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ARTIKELEN

Sectorspecifiek mededingingsrecht en
fusietoetsing*

W. Sauter

1. Inleiding

Nederland voerde pas laat moderne mededingingswetgeving in, te weten met
ingang van 1 januari 1998.1 Daarvoor gold ons land niet alleen als kartelparadijs
(zie bijvoorbeeld de omvangrijke bouwfraude voor de nasleep hiervan), maar ook
als fusietoetsingswoestenij. De Europese Concentratiecontroleverordening
(CoVo, oorspronkelijk uit 1989) omvat in artikel 22 lid 1 daarvan dan ook speciaal
de zogenoemde ‘Nederlandse clausule’ om op verzoek van een lidstaat mogelijk
ernstig mededingingsbeperkende fusies die geen Europese dimensie hebben toch
door de Europese Commissie te kunnen laten beoordelen, zodat tenminste ergens
een toets mogelijk was.2

Inmiddels is de situatie drastisch veranderd: het op Europese leest geschoeide sys‐
teem van mededingingstoezicht3 dat wij sinds het in kracht treden van de Mede‐
dingingswet (Mw) van 1998 kennen, omvat behalve een verbod op kartels en op
misbruik van economische machtspositie (EMP) een op economische principes
berustende toets voor fusies boven bepaalde omzetdrempels (en beneden de
Europese drempels). Deze toets berust op een meldingsplicht en een verbod om
meldingsplichtige fusies door te voeren (standstill-verplichting) alvorens een
beoordeling van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verkregen.4 Zij is in

* De auteur dankt de redactie van dit tijdschrift, Leonie Schakel en Hans Vedder voor hun
commentaar op de gehele tekst, Ilse van der Haar, Jacco Hakvoort en Nico Ferwerda voor hun
commentaar op enkele onderdelen en Lyndsey Thomsin voor haar onderzoekwerkzaamheden.
Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

1 Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededin‐
gingswet), Stb. 1997, 242, laatst gewijzigd Stb. 2011, 162. Voor een historisch perspectief, zie
M.R. Mok, Kartelrecht I: de Mededingingswet, 5de druk, Deventer: Kluwer 2004.

2 Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op con‐
centraties van ondernemingen, PbEU 2004, L 24/1.

3 Niet alleen de drieledige systematiek is dezelfde als die op EU-niveau, maar de Mw moet ook in
de geest van het Europese mededingingsrecht worden uitgelegd en uitgevoerd. Daarnaast is de
ACM sinds 2004 verantwoordelijk voor de decentrale toepassing van art. 101 (kartelverbod) en
102 (verbod op misbruik van EMP) VWEU en maakt zij onderdeel uit van het Europese netwerk
van mededingingsautoriteiten ECN.

4 De formele oprichting van de ACM was voorzien per 1 januari 2013, maar het betreffende wets‐
voorstel heeft ten tijde van dit schrijven vertraging opgelopen in de Eerste Kamer. Omdat dit
probleem bij het ter perse gaan van deze bijdrage hoogstwaarschijnlijk zal zijn opgelost en om de
beschrijving niet nodeloos te compliceren, zal de ACM hier verder worden behandeld alsof zij al
in functie is.
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2013 ontstaan uit een fusie van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit (OPTA), de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingings‐
autoriteit (NMa).5 In deze bijdrage wordt gesproken van ACM, tenzij de tekst
vooral het verleden betreft. De ACM beoordeelt tientallen fusies per jaar en filtert
zo vooral op het ontstaan van marktverstorende economische machtsposities.
Het idee daarachter is, kort gezegd, dat dergelijke marktpartijen na hun fusie
anders in staat zullen zijn tot onafhankelijk gedrag ten opzichte van hun concur‐
renten, leveranciers, afnemers en consumenten met uiteindelijk een welvaarts‐
verlies als gevolg.6 Zowel fusies van voorheen onafhankelijke ondernemingen als
het verkrijgen van zeggenschap (een overname) en het tot stand brengen van een
gemeenschappelijke onderneming vallen onder de toets. De drempel is een geza‐
menlijke omzet van € 113,45 miljoen, waarvan € 30 miljoen in Nederland is
behaald (er zijn echter aangepaste drempels voor de zorg). De fusietoets in de Mw
is van toepassing op alle ondernemingen die aan deze drempelwaarden voldoen:
het is in die zin dus een generieke toets, voor de Nederlandse economie in het
algemeen.
Deze generieke toets is en/of wordt inmiddels aangevuld met een aantal (voor‐
stellen voor) sectorspecifieke fusietoetsing. Hierbij wordt voor een bepaalde
groep ondernemingen door andere overheidsorganen dan de ACM een veelal van
de generieke toets uit de Mw afwijkende beoordeling uitgevoerd in aanvulling op
de toets uit de Mw. In een enkel geval gaat het om een sectorspecifieke toets uit‐
gevoerd door de ACM (media) of om een toets waar de Mw niet van toepassing is
(water). Met inachtneming van het voorgaande gaat het steeds om een aanvul‐
lende, dus complementaire, en niet om een vervangende toets: de Mw wordt niet
buiten werking gezet. Het doel van deze bijdrage is om een beknopt overzicht te
geven van deze verschillende sectorspecifieke toetsen in hun specifieke context.
Daarnaast worden de overige sectorspecifieke mededingingsregels – dus in aan‐
vulling op het kartelverbod en het verbod op misbruik van economische machts‐
posities – kort aangestipt.

2. Vraagstelling

Deze bijdrage is op verzoek van de redactie als overzicht vooral beschrijvend van
aard.7 Daarbij zal ik beknopt ingaan op de volgende vragen:
– In welke wetten vinden wij sectorspecifiek fusietoezicht?

5 Zie R. de Bree, ‘ACM: evolutie uit zuinigheid? Enige beschouwingen bij de totstandkoming van de
Autoriteit Consument en Markt’, Markt & Mededinging 2012, p. 141.

6 Arrest van het Hof van 13 februari 1979, zaak 85/76, Hoffmann La Roche & Co v. Commissie, Jur.
1979, p. 461, punt 38. In de fusiecontext: Arrest van het Gerecht van 25 maart 1999, zaak
T-102/96, Gencor v. Commissie, Jur. 1999, p. II-753, punt 200.

7 Zie echter eerder al Chr.R.A. Swaak, ‘Hoofdstuk 9: toezicht op de Nederlandse mededinging(sre‐
gels): de NMa en enkele bijzondere toezichthouders’, in: P.J. Slot & Chr.R.A. Swaak (red.), De
Nederlandse Mededingingswet in perspectief, Deventer: Kluwer 2000, p. 173; M.S. Mulder, ‘Hoofd‐
stuk 9, de verhouding tussen de NMa en andere markttoezichthouders’, in: P.J. Slot,
Chr.R.A. Swaak & M.S. Mulder, Inleiding mededingingsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2007, p. 253.
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– Wat zijn de beweegredenen voor invoering daarvan?
– Wat zijn de criteria voor goedkeuring van fusies?
– Welke institutionele constructie is gekozen?

