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Introductie 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en 

consumenten. ACM verbetert concurrentie door te vechten tegen oneerlijke concurrentie en het 

makkelijker te maken voor nieuwe toetreders om de markt te betreden. Concurrentie leidt tot 

innovatie en meer keuze voor consumenten. Nieuwe spelers en technologieën kunnen concurrentie 

op een markt veranderen. ACM streeft er daarom naar de kansen van deze nieuwe ontwikkelingen te 

vergroten om een positieve en blijvende impact te hebben op concurrentie. 

De financiële sector wordt op dit moment beïnvloed door de opkomst van technologieën die nieuwe 

en innovatieve diensten kunnen aanbieden (FinTech). Het wordt breed erkend dat FinTech een 

belangrijke drijvende kracht is voor concurrentie, consumentenkeuze en innovatie in de markt. 

Desondanks kan FinTech ook nieuwe risico’s voor concurrentie met zich meebrengen. 

ACM wil FinTech graag helpen maximaal bij te dragen aan concurrentie in de sector. Door met de 

betrokken partijen in de FinTech industrie in gesprek te gaan, zal ACM in staat zijn om haar 

activiteiten te concentreren op wat echt belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van FinTech. 

Als u met ons van gedachten wil wisselen over de aspecten waar ACM zich op zou moeten 

concentreren, dan nodigen we u graag uit om een e-mail te sturen naar: FinTech@acm.nl. 

FinTech en concurrentie  

ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar concurrentie in verschillende delen van de financiële 

sector. Hoewel er grote verschillen zijn binnen de sector, ontstaat vaak een beeld van een oligopolie 

met significante toetredingsbarrières. Voor veel financiële diensten geldt dat een aantal grote 

bedrijven het merendeel van de markt in handen heeft. De onderzoeken hebben ook laten zien dat 

concurrentie niet altijd effectief is. FinTech zou kunnen helpen om dit te verbeteren. 

Er zijn veel meningen over hoe FinTech de financiële sector uiteindelijk zal veranderen. Dit 

document gaat niet over het kiezen van de juiste “lange termijn” visie. Om de focus op de juiste 

activiteiten te leggen, is ACM speciaal geïnteresseerd in barrières die voorkomen dat FinTech 

maximaal aan concurrentie kan bijdragen. Dit betekent dat ACM speciale aandacht geeft aan 

barrières die de ontwikkeling van FinTech tegengaan. Bepaald gedrag van gevestigde marktpartijen 

kan bijvoorbeeld de kansen van nieuwe toetreders ondermijnen. Er zijn ook risico’s verbonden aan 

snelle technologische ontwikkelingen. Veranderende marktstructuren kunnen een nadelig effect 

hebben op concurrentie en innovatie. 

ACM’s rol binnen FinTech 

ACM houdt toezicht op de Nederlandse en Europese mededingingsregels. Dit betreft onder andere 

het opsporen van kartels en misbruik van een dominante positie. ACM kan en heeft forse boetes 

opgelegd aan partijen die bij deze praktijken betrokken waren. ACM ontvangt een groot aantal 

signalen met betrekking tot mogelijke overtredingen van de mededingingsregels. ACM’s keuze over 

welke zaken aan te pakken, is voor een belangrijk deel gebaseerd op de impact van mogelijke 
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overtredingen op consumenten. Dit betekent dat ACM een FinTech gerelateerde zaak oppakt als er 

significante schade voor concurrentie en consumenten is.  

Er zijn ook andere manieren waarop ACM kan helpen bij de ontwikkeling van FinTech. ACM zou 

bijvoorbeeld actief betrokken kunnen zijn bij de nationale implementatie van Europese regulering, 

zoals de vernieuwde Payment Services Directive (PSD-2). In deze rol zou ACM proberen te 

verzekeren dat het concurrentie perspectief voldoende aandacht krijgt.  

