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Toezicht op marktwerking. 

Algemeen of specifiek? 

Prof. dr. Eric van Damme  en prof. dr. Philip Eijlander* **

1. Inleiding 

Ontwikkeling naar marktwerking

Onze traditionele nutssectoren (electriciteit, telecommunicatie, openbaar vervoer, gas, water)

ontwikkelen zich van overheidsmonopolies naar arrangementen met marktwerking. Gezocht wordt naar

geschikte vormen van marktordening. Wezenlijk is dat de nutsbedrijven worden onderworpen aan

concurrentiedruk om zo te worden geprikkeld tot betere prestaties. Uiteindelijk dienen de consumenten

daarvan te profiteren, doordat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt of de prijs daalt.   1

Marktwerking ontstaat, in het algemeen, echter niet vanzelf. Alleen maar privatiseren, liberaliseren en

dereguleren is niet voldoende. De markt moet worden geconditioneerd om het publiek belang te

borgen.  Het gaat om herregulering en de uitoefening van toezicht op de goede werking van de markt.2

De rol van de overheid verandert; het accent komt te liggen op het bevorderen en bewaken van



 Zie de bijdrage van E.F. ten Heuvelhof en M.J.W. van Twist, Nieuwe markten en de rol3

van de overheid aan het in noot 1 genoemde themanummer van Economisch Statistische Berichten,
p. D28-D32 en de reactie van G. Teisman, p. D30 en D31.  

 Zicht op toezicht werd voorbereid door de interdepartementale MDW-werkgroep4

Toezicht op nutsvoorzieningen onder voorzitterschap van mr. drs. R.K. Visser en verscheen in
november 1997. Het kabinetsstandpunt ter zake is neergelegd in de brief van 12 januari 1998 van
de ministers van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer.

 National Economic Research Associates, Specific Competition Rules for Network5

Utilities, A Report for the Competition Directorate Ministry of Economic Affairs, Londen, maart
2000. 
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concurrentie. In dit verband wordt wel gesproken over het managen van competitie.  3

 

Regels en toezicht: eenheid of verscheidenheid?

De vraag is welk soort van regels en welke vormen van toezicht zich het best lenen voor het borgen van

de publieke belangen bij de overgang van overheidsmonopolies naar meer marktconforme

arrangementen. Kunnen we toe met de algemene mededingingsregels, zoals die zijn neergelegd in de

nieuwe Mededingingswet die op 1 januari 1998 in werking is getreden, of is er behoefte aan specifieke

regels? Kan het toezicht worden overgelaten aan de algemene toezichthouder, de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (Nma) of zijn er gronden voor het oprichten van een sectorspecifieke

toezichthouder? Bovendien is de vraag of de sectorspecifieke regels en het eventueel noodzakelijke

sectorspecifieke toezicht tijdelijk of blijvend van aard zouden moeten zijn. Wellicht vereist juist de fase

van transitie van het overheidsmonopolie naar de marktordening, waar het vooral gaat om het

openbreken van de markt,  specifieke regels en toezicht. De vraag is dan op welk moment de markt

aan zichzelf overgelaten kan worden. Wanneer kunnen de specifieke regels geschrapt worden en

wanneer kan de toezichthouder terug treden?

In deze bijdrage staat het vraagstuk van de eenheid of verscheidenheid in het mededingingstoezicht

centraal. Welke factoren en omstandigheden zijn bepalend voor de keuze voor algemeen of specifiek

toezicht? Eerder verscheen over dit onderwerp het MDW-rapport “Zicht op toezicht”  en onlangs4

hebben de National Economic Research Associates (NERA) hierover een rapport  uitgebracht. Bij de5

behandeling van het thema gaan wij ook in op de inhoud van deze beide rapporten.    



 Zie voor het gebruik van deze term ook het rapport Zicht op toezicht, p. 21. Zie ook6

E.E.C. van Damme, “De markt meester”, pp. 163-176 in R. Lenderink e.a. (eds.), Langs lijnen van
geleidelijkheid; aanbodeconomie en marktwerking in Nederland. Wolters-Noordhof, Groningen,
2000.
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De opzet van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2 gaan we nader in op de betekenis van de keuze

tussen algemene of specifieke regulering en de gevolgen voor het toezichtsarrangement. Vervolgens

bespreken we in paragraaf 3 de hiervoor genoemde rapporten “Zicht op toezicht” en “Specific

Competition Rules for Network Utilities” van de NERA. In paragraaf 4 geven we een aanzet voor een

analysekader voor de keuze tussen algemene of sectorspecifieke regels en de gevolgen voor het

toezichtsarrangement. Paragraaf 5 sluit deze bijdrage af met de voornaamste conclusies. 