Ook wordt kort bekeken wat de belangrijkste verschillen zijn met de toets van de
NMa. Aanvullend komen ook nog de belangrijkste andere voorbeelden van sector‐
specifiek mededingingsrecht aan bod, ditmaal dus buiten de sfeer van het concen‐
tratietoezicht. Daarbij zal het vooral gaan om het instrument aanmerkelijke
marktmacht (AMM), dat in een aantal sectoren samenloopt met de bevoegdheid
ten aanzien van misbruik van EMP uit het commune mededingingsrecht. Omdat
de verhouding en de afstemming tussen de verschillende toezichthouders in een
afzonderlijke bijdrage aan de orde komen, blijft dit onderwerp hier vrijwel volle‐
dig buiten beschouwing.
De volgorde van de bespreking is daarbij als volgt: eerst komt het algemene mede‐
dingingsrecht, vervolgens de nutssectoren: water, elektronische communicatie en
post, dan de financiële sector en de media, gevolgd door de sociale sectoren:
volkshuisvesting, onderwijs en zorg, en tot besluit de conclusies.

3. Fusietoetsing in het algemene mededingingsrecht

Om een vergelijking tussen het algemene en het sectorspecifieke fusietoezicht
mogelijk te maken moet eerst het algemene fusietoezicht kort worden geschetst.
In de inleiding zijn reeds enkele aspecten aan de orde gekomen, zoals de mel‐
dingsplicht, de standstill-verplichting en de omzetdrempels. Aanvullend hierop ga
ik kort in op de procedure en de norm die wordt gehandhaafd.

3.1 De concentratiecontroleprocedure
De procedure bestaat in beginsel uit twee fasen, een meldingsfase en een vergun‐
ningsfase. Er zijn harde deadlines voor de behandeling van de Nederlandse Zorg‐
autoriteit (NZa) onder toepassing van de silencio positivo-regel: bij niet-tijdig
beslissen wordt de fusie geacht te zijn goedgekeurd. Dit is nodig omdat bij fusies
vaak met externe financiering wordt gewerkt aan complexe constructies waarvoor
snel duidelijkheid vereist is. In de meldingsfase (van vier weken) wordt beoor‐
deeld of een vergunningsaanvraag nodig is en in de vergunningsfase (van dertien
weken) of de benodigde vergunning al dan niet verstrekt wordt. Een vergunning
wordt geweigerd indien de fusie zou leiden tot een significante belemmering van
de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan,
met name als gevolg van het doen ontstaan of versterken van een economische
machtspositie.8

Aansluitend op deze twee reguliere fasen van de besluitvorming bestaat een (nog
nooit gebruikte) mogelijkheid tot ingrijpen door de minister van Economische

8 Zie Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de
Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, PbEU 2004, C 31/5; Richtsnoeren
voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake
de controle op concentraties van ondernemingen, PbEU 2008, C 265/6.
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Zaken (EZ), die vanwege gewichtige redenen van algemeen belang een fusie als‐
nog kan goedkeuren die anders door de ACM geblokkeerd zou zijn. Het aantal
fusies dat daadwerkelijk wordt geblokkeerd door het weigeren van een vergun‐
ning is overigens zeer gering. Dit komt ook doordat partijen zich doorgaans
terugtrekken als zij verwachten geen vergunning te zullen krijgen en soms van‐
wege het opleggen van voorwaarden of het afgeven van toezeggingen die de
belangrijkste mededingingsbezwaren wegnemen.9

3.2 Marktafbakening
Om het ontstaan van een machtspositie vast te stellen moet eerst een relevante
markt worden afgebakend. Dit gebeurt in twee dimensies: de relevante product‐
markt en de relevante geografische markt.10 Het is op die relevante markt dat aan
de hand van (gezamenlijke) marktaandelen vervolgens een inschatting wordt
gemaakt van de gevolgen van de onderhanden concentratie. Meer recent zijn met
name in de Verenigde Staten fusiesimulatietechnieken ontwikkeld die op grond
van econometrische methoden de welvaartsbeperkende dan wel -verhogende
effecten van fusies direct berekenen in plaats van expliciet markten af te bake‐
nen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze technieken ook op EU-niveau en
in Nederland algemeen worden toegepast.11

3.3 Economische en niet-economische argumenten
Uit deze korte samenvatting mag duidelijk zijn dat de algemene fusietoetsing op
basis van de Mw vooral economisch van aard is. Dit blijkt ook daaruit dat de uit‐
zonderingen overwegend economisch gemotiveerd zijn.12 Veranderingen (deels)
ten bate van consumenten – in termen van bijvoorbeeld betere kwaliteit van de
geleverde diensten – kunnen over het algemeen slagen onder het doelmatigheids‐
verweer. Voor niet-economische argumenten is in deze toets weinig ruimte.13 Dit
pleit ceteris paribus voor sectorspecifieke toetsen waar niet-economische publieke
belangen aan de orde zijn.

3.4 De ACM en de EU
Wel zal met het instellen van de ACM per 1 januari 2013 een verschuiving plaats‐
vinden naar het toepassen van een mix van instrumenten in de verschillende
sectoren waarvoor de ACM verantwoordelijk is. Daaronder vielen voor haar

9 Zie bijv. ‘NMa keurt drie ziekenhuisfusies met prijstoezegging goed. Betaalbaarheid ziekenhuis‐
zorg staat voorop’, NMa-persbericht van 2 november 2012.

10 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeen‐
schappelijke mededingingsrecht, PbEU 1997, C 372/5.

11 R.S. Halbersma, W. Kerstholt & M.C. Mikkers, ‘Marktafbakening en marktmacht in de zorgsec‐
tor’, Markt & Mededinging 2009, p. 74.

12 Het gaat dan om: (1) compenserende afnemersmacht doordat tegenover een sterke positie van
de aanbieders eveneens sterke posities aan de vraagzijde van de markt staan, (2) markttoetreding
doordat nieuwe aanbieders actief worden waarmee de historische machtspositie betwist wordt,
(3) doelmatigheidsverbeteringen die opwegen tegen de mededingingsnadelen en (4) reddingsfu‐
sies waardoor een concurrent op de markt overeind gehouden wordt.

