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Consultatie NMa-agenda 2010-2011
Geachte heer/ mevrouw,
Sinds 2008 maakt de NMa-Agenda elke twee jaar inzichtelijk op welke sectoren van de economie
de NMa zich richt en welke onderwerpen (gaan) spelen op het gebied van toezicht. Voordat de
NMa Agenda wordt vastgesteld hecht de NMa eraan om van de stakeholders uit de samenleving
te vernemen welke opvatting zij over de keuze van de aandachtsvelden heeft. Deze brief schetst
in kort bestek welke sectoren de NMa de komende jaren bijzondere aandacht wil geven en bevat
een aantal consultatievragen. De NMa stelt het op prijs als u deze vragen, voor zover voor u
relevant, zou willen beantwoorden.
Gezonde concurrentie
Vanuit de overtuiging dat gezonde concurrentie bijdraagt aan het herstel van de economie zal de
NMa haar toezicht onverminderd krachtig blijven uitvoeren. De huidige economische crisis kan
geen vrijbrief vormen voor gedrag dat op de lange(re) termijn nadelig is voor de Nederlandse
economie. Gezonde concurrentie leidt immers tot dynamische markten die de afgelopen
decennia hebben bijgedragen aan de groei van de economie en de toename van
consumentenwelvaart.
Vraag 1: In welke sectoren en op welke wijze vindt u dat de NMa kan optreden om bij te dragen
aan het herstel van de economie?
Aandachtsvelden
De NMa wil graag transparant zijn en benoemt daarom ook in de komende NMa-Agenda een
aantal aandachtsvelden voor het toezicht. Voor de periode 2010-2011 zijn dit in ieder geval:
- Energie;
- Zorg;
- Verwerkende industrie; en
- Zakelijke dienstverlening.
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Energie
Een van de kerntaken van de NMa is ervoor te zorgen dat ook monopolisten in energiemarkten
efficiënt werken; zo blijft energie betaalbaar. De NMa stelt onder meer maximumtarieven vast die
beheerders van energienetten voor elektriciteit en gas in rekening mogen brengen bij hun
afnemers. Daarbij is het voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening
noodzakelijk dat er ruimte is om investeringen te doen. Er zal bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten
worden in grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, decentrale opwekking van energie en
slimme meters.
Zorg
De introductie van marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat er steeds meer ruimte is voor
(gereguleerde) concurrentie. Het doel van het overheidsbeleid is hogere kwaliteit, meer
keuzevrijheid en betere beheersbaarheid van de kosten. Dankzij de voorlichting door de NMa de
afgelopen jaren zijn de meeste sectoren op de hoogte van de mededingingsregels. In de periode
2010-2011 zal de NMa op verscheidene deelsectoren van de zorg handhavend optreden. Publieke
belangen als kwaliteit en toegankelijkheid van zorg spelen daarbij in deze sector een grote rol.
Vraag 2: Wat vindt u van de rol van de NMa als handhaver van de mededingingsregels in de
zorg?
Verwerkende industrie
De verwerkende industrie is een zeer diverse sector. Deelmarkten komen in de economische
detectie naar voren als een risicogebied. Zo bestaat er in diverse markten bijvoorbeeld een hoge
concentratiegraad en zijn de producten homogeen. Het economische belang van de verwerkende
industrie is groot, omdat het direct invloed kan hebben op de prijsvorming van andere
(consumenten)producten.
Zakelijke dienstverlening
Ondernemingen die voornamelijk diensten leveren aan bedrijven vormen een nieuw
aandachtsveld. De NMa richt haar aandacht op deze sector omdat er de afgelopen jaren relatief
weinig innovatie-inspanningen zichtbaar zijn en de arbeidsproductiviteit slechts licht groeit. De
concentratiegraad stijgt. De dienstensector in het algemeen, en zakelijke dienstverlening in het
bijzonder, is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie qua omvang, dynamiek en rol bij
productiviteitsverbetering van andere (klant)bedrijven.
Vraag 3: Heeft u vragen, opmerkingen, tips of suggesties met betrekking tot de aandachtsvelden
die de NMa kiest (of deelsectoren daarvan)?
Vraag 4: Aan welke aandachtsvelden (sectoren en/ of vraagstukken) zou de NMa naar uw mening
aandacht moeten besteden?
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Kennis en informatie uitwisselen
De NMa beschouwt kennis- en informatie-uitwisseling als een onmisbaar middel om tot goed
toezicht te komen. In Nederland en daarbuiten bestaan (overheids)instanties met kennis van
specifieke markten of methoden van opsporing en regulering. Het is niet nodig dat kennis of
informatie meerdere malen wordt vergaard en het is zonde als het zelfs geheel onbenut blijft. De
NMa zet in op het uitbouwen van contacten met een breed scala aan partners in het toezicht met
als doel het uitwisselen van informatie en het delen van kennis en technieken. Hierdoor wordt het
toezicht versterkt en de toezichtlasten voor ondernemingen beperkt. De NMa moet daarbij wel
rekening houden met wettelijke regels die verhinderen dat bepaalde gegevens uitgewisseld
kunnen worden.
Vraag 5: Welke kansen en/ of risico’s ziet u met betrekking tot kennis- en informatie-uitwisseling
tussen overheidsinstanties?
Reacties
Naast de beantwoording van de voor u relevante vragen nodigen we u van harte uit zelf vragen te
stellen of suggesties, signalen en tips aan te leveren. Het document is ook digitaal beschikbaar
op onze website www.nmanet.nl.
Reacties kunnen uiterlijk 13 november 2009 worden gestuurd aan de NMa, bij voorkeur per email naar: nma_consultatiedocument@nmanet.nl
of per post naar:
Nederlandse Mededingingsautoriteit
T.a.v. de heer mr. drs. H.J. Droppers
O.v.v. consultatie NMa-Agenda
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
De NMa publiceert in principe alle reacties op haar website – tenzij u aangeeft daar geen prijs op
te stellen – en betrekt de reacties bij het opstellen van de NMa-Agenda 2010-2011. Deze
verschijnt medio januari 2010.
Met vriendelijke groet,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch

F.J.H. Don
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J.Th.A. de Keijzer

