk 

zijn. Als er dit jaar een nieuwe 
Europese toezichthouder komt, 

moeten marktpartijen – daar-
mee bedoel ik zowel de ener-
giebedrijven als de afnemers 
– wel weten waar ze zich aan 

moeten houden. Aangezien dat nu nog 
niet bekend is, is het dus ook te vroeg 
om te zeggen dat het financiële toezicht 
te ver doorschiet. Er staat nu een  
raamwerk van regels, dat via uitvoe-
ringshandelingen door de Europese 
Commissie moet worden ingevuld.  
Op de markt zijn zeer grote spelers 
actief. Bovendien is de markt vrij gecon-
centreerd. Misbruik van voorkennis en 
marktmanipulatie kunnen tot zeer 
ongewenste resultaten leiden. Een 
gebrek aan marktintegriteit en trans-
parantie kan mede aanleiding vormen 
voor het omvallen van spelers. Als dit 
een grote speler overkomt, heeft dat 
ernstige gevolgen. Overigens maak ik 
mij in het licht van alle overheidsbezui-
nigingen wel zorgen over de effectiviteit 
van het markttoezicht. De toezichthou-
der moet namelijk wel over voldoende 
middelen beschikken om daadwerkelijk 
bovenop de energiemarkt te zitten.’

 Europees toezicht op energiemarkt
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 ‘E
nergiemarkten zijn inter na-
tionaal en daar hoort consistent 
Europees toezicht bij. Extra 

toezicht is ook niet erg, zolang de 
toezichtregels duidelijk zijn en  
de kosten opwegen tegen de baten.  
En daar gaat het knellen. Naast de 
Verordening waar we het hier over 
hebben, is ook de nieuwe financiële 
regelgeving EMIR in de maak om de 
stabiliteit van het financiële systeem  
te vergroten.  
 
En die regelgeving is in mijn ogen té 
ver doorgeschoten. Energiebedrijven 
lopen het risico op grond van die 
regels te worden aangemerkt als 
financiële instelling. De handel in 
energiederivaten moet dan verplicht 
via een clearing bank gaan verlopen. 
Maar in mijn optiek verschilt het 
risicoprofiel van energiebedrijven 
totaal van dat van banken. Energie-
markten kennen systematisch risico. 
Het mogelijk verdwijnen van de OTC 
handel (financiële transacties die niet 
via de beurs verlopen, maar direct 
tussen twee partijen) gaat gepaard  
met onnodig hoge maatschappelijke 
kosten en verminderde liquiditeit.  
Als we niet oppassen, creëert Europa 
een risico dat we eigenlijk willen 
bestrijden. 

REMIT beoogt sectorspecifieke  
regels te creëren om de transparantie 
en marktintegriteit te vergroten.  
Duidelijke regels zullen het  
vertrouwen in de 
markt vergroten. 
Energiebedrijven 
mogen niet handelen 
op basis van voorkennis 
en worden verplicht deze 
informatie vooraf te publice-
ren. Er is op dit moment veel 
onduidelijkheid over definities. 
Wat is bijvoorbeeld de  
definitie van voorkennis? 
Elektriciteitsnetbeheerders 
publiceren data over de 
inzet en uitval van onze 
centrales. 
Laten we dat gebruiken 
en geen nieuwe kostbare 
systemen optuigen om 
hoge administratieve lasten te 
vermijden. En aangezien ik nog  
niks heb gehoord over een goed  
gecertificeerd beveiligingsysteem, 
maak ik mij ook zorgen om de 
bescherming van onze vertrouwelijke 
informatie die nu centraal bij ACER 
wordt opgeslagen.’

De marktpartij
Martijn van Gemert – manager  
Regulatory Affairs, Nuon/Vattenfall

 Europees toezicht op energiemarkt
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European Competition Forum
Actuele ontwikkelingen in het  
mededingingsrecht  
Brussel, 2 februari 2012

Chris Fonteijn,  
voorzitter Raad van Bestuur NMa

Lustrumcongres Vecon
Lancering NMa-film  
‘De Concurrenten’
Maarssen, 29 maart 2012

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. 0800-0231 885 of mail  
naar info@nma.nl.

bent u consument? 