13 P. de Bijl & T. van Dijk, ‘Mededingingsbeleid en publieke belangen: een economisch perspectief’,
Markt & Mededinging 2012, p. 149.
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rechtsvoorganger NMa behalve het algemene mededingingstoezicht eerder al de
energie- (gas en elektriciteit) en vervoersector, en deze worden nu aangevuld met
de elektronische communicatie, post en het consumententoezicht. De algemene
mededingingstoezichthouder ACM is hiermee meteen ook de belangrijkste sector‐
toezichthouder. Dit leidt op het eerste gezicht overigens nog niet tot dubbelingen
in één hand tussen het algemene en het sectorspecifieke fusie-toezicht.
Wat de EU-fusietoets betreft, deze vindt langs de hierboven voor de ACM
geschetste lijnen plaats waar het een concentratie met een Europese dimensie
betreft. Hij kan dus betrekking hebben op ondernemingen die in Nederland actief
zijn en die samen met hun fusiepartners een bepaalde schaal hebben. Het systeem
van EU-fusiedrempels is te ingewikkeld om hier verder te bespreken.14 Wel is van
belang dat het op grond van artikel 21 lid 4 CoVo voor de lidstaten is toegestaan
om ook fusies met een Europese dimensie op nationaal niveau aanvullend te toet‐
sen aan regels van algemeen belang, zoals deze aan de orde kunnen zijn in een
sectorspecifieke fusietoets.15

4. De nutssectoren

In de nutssectoren is in beperkte mate sectorspecifiek mededingingstoezicht aan‐
wezig. Omdat in deze bijdrage de nadruk ligt op de fusietoets komt deze het eerst
aan de orde, in de watersector. Daarna wordt ingegaan op AMM in de elektroni‐
sche communicatie en de post.

4.1 Water
De Drinkwaterwet van 200916 kent een sectorspecifieke fusietoets. Artikel 18 van
de Drinkwaterwet geeft aan dat drinkwaterbedrijven niet mogen fuseren zonder
voorafgaande toestemming van de minister van Infrastructuur en Milieu. De
voorwaarden hiertoe zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.17 Hierin worden
drie normen gehanteerd: (1) het tot stand brengen en in stand houden van een
duurzame en doelmatige openbare drinkwatervoorziening in het voor het betref‐
fende bedrijf vastgestelde distributiegebied (zie ook art, 7 lid 1 Drinkwaterwet),
(2) het voorzien in deugdelijk drinkwater onder voorwaarden zoals in belang van

14 De hoofdregel in art. 1 lid 2 CoVo is een gezamenlijke wereldwijde omzet van € 5 miljard en ten
minste twee ondernemingen binnen de EU met elk een omzet van € 250 miljoen. Daarnaast
omvat de toetsing op basis van art. 1 lid 3 CoVo een complexe aanvullende regeling voor kleinere
fusies.

15 Zie voetnoot 2. De lidstaten mogen ‘passende maatregelen nemen ter bescherming van andere
gewettigde belangen dan die welke in deze verordening in aanmerking zijn genomen en die met
de algemene beginselen en de overige bepalingen van het Unierecht verenigbaar zijn. Als gewet‐
tigde belangen (...) kunnen worden beschouwd de openbare veiligheid, de pluraliteit van de
media en de toezichtsregels.’

16 Wet van 18 juli 2009, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distribu‐
tie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet),
Stb. 2009, 370.

17 Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater
en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit), Stb. 2011, 293.
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de volksgezondheid vereist zijn (zie ook art. 32 Drinkwaterwet), alsook (3) de
mate waarin een fusie de mogelijkheid tot uitvoering van een prestatievergelij‐
king beperkt. Alleen over het eerste criterium raadpleegt de minister de ACM. Het
derde criterium heeft betrekking op het beleidsmatig streven naar maatstafcon‐
currentie ter bevordering van de doelmatigheid en de bescherming van de gebon‐
den klanten van de drinkwaterbedrijven.

4.2 Elektronische communicatie
Deze sector kent geen specifieke fusietoets. De elektronische communicatie kent
wel sinds juli 1997 – dus een halfjaar vóór het in werking treden van de Mw – een
sectorspecifiek mededingingsregime gebaseerd op het concept van AMM. Omdat
AMM ook in andere markten – de zorg en de postsector – aan de orde is en daar
werd ‘geleend’ uit de elektronische communicatie komt het begrip hier wat uitge‐
breider aan de orde.

• De AMM als norm
Voordat een AMM-analyse in de elektronische communicatie aan de orde is, moet
op grond van de Europese regelgeving ter zake eerst worden vastgesteld dat (1) de
betrokken markten belangrijke structurele toetredingsdrempels kennen, (2) toe‐
passing van het algemene mededingingsrecht niet kan volstaan, en (3) de mark‐
ten niet op termijn vanzelf naar mededinging tenderen (de ‘drie criteria’-toets.
NB Deze geldt overigens niet voor de andere sectoren waar AMM speelt).18

AMM is in feite een vorm van EMP, dus machtspositie bepaald op basis van de
mogelijkheid tot onafhankelijk gedrag op een bepaalde relevante markt, waarbij
echter in geval van AMM voor het opleggen van verplichtingen geen bewijs van
misbruik vereist wordt. Daarbij zijn de verplichtingen die op grond van het
bestaan van AMM kunnen worden opgelegd breder dan die van het algemene
mededingingsrecht, hoewel ook daar op grond van last en toezeggingsbesluiten
veel mogelijk is geworden. De AMM-verplichtingen reiken van transparantie over
prijzen en voorwaarden tot het moeten doen van een verplicht aanbod voor een
bepaald product of bepaalde capaciteit, het aan concurrenten moeten bieden van
toegang tot faciliteiten (zoals het moeilijk te dupliceren aansluitnetwerk van
KPN) en individuele prijsregulering, zoals op basis van kosten plus redelijk rende‐
ment. Behalve het bestaan van AMM moet ten slotte ook het bestaan van moge‐
lijkheden en prikkels om de mededinging te beperken, worden aangetoond. Dit is
mede relevant om tot een proportionele oplegging van verplichtingen te komen.
Uit de vereisten van marktafbakening, proportioneel ingrijpen gerelateerd aan
(potentiële) mededingingsproblemen en de nadruk op toetredingsdrempels blijkt
duidelijk dat het hier primair om een economische toets gaat, zoals ook in het
algemene mededingingsrecht, zij het met ingrijpen ex ante om markten te maken

18 Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 betreffende relevante producten- en dien‐
stenmarkten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG
van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden
onderworpen, PbEU 2007, L 344/65, punt 5 e.v.
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en de kans te geven zich te ontwikkelen, in plaats van ex post om misbruik
tegen te gaan op in beginsel adequaat functionerende markten. Dit werd nodig
geacht omdat in de gehele Europese Unie de elektronische communicatiesector
werd beheerst door ondernemingen met een machtspositie – de voormalige
staatsmonopolisten – die bedwongen moesten worden om de gewenste markt‐
ontwikkelingen mogelijk te maken. De algemene en specifieke mededingings‐
regels werden hiertoe in tandem ingezet.19