ACM zou ook een marktstudie kunnen doen. ACM heeft verschillende marktstudies uitgevoerd naar 

concurrentie in de financiële sector. De meeste van deze studies brachten belemmeringen voor 

concurrentie aan het licht. Waar mogelijk heeft ACM aanbevelingen gedaan om de belemmeringen 

weg te nemen. Een goed voorbeeld is de studie naar toetredingsbarrières in de Nederlandse retail 

bankensector, die ACM heeft uitgevoerd in 2014. Deze studie deed een aantal aanbevelingen aan 

de Minister van Financiën over hoe bepaalde barrières voor nieuwe toetreders verlaagd konden 

worden. ACM zou een soortgelijke studie kunnen doen om de belemmeringen voor concurrentie in 

de FinTech markt te onderzoeken. Dit zou weer kunnen leiden tot concrete aanbevelingen aan 

beleidsmakers, gericht op het verbeteren van concurrentie. 

Uit het voorgaande blijkt dat ACM zich richt op het verbeteren van concurrentie door de pro-

competitieve effecten van FinTech te stimuleren en de mogelijke risico’s die FinTech met zich 

meebrengt te voorkomen. Andere toezichthouders hebben mogelijk een (iets) andere focus en 

doelstelling, maar ACM is ervan overtuigd dat samenwerking tussen toezichthouders bijdraagt aan 

het bereiken van al deze doelstellingen. 

Factoren waarin ACM speciaal geïnteresseerd is 

Veel partijen in de FinTech sector zijn goed op de hoogte van ACM’s rol en bevoegdheden, maar 

andere partijen zijn dat wellicht niet. Speciaal voor de laatstgenoemde groep, geeft deze paragraaf 

een aantal hypothetische voorbeelden van factoren waar ACM een rol zou kunnen spelen. Dit zijn 

niet de enige factoren die het succes of falen van FinTech bepalen. Reguleringsdrempels zouden 

bijvoorbeeld ook belangrijk kunnen zijn. Deze factoren zijn niet meegenomen, omdat ze al goed 

geïdentificeerd zijn en/of niet direct de aandacht van ACM vragen, maar van de overheid of andere 

toezichthouders. 

Er is veel (economische) literatuur die de factoren identificeert die concurrentie stimuleren of 

verhinderen. Dit is niet de plaats voor een uitgebreid overzicht van deze factoren. Toch kan het nuttig 

zijn om een idee te geven van typische factoren die impact hebben op concurrentie. ACM heeft deze 

in drie categorieën gegroepeerd.  

1. Anti-competitief gedrag van bedrijven 

Bedrijven kunnen proberen om hun positie te verdedigen of verbeteren door zich anti-competitief te 

gedragen. Dit moet niet worden verward met normaal pro-competitief gedrag (schade aan 

concurrenten), wat een normaal en noodzakelijk element is van een markteconomie. Anti-competitief 

gedrag leidt tot schade aan concurrentie en uiteindelijk aan consumenten. Er zijn veel verschillende 
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vormen van anti-competitief gedrag. Twee belangrijke voorbeelden zijn uitsluiting en collusie.  

Uitsluiting betekent dat een (groot) bedrijf een concurrent uit een significant deel van de markt 

probeert te verdrijven. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door een concurrent geen toegang te 

geven tot een noodzakelijke input, een weigering om met een concurrent te handelen, het zetten van 

roofprijzen of het bundelen van producten. 

Collusie vindt plaats wanneer twee of meer bedrijven samenwerken met als doel om hun positie te 

verbeteren ten koste van concurrentie en consumenten. Collusie kan zowel expliciet (kartel) als 

stilzwijgend zijn, maar het effect op de marktuitkomst is in wezen hetzelfde.  

Voorbeelden van anti-competitief gedrag in een FinTech context kunnen zijn: 

- Banken die FinTechs toegang weigeren tot de bankrekening of transactiedata, bijvoorbeeld 

door non-compliance met de doelen van de PSD-2; 

- ‘BigTechs’ zoals Apple en Google en/of banken kunnen efficiënte financiële dienstverleners 

uitsluiten door hun sterke positie in andere markten over te hevelen; 

- Nauwe samenwerking tussen nieuwe en bestaande marktspelers leidt tot (stilzwijgende) 

collusie ten koste van consumenten; 

- Het zetten van standaarden op een manier die leidt tot uitsluiting van nieuwe marktspelers. 