Neem dan contact op met  
ConsuWijzer, tel. 088-0707070 
of kijk op www.consuwijzer.nl.

‘Apple wil voorkomen dat consumenten 
keuze hebben. We zullen blijven vech-
ten om Android toegankelijk en open  
te houden. Wat er nu gebeurt met 
patenten in de mobiele markt is slecht.  
De patentclaims van Apple zijn onte-
recht, is onze mening. De beperking 
van de consumentenkeuze werkt ook 
beperkend voor de concurrentie en dat 
is een antitrust aangelegenheid. Apple 
zit gewoon verkeerd.’
Google-voorzitter Eric Schmidt heeft 

Apple’s patentoffensief aangekaart bij de 

Europese Commissie – www.webwereld.nl 

In tegenstelling tot hun Nederlandse 
collega’s kan de Belgische vlassector dit 
jaar rekenen op steun van de regering. 
Het zou in totaal gaan om 250 euro per 
hectare. Deze inventieve oplossing is 
getoetst en goedgekeurd door de Euro-
pese Commissie. Staatssecretaris Bleker 
liet de Tweede Kamer eerder vorig jaar 
weten dat steun voor de vlassector  
binnen het huidige Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid niet mogelijk is.
Bericht in Agri Holland –  

www.agriholland.nl 

Producent Unilever heeft in 2008  
een wasmiddelenkartel aangegeven bij 
de Franse mededingingsautoriteit en 
ontliep daardoor een boete. Het concern 
hing een boete van 248,5 miljoen euro 
boven het hoofd. Unilever gaf aan 
samen met Procter & Gamble (P&G), 
Henkel en Colgate-Palmolive afspraken 
te hebben gemaakt over de prijzen van 

wasmiddelen. Zo mocht in het duurste 
segment Ariël van P&G drie procent 
duurder zijn dan Skip van Unilever en 
Le Chat van Henkel. P&G moet 233,6 
miljoen euro betalen, Henkel kreeg een 
boete van 92,3 miljoen euro en Colgate-
Palmolive van 35,4 miljoen euro.
Bericht van BNR – www.bnr.nl

‘Het UWV maakt zich schuldig aan 
oneerlijke concurrentie. De organisatie 
gebruikt premieopbrengsten uit de 
werknemersverzekeringen voor  
werkloosheid en langdurige arbeids-
ongeschiktheid om de te lage premies  
voor de Ziektewet te compenseren.  
Het UWV rekent stelselmatig een  
25 procent te lage, niet-kostendekkende 
premie voor de Ziektewet. Zo worden 
verzekeraars en private re-integratie-
bureaus benadeeld.’
Tweede-Kamerlid Matthijs Huizing 

(VVD) in het Financieele Dagblad –  

www.fd.nl 

‘Dagattracties als pretparken en dieren-
tuinen hebben een lastig jaar achter de 
rug; doordat er steeds meer concurren-
tie is en de consument minder te  
besteden heeft. De parken die zich aan 
de malaise weten te onttrekken, vallen 
op door hun onderscheidend vermogen 
en professioneel management.  
Zij hebben een duidelijke positionering 
en weten wat hun doelgroep belangrijk.’
Woordvoerder van de Rabobank op  

www.z24.nl 

Soundbites
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Zorgverzekeraars mogen 
onder voorwaarden  
samen inkopen
De NMa lanceert een nieuwe manier om  
uit te leggen onder welke voorwaarden 
zorgverzekeraars mogen samenwerken bij 
de inkoop van zorg. De informatiekaart.