• Europese context
Belangrijk is dat de betreffende wetgeving, de Telecommunicatiewet (Tw),20 geba‐
seerd is op een zevental sectorspecifieke Europese richtlijnen.21 Daarin is AMM
gekoppeld aan EMP om een onwenselijke proliferatie van mededingingstoetsen te
voorkomen. De gedachte was ook om een uiteindelijke overgang van regulering
van de sector op basis van specifieke regels naar het algemeen mededingingsrecht
te vergemakkelijken door dezelfde basisnorm te gebruiken. De Europese Unie
levert voorts een aanzienlijke inkadering van AMM-bevoegdheid door de ACM
(voorheen: OPTA): de Europese Commissie stelt een lijst van te analyseren mark‐
ten op en toetst samen met de Europese toezichthouder BEREC de nationale
besluiten waarin AMM-verplichtingen worden opgelegd.22 OPTA was een zelf‐
standig bestuursorgaan zoals ook nu de ACM dat is.23 Dit werd noodzakelijk
geacht vanwege de gewenste onafhankelijkheid van de toezichthouder, aangezien
de overheid grootaandeelhouder was in de voormalige monopolist KPN.

4.3 Post
In de postsector bestaat geen sectorspecifieke fusietoets. Wel is op dit moment
sprake van het invoeren van het AMM-instrument, dat zal worden toegepast door
de ACM.24 Evenals ten aanzien van de elektronische communicatie, waar het
zojuist besproken AMM-instrument zijn (Europese) oorsprong vindt, geldt dus
dat voor de postsector het algemene mededingingstoezicht op basis van misbruik

19 W. Sauter, ‘Van staat naar markt: toezicht op de ontwikkeling van marktwerking in de telecom‐
municatiesector’, SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2001, p. 86.

20 Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet),
Stb. 1998, 610, par. 6.2 ‘Bepalingen met betrekking tot aanbieders met aanmerkelijke macht op
de markt’.

21 Vooral Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -dien‐
sten (Kaderrichtlijn), PbEU 2002, L 108/33. Zie ook Richtsnoeren van de Commissie voor de
marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeen‐
schappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, PbEU
2002, C 165/6.

22 Indien evenwel een nationale toezichthouder vaststelt dat een markt op deze lijst in zijn lidstaat
niet voldoet aan de eerdergenoemde ‘drie criteria’-toets over het bestaan van majeure toetre‐
dingsdrempels, dan hoeft deze markt niet geanalyseerd te worden.

23 OPTA is echter een ‘groot’ zbo met onafhankelijke RvB en eigen ambtenaren, terwijl de ACM een
‘klein’ zbo is met eveneens een onafhankelijke RvB, maar ondersteund door ambtenaren die in
dienst zijn van EZ.

24 In de zomer van 2012 vond een internetconsultatie plaats op basis van een conceptvoorstel van
wet en concept-MvT, te vinden op <www.internetconsultatie.nl/wijzigingpostwet>.
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van EMP (ex post) en het strengere en uitgebreidere AMM-instrumentarium (ex
ante) nu in één hand komen. In tegenstelling tot AMM in de elektronische com‐
municatie is AMM in de postsector, evenals in de zorg, een puur nationaal ver‐
schijnsel: er bestaat dus geen Europees kader. Wel sluit de invoering van AMM
voor de postsector aan bij de door de Europese Unie ingezette volledige liberalise‐
ring van de postmarkt, en dient dus om markten te maken.25 Het AMM-begrip is
in de drie betroffen sectoren (post, zorg en elektronische communicatie) het‐
zelfde en is steeds gebaseerd op EMP (onafhankelijk gedrag) en daarmee op crite‐
ria uit het commune mededingingsrecht. Wel kunnen sectorspecifieke factoren
een rol spelen, zoals substitutie van post voor particuliere gebruikers door e-mail.
De beoogde verplichtingen reiken van transparantie, toegang en ontbundeling
van diensten tot individuele prijsregulering. Voor de invoering van een AMM-
toets is een wijziging van de Postwet 2009 noodzakelijk.26

5. Media

Volledigheidshalve wordt hier de inmiddels afgeschafte Tijdelijke wet mediacon‐
centraties27 genoemd, die tussen 2007 en 2011 een sectorspecifieke fusietoets
instelde. Deze verruimde op de markten voor dagbladen, radio en televisie de
mogelijkheden tot sectoroverschrijdende eigendom (ook wel: cross-ownership).28

Er gold een tweeledige norm met in de eerste plaats een maximaal gebruikersaan‐
deel in de markt voor dagbladen van 35% en ten tweede een cumulatief markt‐
aandeel op twee of drie van de betrokken markten van 90%. Deze marktaandeel‐
maxima golden als gevolg van de fusie en niet als gevolg van natuurlijke groei. Het
overschrijden van deze drempels was verboden. Dit betekende een verruiming
van de eerdere regels van de Mediawet, op grond waarvan een marktaandeel van
25% op de dagbladmarkt al doorslaggevende zeggenschap in een commerciële
omroep uitsloot. Hiermee werd geprobeerd een balans te treffen tussen het
waken voor concentratie van opiniemacht enerzijds en de wens om multimediale
ontwikkelingen te bevorderen anderzijds. De Tijdelijke wet mediaconcentraties
voorzag in advies van het Commissariaat voor de Media en besluitvorming door
de NMa in een traject dat voorafging aan de reguliere toets op grond van de Mw,
indien aan de daarvoor geldende omzetdrempels werd voldaan.

25 Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijn
97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap, PbEU 2008, L 52/3.

26 Wet van 25 maart 2009, houdende regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en
de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 2009), Stb. 2009, 155.

27 Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige daarmee verband houdende
wijzigingen in de Mediawet en de Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcentraties), Stb.
2007, 204.

28 ‘Van Bijsterveldt trekt Tijdelijke wet mediaconcentraties in’, OCW Nieuwsbericht 25 november
2010. KB van 16 december 2010, Stb. 2010, 835.
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6. De financiële sector

De financiële sector heeft het meest uitgebreide en complexe sectorspecifieke
fusieregime tot nu toe. Dit is logisch omdat de risico’s van externe effecten van
fusies waarbij financiële ondernemingen betrokken zijn, groot zijn. Tevens is in
deze sector sprake van een sterke toename van Europese regels, waaronder ten
aanzien van concentraties.