2. Marktregulering en toezichtsarrangement 

Overheid als marktmeester

De rol van de overheid in de nutssectoren verandert. In plaats van marktspeler wordt de overheid

marktmeester.  Verzekerd dient te worden dat de meerwaarde die de markt schept op een6

rechtvaardige wijze wordt verdeeld. De doelmatigheidswinst zal vooral ook aan de consument ten

goede moeten komen. Voorkomen moet worden dat slechts de aanbieders profiteren van de nieuwe

situatie. 

Het verdelingsprobleem (hoe te garanderen dat de doelmatigheidswinst vooral bij consumenten

neerslaat) speelt niet als, in economisch jargon, van volkomen concurrentie sprake is. De hoofdstelling

van de welvaartseconomie laat zien dat in dat geval de gehele winst bij de consumenten terecht komt

en dat producenten net genoeg winst maken om de inzet van middelen te rechtvaardigen. Er wordt geen

overwinst gemaakt en de economie bevindt zich in een Pareto-optimum. Helaas is deze theoretische

benchmark voor de praktijk meestal weinig relevant omdat markten in de praktijk door onvolkomen

concurrentie gekenmerkt worden en het theoretische ideaal onbereikbaar blijft. Toch lijkt het alsof

beleidsmakers soms aangenomen hebben dat deregulering voldoende zou zijn om de markt naar het

theoretische model te laten convergeren, en vergeten waren dat er fricties zijn die door het beleid

moeten worden weggenomen.



 Zie ook het recent verschenen Jaarverslag van de Nma en de Dte over 1999, p. 19 e.v. 7
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Bij onvolkomen concurrentie zijn (spel)regels nodig en een daarbij passend toezichtsarrangement om

de markt goed te laten werken en om het publiek belang te waarborgen. Er stellen zich dus twee

vragen: welke spelregels en welk toezicht? We gaan eerst in op de eerste vraag en stellen daarbij de

vraag aan de orde of de algemene mededingingsregels voldoende zijn of dat sectorspecifieke

regelgeving noodzakelijk is. 

De nieuwe Mededingingswet

In Nederland kennen we een algemeen mededingingsregime. De nieuwe Mededingingswet, die sinds

1 januari 1998 in werking is, beoogt een goed functionerende goederen- en dienstenmarkt te

verzekeren. De wet, die nauw aansluit bij de Europese mededingingsregels, richt zich op het tegengaan

van ongewenste economische effecten van concurrentiebeperkingen. De kern van de Mededingingswet

bestaat uit een verbod van mededingingsafspraken, een verbod van misbruik van economische

machtsposities en een meldings- en vergunningsplicht voor concentraties. De bepalingen van de

Mededingingswet zijn toegesneden op bestaande markten; ze beogen vooral de bestaande mededinging

in stand te houden en te voorkomen dat die wordt uitgehold door fusies, afspraken en concentraties.

Kern van de zaak daarbij is het identificeren en het afbakenen van de relevante markt.  Vervolgens is7

de vraag of er voldoende concurrentie is op de betrokken markt. Concurrentiedruk kan ontstaan door

de ondernemingen die reeds op de markt actief zijn en door de aanwezigheid en de mogelijkheden van

potentiële toetreders tot de markt. Bij gebrek aan concurrentiedruk kan een economische machtspositie

voor een bepaalde onderneming ontstaan. Dan rijst de vraag of de betrokken onderneming die

economische machtspositie misbruikt, bijvoorbeeld door een te hoge marge boven op de kostprijs van

een bepaald product of een bepaalde dienst te zetten.    