2. Hoge concentratie en toetredingsbarrières 

Het is algemeen bekend dat een markt die gekarakteriseerd wordt door hoge concentratie en hoge 

toetredingsbarrières minder concurrerend neigt te zijn. In een sterk geconcentreerde markt nemen 

één of een paar bedrijven een groot deel van de marktvraag voor hun rekening. Wanneer bestaande 

concurrenten of potentiële toetreders geen competitieve dreiging kunnen vormen voor deze grote 

bedrijven, leidt dit mogelijk tot schade voor concurrentie en consumenten. Capaciteitsrestricties 

kunnen het bijvoorbeeld moeilijk maken voor concurrenten om te reageren op een prijsstijging van 

een groot bedrijf. Toetredingsbarrières, zoals vergunningsprocedures en kapitaaleisen, maken de 

competitieve dreiging van potentiële concurrenten minder effectief. 

Voorbeelden waar FinTech de concentratie of toetredingsbarrières kan laten toenemen zijn: 

- FinTech leidt tot markten waar schaaleffecten zo groot zijn dat er alleen ruimte is voor één of 

twee grote spelers: de markt neigt naar superdominante posities van bijvoorbeeld ‘BigTechs’ 

die kleinere FinTechs uit de markt drijven; 

- Marktfragmentatie zorgt voor superdominante posities van (mogelijk relatief kleine) bedrijven 

die gespecialiseerd zijn in een niche; 

- Gevestigde spelers nemen nieuwe non-conformistische toetreders over om een verandering 

in het competitieve landschap te voorkomen; 

- Vergunningsregimes bevoordelen bestaande spelers, waardoor nieuwe spelers geen 

effectieve competitieve beperking kunnen vormen. 
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3. Consumenten inertie 

Een belangrijke kracht achter effectieve concurrentie in een markt is de mogelijkheid van 

consumenten om te kiezen. Consumenten hebben toegang nodig tot informatie om verschillende 

aanbiedingen te vergelijken en, als ze eenmaal het product hebben gekozen dat aan hun behoeftes 

voldoet, dan moeten ze de mogelijkheid hebben om op deze keuze te acteren. De dreiging dat 

consumenten overstappen naar een concurrent biedt bedrijven een prikkel om hun producten en 

diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld door het verlagen van prijzen, het verbeteren van kwaliteit en 

het investeren in innovatie en productontwikkeling. Concurrentie is mogelijk niet optimaal als deze 

dreiging vanuit consumenten onvoldoende sterk is. 

Hier kunnen vele oorzaken voor zijn. Zoekkosten maken het moeilijk voor consumenten om 

voldoende geïnformeerd te raken over de aangeboden producten. Deze kosten zullen hoger zijn 

wanneer er veel verschillende producten op de markt zijn en wanneer transparantie over de 

productkenmerken laag is. Overstapkosten komen voor wanneer een consument kosten heeft die 

direct veroorzaakt worden door zijn beslissing om van leverancier te veranderen. Deze kosten 

kunnen worden voorkomen door bij dezelfde aanbieder te blijven. 

Voorbeelden van consumenten inertie in een FinTech context zijn: 

- Een toenemend aantal nieuwe diensten laat een grote groep consumenten verward achter, 

zodat ze niet in staat zijn om een geïnformeerde keuze te maken; 

- BigTechs en/of banken kunnen succesvol ‘must-have’ producten ontwikkelen en ze 

bundelen met andere producten;  

- Bedrijven proberen klanten met lange termijn contracten ‘locked-in’ te maken.  

Heeft u input voor ACM? 

Het is erg nuttig voor ACM om input van partijen te ontvangen die in de FinTech markt actief zijn. Dit 

stelt ACM in staat om haar activiteiten te focussen op wat echt belangrijk is voor de verdere 

ontwikkeling van FinTech. 

Als u met ons van gedachten wil wisselen over de aspecten waar ACM zich op zou moeten 

concentreren, dan nodigen we u graag uit om een e-mail te sturen naar: FinTech@acm.nl. 

 