6.1 Specifieke regels in de Mw
In de eerste plaats bestaan voor deze sector vanaf de aanvang van de concentra‐
tiecontrole in Nederland bijzondere regels onder het regime van de Mw zelf. Er
geldt voor financiële ondernemingen een afzonderlijk regime van drempels voor
toepassing van de concentratietoets op basis van de Mw, die niet op omzetcriteria
gebaseerd zijn.29 De reden hiervan is dat omzet bij financiële ondernemingen
geen betrouwbare indicator is van hun omvang. Ook bestaat een protocol tussen
De Nederlandsche Bank (DNB) en de NMa over concentraties in de financiële sec‐
tor in noodsituaties.30 Hierin wordt onder meer bepaald dat DNB bij het zoeken
naar fusiepartners om een op omvallen staande partij over te nemen, rekening
houdt met de mededingingsrechtelijke inzichten van de ACM. De ACM en DNB
onderzoeken voorts gezamenlijk of er gewichtige redenen zijn voor het verlenen
van een ontheffing op grond van artikel 40 lid 1 Mw ten aanzien van het verbod
om een concentratie vóór vier weken na melding aan de ACM tot stand te bren‐
gen (de standstill-bepaling, ook wel het verbod op gun-jumping genoemd). Een
gewichtige reden kan bestaan uit een dreigend faillissement. Ten slotte worden de
ACM en DNB in voorkomend geval betrokken bij de afweging die voorafgaat aan
het al dan niet toepassen van een ministeriële ontheffing op grond van artikel 47
Mw, wanneer de fusie die DNB het beste voorkomt op ernstige mededingings‐
rechtelijke bezwaren stuit.

6.2 Prudentieel toezicht
Ten tweede geldt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)31 een apart
regime voor gekwalificeerde deelnemingen in en door financiële ondernemingen.

29 Ruwweg geldt voor banken de som van de volgende op de winst-en-verliesrekening over het
voorafgaande boekjaar opgenomen baten: rentebaten en soortgelijke baten, opbrengsten uit
waardepapieren, ontvangen provisie, resultaat uit financiële transacties en overige bedrijfsop‐
brengsten na aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde en andere rechtstreeks met de
betrokken baten samenhangende belastingen. Voor verzekeraars geldt de waarde van de bruto
geboekte premies in het voorafgaande boekjaar, waarvan voor ten minste € 4,54 miljoen ontvan‐
gen van Nederlandse ingezetenen (art. 31 Mw).

30 Protocol tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de Nederlandse Mededingingsautoriteit betref‐
fende concentraties in de financiële sector in noodsituaties, Stcrt. 2011, 84.

31 Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het
toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht), Stb. 2006, 475, laatst gewijzigd Stb. 2012, 532.
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Hierbij wordt sinds enkele jaren vooral uitvoering gegeven aan Europese regels
ter zake.32

Ten aanzien van het prudentiële toezicht bepaalt afdeling 3.3.11 van de Wft over
gekwalificeerde deelnemingen (ten minste 10% van het geplaatste kapitaal en/of
de stemrechten) in en door financiële ondernemingen met zetel in Nederland dat
voor het nemen of vergroten daarvan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van
DNB noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor de grenswaarden 20%, 33%, 50% en
100%. Voor banken zijn de handelingen waarvoor een vvgb wordt vereist nog
nader omschreven. De door DNB gehanteerde algemene criteria zijn de betrouw‐
baarheid van de aanvrager en de dagelijks leidinggevenden, de financiële soliditeit
van de onderneming en het blijven voldoen aan de prudentiële regels, eventuele
vermoedens over het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en eventuele
onvolledige of onjuiste informatie. Ten aanzien van banken kan een vvgb alleen
worden geweigerd als niet wordt voldaan aan solvabiliteitseisen, indien men in
strijd zou kunnen komen met een gezonde en prudente bedrijfsuitoefening of de
handeling zou kunnen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van de financiële
sector.

6.3 Gedragstoezicht
Ten aanzien van het gedragstoezicht op financiële markten ziet afdeling 5.3.3 van
de Wft over meldingen door aandeelhouders en andere stemgerechtigden betref‐
fende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang op een meldingsplicht bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat om overschrijding van de drem‐
pelwaarden 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%, 50%, 75% en 95%. Dit heeft betrek‐
king op het toezicht op het gedrag van beleggers (marktmanipulatie en dergelijke)
door de AFM. Ten slotte is ter uitvoering van een verdere Europese richtlijn ter
zake een wetsvoorstel aanhangig dat voorziet in informatieverplichtingen bij con‐
troleverwerving door een beleggingsinstelling in een (niet-beursgenoteerde) uit‐
gevende instelling.33

7. De sociale sectoren

7.1 Volkshuisvesting
In deze sector bestaat een fusietoets door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) op grond van een weinig doorzichtige regeling in arti‐
kel 70 van de Woningwet die betrekking heeft op goedkeuring voor de toelating
(als instelling uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam, hier

32 Wet van 21 april 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van
richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/
EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria
voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de
financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sec‐
tor), Stb. 2011, 206.

33 Kamerstukken II 2011/12, 33 235, nr. 2.
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woningcorporaties genoemd) en de wijziging van statuten.34 In de statuten van de
woningcorporaties is de verplichting opgenomen dat elke wijziging daarvan goed‐
keuring behoeft, terwijl artikel 2:317 lid 3, tweede volzin, van het Burgerlijk Wet‐
boek (BW) bepaalt dat in dit geval ook een toestemmingsvereiste geldt voor het
besluit tot fusie. In fusies die niet tot statutenwijziging leiden, zoals bij een over‐
name door een onderneming die geen woningcorporatie is of een fusie tussen
woningcorporaties waarbij een nieuwe onderneming wordt opgericht, loopt de
controle via de toelating. De invulling van de goedkeuringsbevoegdheid en de
betreffende procedure zijn nader uitgewerkt in de artikelen 10a en 10b van het
Besluit beheer sociale huursector (BBSH)35 en in beleidsregels uit 2002.36

• Voorafgaand goedkeuringsvereiste Woningwet
Elke fusie tussen woningcorporaties moet voorafgaand worden aangemeld en
goedgekeurd. Een belangrijk doel daarbij is te voorkomen dat door fusies huurwo‐
ningen aan de sector worden onttrokken. De in de beleidsregels uiteengezette
toetsingscriteria zijn een uitwerking van het begrip ‘het belang van de volkshuis‐
vesting’, dat wordt gehanteerd in het BBSH. Het gaat hierbij om de gevolgen voor
de huurontwikkeling, of de lokale binding behouden blijft, of de investeringscapa‐
citeit wordt ingezet voor lokale en/of regionale behoeften, of de professionaliteit
en doelmatigheid van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening verbe‐
teren, en of er sprake is van matching van middelen tussen arme en rijke
corporaties. Het moge duidelijk zijn dat dit wel een fusietoets is, maar geen mede‐
dingingstoets, hoewel doelmatigheidsargumenten – en dus economische argu‐
menten – aan bod komen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat een
zelfstandig bestuursorgaan (zbo)-status heeft, adviseert op grond van de
genoemde beleidsregels over financiële aspecten. Er worden geen vaste termijnen
genoemd. In 2008 blokkeerde het kabinet de fusie tussen woningcorporatie
Woonzorg Nederland en de zorgaanbieders Evean Groep en Philadelphia Zorg
omdat het volgens de Woningwet niet was toegestaan dat woningbouwcorpora‐
ties ook zorgtaken op zich zouden nemen.37