 S
inds de introductie van het nieuwe zorgstelsel  
in 2006 hebben de zorgverzekeraars steeds  
meer de regisseursrol gekregen. Van hen wordt 
verwacht dat zij bij de contractering van zorgaan-

bieders sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Dit betekent 
onder andere dat zij niet meer vanzelfsprekend bij elke 
zorgaanbieder alle zorg contracteren, maar dat zij selectief 
inkopen. De overheid hoopt hiermee zorgaanbieders aan 
te zetten tot een focus op die behandelingen waar ze goed 
in zijn en daarmee de zorg efficiënter en goedkoper te 
maken. Soms kan een verzekeraar in zijn eentje die regie-
rol niet vervullen. In hoeverre mag hij dan samenwerken 
met andere verzekeraars bij de inkoop van zorg?

Dat is de grote vraag die zorgverzekeraars hebben,  
omdat de concurrentieregels niet alle vormen van  
samenwerking tussen ondernemingen toestaan.  
Wat wél mag heeft de NMa via een zogeheten informatie-
kaart op een rij gezet. 

‘Deze kaart visualiseert onder welke voorwaarden  
en regels zorgverzekeraars mogen samenwerken op 
inkoopgebied. Die rol van doelmatige inkoper, vraagt 
ook af en toe om samenwerken’, aldus Winnie van 
Heesch, senior medewerker bij de NMa. ‘Onder voor-
waarden is samenwerking bij selectieve inkoop van zorg 
wel toegestaan. Uitgangspunt blijft wel dat verzekeraars 
individueel met de zorgaanbieder over de prijs onder-
handelen’, vervolgt Van Heesch. 

‘Zorgverzekeraars mogen bijvoorbeeld samen met  
één of meer andere zorgverzekeraars een ziekenhuis 
selecteren voor een hoogcomplexe behandeling, wanneer 
dat noodzakelijk is om te kunnen garanderen dat deze 
zorgaanbieder voldoende volume krijgt om aan een mini-
mumnorm voor die behandeling te voldoen. Ook mogen 
de gezamenlijke verzekeraars een bijdrage leveren aan  
de totstandkoming van minimumkwaliteitsnormen.  
Zij moeten daarbij wel in het oog houden dat de weten-
schappelijke verenigingen van medisch specialisten hier in 
Nederland het voortouw in hebben. Ook moet het elke 
verzekeraar vrij staan individueel een hogere norm voor 
de inkoop te hanteren.

De informatiekaart zoomt nog verder in op de voor-
waarden die samenwerking mogelijk maken bij het stellen 
van kwaliteitsnormen en bij selectieve inkoop van Spoed-
eisende Eerste Hulp. De kaart wordt op ‘De dag van de 
zorgverzekeraar’ op 26 januari toegelicht en is een van de 
vele middelen die de NMa inzet om de concurrentieregels 
uit te leggen.
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Geïnteresseerd in het werk van de NMa?
Kijk op www.nma.nl

‘In de financiële en zakelijke dienst-
verlening breng ik in kaart waar de 
concurrentie stagneert en waar de NMa 
mogelijk moet optreden. Gesprekken 
met marktpartijen en belangenorganisa-
ties helpen daar enorm bij. Ik ga praten 
als bij ons een tip, klacht of signaal 
binnenkomt of als ik bepaalde ontwikke-
lingen in de markt zie. Zo blijf ik op de 
hoogte over wat er in de sector speelt.  
Ik spreek ook geregeld met andere 
toezichthouders en overheden.  
We bekijken in welke zaken we samen 
kunnen optrekken. Bij nieuwe cases 
analyseer ik de mogelijke concurrentie-
problemen. We verzamelen dan  

informatie over het onderwerp,  
de betrokken partijen en de markt. 
Bovendien schatten we de economische 
effecten in van de afspraken en gedra-
gingen: welke schade wordt veroorzaakt, 
wie wordt gedupeerd en zo meer.  
Deze eerste beoordeling wordt meestal 
in een relatief korte tijdsspanne gemaakt 
en dient als basis voor de onderzoeken 
die de NMa oppakt. Voor mij is elke  
dag weer anders. Dat houdt mijn werk 
spannend en interessant.’

Anneloes van Haaren  

Programma manager financiële  

en zakelijke dienstverlening