• Wetsvoorstel met uitbreiding fusietoets Woningwet
Inmiddels is een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aanhangig dat met
name de governance van woningcorporaties wil verbeteren en ook noodzakelijk
was om in te spelen op bepaalde Europese ontwikkelingen (onder meer ten aan‐
zien van staatssteun en diensten van algemeen economisch belang), maar dat in
een nieuw artikel 53 ook een meer expliciete fusiebepaling toevoegt.38 Hierbij

34 Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet, Stb. 1991, 134, laatst gewijzigd Stb.
2012, 89. Zie algemeen S.A.C.M. Lavrijssen & D. Özmis, ‘Naar een effectief toezicht op woning‐
corporaties: balanceren tussen staat en markt’, RegelMaat 2010, p. 109.

35 Stcrt. 2007, 36, laatst gewijzigd Stb. 2012, 205.
36 MG 2002-18, Stcrt. 19 juli 2002, 136, voor onbepaalde tijd verlengd bij MG 2006-04.
37 Nieuwsbericht BZK van 27 juni 2009, ‘Kabinet geeft geen toestemming voor fusie Espria’.
38 Herziening van de regels over toegelaten instelling en instelling van een Nederlandse Autoriteit

toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisves‐
ting), voorstel van wet, Kamerstukken II 2010/11, 32 769, nr. 2 (VvW) en 3 (MvT).
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wordt voor goedkeuring vereist dat de verzoeker aannemelijk maakt dat het
belang van de volkshuisvesting met de fusie beter gediend is dan met andere vor‐
men van samenwerking – hetgeen wel iets weg heeft van een probatio diabolicus.
Het CFV, dat tot Financiële Autoriteit Woningcorporaties is omgevormd, geeft
een zienswijze. Een en ander wordt verder uitgewerkt in lagere regelgeving,
waarin volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel een fusie-effect‐
rapportage zal worden vereist van de betrokken instelling(en). Met name het oor‐
deel van huurdersorganisaties en gemeenten zal hierbij van belang zijn. De fusie-
effectrapportage met de nadruk op de opvattingen van belanghebbenden (in jar‐
gon: stakeholders) zullen we terugzien in het voorstel voor een sectorspecifieke
fusietoets in de zorg en in de nieuwe regels voor onderwijsfusies die hieronder
aan de orde komen.

7.2 Onderwijs
Sinds oktober 2011 kent het onderwijs sectorspecifieke fusietoetsing die is inge‐
voerd met een gelijktijdige wijziging van de verschillende onderwijswetten.39

Institutionele en bestuurlijke fusies worden vooraf getoetst door de onafhanke‐
lijke Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, terwijl de minister van Onder‐
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besluit.40

• Doelen en criteria voor onderwijsfusies
Het doel van het ministeriële goedkeuringsvereiste voor onderwijsfusies is in de
eerste plaats het bevorderen van legitimiteit door het invoeren van een fusie-
effectrapportage en het betrekken van belanghebbenden (personeel, medezeggen‐
schapsraden en gemeentebesturen). De medezeggenschapsraden hebben een
goedkeuringsrecht gekregen. In de tweede plaats gaat het om het bevorderen van
keuzevrijheid: een pluriform scholenaanbod met controle op omvang en spreiding
(zoals ten aanzien van de speciale scholen). Een bijkomende reden voor toetsing
is dat de huidige financieringsregels in het onderwijs fusies tussen instellingen in
de hand werken.
Voor onderwijsfusies bestaat een meldingsplicht behalve voor het basisonderwijs
indien minder dan vijfhonderd leerlingen en/of minder dan tien scholen betrok‐
ken zijn. De Adviescommissie fusietoets beslist binnen acht weken na de aan‐
vraag, de minister binnen dertien weken. De minister kan zijn goedkeuring ont‐
houden als ten gevolge van de fusie de daadwerkelijke variatie van het onderwijs‐
aanbod op significante wijze wordt belemmerd. Van significante belemmeringen
zal in het algemeen sprake zijn bij een gezamenlijk marktaandeel van 50% of
indien er minder dan twee schoolbesturen in een bepaalde richting overblijven
(NB Er zijn verschillen per deelsector van het onderwijs die hier vanwege ruimte‐
gebrek niet aan bod komen). Er bestaat bij het bestaan van significante belemme‐

39 Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren
van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs), Stb. 2011, 95.

40 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 mei 2011, nr. WJZ/
221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels
en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en
beleidsregels fusietoets in het onderwijs).
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ringen een drietal rechtvaardigingsgronden op grond waarvan een probleemfusie
alsnog kan worden goedgekeurd. Dit geldt als zonder fusie hetzij (1) de continuï‐
teit of variatie, hetzij (2) de kwaliteit van het onderwijsaanbod in gevaar komt,
dan wel (3) binnen de beschikbare financiële middelen geen alternatief voor een
fusie bestaat. Verwarrend aan deze criteria is dat zij deels overlappen met de cri‐
teria om een fusie te verbieden (zoals pluriformiteit). Vermoedelijk zal het in de
praktijk vooral gaan om een afweging van financiële tegenover inhoudelijke over‐
wegingen.

• Mw niet van toepassing
Vermeldenswaardig is ten slotte dat in tegenstelling tot de andere in deze bij‐
drage besproken sectoren de instellingen in het onderwijs vrijwel algemeen niet
onder de algemene fusietoets door de ACM op grond van de Mw vallen.41 Dat is
zo omdat onderwijsinstellingen die bekostigde activiteiten uitvoeren waarbij zij
hun prijs noch de aard van hun product bepalen, niet geacht mogen worden als
ondernemingen op een markt te opereren, terwijl het algemene mededingingstoe‐
zicht zich juist tot ondernemingen beperkt. Vanzelfsprekend valt op deze redene‐
ring wel iets af te dingen en geldt zij ook nu al niet voor private onderwijsinstel‐
lingen met winstoogmerk.42 Ook voor het hoger beroepsonderwijs en het weten‐
schappelijk onderwijs in het algemeen zal wel steeds vaker verandering in deze
beoordeling volgen.43

7.3 Zorg

• AMM in de zorg
De zorg kent sinds de invoering van het nieuwe marktgeoriënteerde zorgstelsel
op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw)44 en de Wet marktordening gezond‐
heidszorg (Wmg)45 in 2006 een sectorspecifiek mededingingsrecht dat uit meer‐
dere componenten bestaat en dat door een wetsontwerp dat nog in behandeling
is naar verwachting nog verder uitgebreid wordt.46 In de eerste plaats kent de
zorg het AMM-instrument voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars die over een
machtspositie beschikken.47 Dit begrip en het bijbehorende instrumentarium

41 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het
onderwijs (fusietoets in het onderwijs), MvT, Kamerstukken II 2008/09, 32 040, nr. 3, p. 17.

42 Persbericht NMa 11 augustus 2003, ‘NMa verdenkt LOI van dwarsbomen concurrent’.
43 Persbericht NMa 13 juli 2012, ‘NMa accepteert maatregelen van UvA en VU’.
44 Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg

ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet), Stb. 2005, 358, laatst gewijzigd Stb.
2012, 381.

45 Wet van 7 juli 2006, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kosten‐
ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg), Stb.
2006, 415 laatst gewijzigd Stb. 2011, 561.

46 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele
andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg als‐
mede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op kwaliteit en bereikbaar‐
heid van zorg, VvW, Kamerstukken II 2011/12, 33 253, nr. 2.

47 W. Sauter, ‘Aanmerkelijke marktmacht (AMM) in de zorg’, Markt & Mededinging 2007, p. 3.
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– voorlopige voorziening en verplichtingen die reiken van transparantie tot tarief‐
regulering – zijn ontleend aan het voorbeeld van de elektronische communicatie.
Een belangrijk verschil is dat in de zorg de NZa, het zbo dat de toezichthouder is
in deze sector, zelfstandig het AMM-instrument toepast en niet binnen een Euro‐
pees kader. Een verschil dat daaruit volgt, is dat de NZa niet periodiek een nieuwe
lijst krijgt aangereikt van markten om te analyseren vanuit de veronderstelling
dat ingrijpen waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn, met toetsing achteraf door de
Europese Commissie en een organisatie van collega-toezichthouders.48 Er is hier
ook geen sprake van een sector die op nationaal niveau gedomineerd wordt door
een ex-staatsmoloch.

• Artikel 45 Wmg
Het tweede sectorspecifieke mededingingsinstrument waarover de NZa beschikt,
is de bevoegdheid opgenomen in artikel 45 Wmg om in te grijpen in de voorwaar‐
den van overeenkomsten tussen marktpartijen over zorg of tarieven en in de
wijze waarop deze overeenkomsten tot stand komen. Het moet dan gaan om het
bevorderen van de mededinging en/of de transparantie en het ingrijpen is markt‐
breed van aard: anders dan bij AMM, waar in beginsel één enkele marktpartij met
verplichtingen wordt belast, gaat het hier om een nadere regel waarmee een
gehele categorie overeenkomsten of marktpartijen wordt getroffen. De voorbeel‐
den tot nu toe zijn transparantie-eisen in de contractering voor de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de voorwaarden voor toegang tot elektroni‐
sche netwerken met betrekking tot zorg.49

• Nieuwe voorstellen inclusief zorgfusietoets
Aan deze beide reeds bestaande vormen van sectorspecifiek mededingingstoe‐
zicht worden nu in het lopende wetsvoorstel toegevoegd:
– een sectorspecifieke fusietoets toe te passen door de NZa;
– een uitbreiding van de motivering van toepassing van artikel 45 Wmg met

risico’s voor de continuïteit van zorgmarkten, zodat de NZa daar regels zal
kunnen stellen;

– een bevoegdheid voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) om structurele maatregelen op te leggen – dus ondernemingen in de
zorg te dwingen om bedrijfsonderdelen af te stoten zowel op grond van het
vereiste van goede zorg in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) als waar de ver‐
antwoorde zorg in het geding is in de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Tot slot bestaat de wens om verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorg‐
aanbieders van een verbod met de mogelijkheid tot ontheffing te voorzien. Hier‐

48 Ook de voorafgaande ‘drie criteria’-toets over het bestaan van majeure toetredingsdrempels geldt
niet. CBB 7 juni 2012, LJN BW7731, par. 6.3.3. Zie voetnoot 18.

49 J. Bijkerk & W. Sauter, ‘Een nieuwe mededingingsbevoegdheid voor de NZa? Artikel 45 Wmg
over ingrijpen in de voorwaarden en de wijze van tot stand komen van overeenkomsten met
betrekking tot zorg of tarieven’, Markt & Mededinging 2010, p. 145.
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toe is een wetsvoorstel ingediend.50 Hieronder wordt alleen ingegaan op de voor‐
gestelde fusietoets.

• Sectorspecifieke fusietoets zorg
De reden om een sectorspecifieke fusietoets voor de zorg in te voeren is de vele
kritiek op fusies die uitmondden in financiële problemen, nadat zij primair leken
te worden ingegeven door het streven naar onderhandelingsmacht en/of status
voor bestuurders. Dit leidde eerder al tot het invoeren van tijdelijk lagere fusie‐
drempels alleen voor de zorg (€ 55 miljoen omzet wereldwijd in plaats van
€ 113,45 miljoen en ten minste twee ondernemingen met € 10 miljoen omzet in
Nederland in plaats van € 30 miljoen)51 en tot een tijdelijke extra motiverings‐
plicht voor de NMa bij fusies die leidden tot een gezamenlijk marktaandeel van
35% of meer (en de verplichting om een zienswijze van de cliëntenraad bij de
fusie te betrekken).52

De sectorspecifieke toets die nu wordt ingevoerd, is in de eerste plaats die op de
zorgvuldigheid van het fusieproces, en in de tweede plaats die op de vraag of door
de concentratie de beschikbaarheid van cruciale zorg in gevaar komt.53 De zorg‐
vuldigheidstoets is gebaseerd op een concentratie-effectrapportage waarbij de
nadruk wordt gelegd op het horen en informeren van cliënten en personeel en
een zorgvuldige reactie op hun inbreng. Hierbij wordt ingegaan op de beoogde
doelen van de concentratie, waarom deze een concentratie vereisen, de structuur
van de beoogde organisatie en financiële gevolgen, alsook hoe eventuele risico’s
ten aanzien van kwaliteit en bereikbaarheid kunnen worden opgevangen. Deze
effectrapportage in de Wmg sluit aan bij een wijziging in de Wcz54 in hetzelfde
wetsvoorstel, waarmee wordt geregeld dat het toezichthoudend orgaan een goed‐
keuringsrecht krijgt ten aanzien van bestuursbesluiten over fusies (cliëntenraden
krijgen een adviesrecht). Het is de bedoeling dat de NZa de fusieplannen niet
inhoudelijk toetst, maar alleen procedureel. Een onvolledige procedure kan wor‐
den gerepareerd om alsnog te worden goedgekeurd.
Het voorstel heeft betrekking op concentraties waarbij ten minste één zorgaan‐
bieder is betrokken die zorg doet verlenen door ten minste vijftig personen. Hier‐
bij wordt aangesloten bij de drempel van de verplichting om een ondernemings‐
raad in te stellen. Ook concentraties tussen een zorgaanbieder die deze drempel
haalt en een niet-zorgaanbieder (zoals een hotel of een woningcorporatie) vallen

50 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te
voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders
waarin zij zelf zeggenschap hebben, VvW, Kamerstukken II 2011/12, 33 362, nr. 2. Hiertegen was
eerder op economische en Europeesrechtelijke gronden geadviseerd door de commissie-Baarsma,
Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, 29 mei 2009.

51 Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg
verlenen, Stcrt. 2007, 518, verlengd met Stcrt. 2012, 515.

52 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. WJZ/9145416,
houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders, Stcrt. 2009, nr. 13389
(geldig tot 1 januari 2013).

53 Zie M. Varkevisser & F.T. Schut, ‘Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst’, Tijdschrift
voor Toezicht 2011, p. 33.

54 Wet cliëntenrechten zorg, VvW, Kamerstukken II 2009/10, 32 402, nr. 2.
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onder de toets. De gehanteerde definitie van het concentratiebegrip is die van de
Mw en daarmee die van de Europese Unie. De NZa dient binnen vier weken te
beslissen of de fusie wordt goedgekeurd, eventueel onder voorwaarden, die logi‐
scherwijs vooral betrekking zullen hebben op de bereikbaarheid (feilen in de
effectrapportage kunnen immers al worden gerepareerd). Pas daarna kan de fusie
bij de ACM worden gemeld, indien de drempels voor de generieke fusietoets ten‐
minste worden gehaald. Veel zorgaanbieders die wel vijftig man personeel heb‐
ben, vallen wellicht alleen onder de specifieke toets van de NZa. Wanneer de sec‐
torspecifieke fusietoets van kracht wordt, zal de NZa geen zienswijzen meer uit‐
brengen in zorgfusies die worden beoordeeld door de ACM.

8. Conclusie

Het is niet eenvoudig om de bovenstaande rijkdom aan schakeringen in de ver‐
schillende toezichtregimes tot een coherent beeld samen te vatten. Globaal zou
men kunnen zeggen dat eerst de nutssectoren voor het sectorspecifieke mededin‐
gingsrecht in beeld kwamen (in de jaren negentig van de vorige eeuw) en daarna
pas de sociale sectoren. In het eerste geval speelden Europese drijfveren een gro‐
tere rol, terwijl ten aanzien van de sociale sectoren de nationale politiek de boven‐
toon voerde. Daarnaast kunnen drie trends worden gesignaleerd:
1. een concentratie van taken bij de ACM, ook voor wat betreft sectorspecifieke

regulering, hoewel deze onvolledig blijft getuige de ontwikkelingen in bijvoor‐
beeld de zorg, water en de financiële sector;

2. de opkomst van de fusie-effectrapportage, die nagenoeg gelijktijdig in de
zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting is ingevoerd, en aanleiding geeft
tot de vraag hoeveel invloed de stakeholders en de beoogde checks and balances
– een procesmatig gestructureerd poldermodel – in de praktijk zullen hebben;

3. het inzetten van het AMM-instrument, na de elektronische communicatie en
de zorg nu ook in de postsector, zij het dat de ervaringen in de eerste twee
sectoren zeer verschillend zijn, ook qua frequentie van de inzet van het
instrument.

In de toelichting op de betreffende toetsen staat vooral dat ze aanvullend zijn op
het algemene mededingingsrecht – een uitzondering is het onderwijs waar voor
het merendeel vooralsnog geen sprake zal zijn van ondernemingen, zodat het
mededingingsrecht niet van toepassing is.
Ook de fusietoets in de Drinkwaterwet is een vreemde eend in de bijt omdat de in
Nederland heersende opvatting is dat drinkwaterbedrijven een dienst van alge‐
meen (economisch) belang – DA(E)B55 – uitvoeren (en in overheidshanden zijn),
en om die reden noch onder het Europese, noch onder het Nederlandse mededin‐
gingsrecht vallen, dus ook niet onder de algemene fusietoets.56 Ik laat hier in het

55 Zie P.J. Slot, M. Park & A. Cuyvers, ‘Diensten van algemeen (economisch) belang nader
beschouwd’, Markt & Mededinging 2007, p. 101.

56 Zie ook over andere Europeesrechtelijke aspecten Drinkwaterwet, MvT, Kamerstukken II
2006/07, 30 895, nr. 3, p. 25-28.
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midden of dit een plausibele opvatting is. Ten algemene mag worden verwacht
dat het belang van de DA(E)B-uitzonderingen ook in andere sectoren (zie bijvoor‐
beeld de ontwikkelingen in de volkshuisvesting) zal toenemen wanneer onderne‐
mingen worden ingezet in het publiek belang.
Verder is het logisch dat AMM-taken wel aan de ACM worden toevertrouwd
– aangezien het hier om mededingingsbevoegdheden gaat – en de sectorspecifieke
fusietoetsen niet, omdat die niet op economisch gegronde mededingingscriteria,
maar op specifieke sectorbelangen (en marktfalen) gebaseerd zijn en dus niet
goed in één hand passen met de generieke concentratiecontrole. Ook vormen
deze toetsen in het algemeen een uitzondering op het EU-concentratietoezicht,
terwijl de ACM zich juist beperkt tot fusies beneden de Europese drempels. De
sectorspecifieke fusietoetsen zijn over het algemeen nationaal van oorsprong.
Maar ook dit geldt niet algemeen: de regels voor financiële ondernemingen zijn
vrijwel volledig ontleend aan Europese wetgeving.
Ondertussen maakt AMM sturing vooraf in plaats van controle achteraf mogelijk
daar waar markten niet alleen moeten worden bewaakt, maar ook gemaakt. Het
complex van sectorspecifieke regels is dus een vorm van maatwerk. Dit geldt niet
alleen voor bepaalde sectoren als geheel, maar daarbinnen zelfs voor individuele
ondernemingen op basis van asymmetrische regelgeving. Tegelijkertijd gaat de
concentratie van bevoegdheden bij de ACM door binnen logische grenzen, zoals
een beperking tot toetsen op grond van mededingingscriteria. We zien dus een
wisselwerking tussen middelpuntzoekende en -vliedende krachten. Een gezamen‐
lijk kenmerk daarbij lijkt te zijn een streven naar een rationalisering van beleid
door vooraf zo duidelijk mogelijk criteria en doelstellingen te bepalen. Zowel
omwille van effectiviteit als omwille van rechtszekerheid zou dat een positieve
ontwikkeling zijn.
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