De Mededingingswet bevat ook bepalingen die uitzonderingen en verbijzonderingen op het algemene

regime mogelijk maken. Zo kan de directeur-generaal op aanvraag een ontheffing verlenen van het

verbod van mededingingsafspraken voor bepaalde overeenkomsten, besluiten en afspraken, die

bijdragen tot verbetering van de productie of distributie of tot de bevordering van de technische of

economische vooruitgang (artikel 17 Mw), mits ook consumenten in voldoende mate van die afspraken

profiteren en er voldoende restconcurrentie over blijft. Ook kan de directeur-generaal op aanvraag
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verklaren dat het verbod op misbruik van economische machtsposities niet van toepassing is op

bepaalde gedragingen, voor zover de vervulling van bij wettelijk voorschrift of door een bestuursorgaan

aan een onderneming opgedragen beheer van een dienst van algemeen economisch belang dat vraagt

(artikel 25 Mw).   

Sectorspecifieke regulering

Toch kan er in de praktijk behoefte bestaan aan sectorspecifieke regels op het vlak van de

marktordening in een bepaalde sector. Dat doet zich met name voor in situaties van overgang van

(publieke) monopolies naar meer marktconforme arrangementen en dan met name bij blijvende

infrastructurele schaarste die een goede marktwerking in de weg staat. Dergelijke situaties van transitie

en schaarste zien we juist in de nutssectoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in die sectoren

sector-specifieke marktordeningsregels (zijn) ontstaan. Zoals boven gesteld heeft de Mededingingswet

als doel bestaande concurrentie in stand te houden. In transitiemarkten is het doel echter concurrentie

te scheppen en de Mededingingswet in de regel niet  voldoende krachtig om dit doel te bewerkstelligen.

Sectorspecifieke regels zijn dan nodig om tot een aanvaardbare ordening van de markt te komen en

(meer) concurrentie te realiseren. Bij de overgang van een (publiek) monopolie naar een meer

marktconforme situatie hebben potentiële nieuwe toetreders bijvoorbeeld vaak meer bescherming nodig

tegen de gevestigde onderneming(en). Dit geldt des te meer in situaties waarin de gevestigde

onderneming(en) zeggenschap heeft (hebben) over de beschikbaarheid van en de toegang tot schaarse

infrastructurele voorzieningen (netwerken). Het gaat dan primair om het breken of beperken van

marktmacht. 

In dergelijke situaties is de verhouding tussen het algemene mededingingsregime van de

Mededingingswet en de sectorspecifieke regels essentieel. De vraag is of de sectorspecifieke regels

beschouwd dienen te worden als het bijzondere mededingingsrecht voor de desbetreffende sector (lex

specialis), met als gevolg dat de Mededingingswet niet van toepassing is, of dat beide regimes naast

elkaar werken en elkaar aanvullen. In de laatste situatie kunnen ondernemingen - voor bepaalde

handelingen - dus zowel te maken krijgen met de Mededingingswet als met de sectorspecifieke regels.

Vaak zal het dan zo zijn dat de Mededingingswet werkt voor zover de sectorspecifieke wet daarvoor

de ruimte geeft. Bepaalde handelingen zullen onderworpen zijn aan de bepalingen van de

Mededingingswet, terwijl voor andere handelingen de sectorspecifieke regels gelden. Zo kan de
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sectorspecifieke wet bijvoorbeeld voorschrijven dat een vastgesteld tarief gerekend dient te worden.

De onderneming kan dan uiteraard niet worden beticht van misbruik van een economische

machtspositie op grond van de Mededingingswet. 

Toezicht in aansluiting op regelgeving

In het verlengde van de reguleringsvraag ligt de toezichtsvraag. Welke instantie houdt toezicht op de

naleving van de geldende mededingings- en marktordeningsregels? Duidelijk is dat de Nederlandse

Mededingingsautoriteit belast is met de uitoefening van het toezicht op de naleving van de bepalingen

van de nieuwe Mededingingswet. De Nma heeft dus een algemene competentie op grond van de

Mededingingswet (zie de artikelen 3, eerste lid en 50, eerste lid) en beschikt daartoe over verschillende

instrumenten, zoals het verrichten van onderzoek, het vorderen van gegevens en het opleggen van

bestuurlijke boetes en dwangsommen.   

                                      

Vervolgens is de vraag welke instantie is belast met de uitoefening van het toezicht op de naleving van

de geldende sectorspecifieke regels. Hierbij kan (althans in principe) een onderscheid gemaakt worden

tussen sectorspecifieke mededingingsregels en overige regels met betrekking tot de sector. De

toezichthouder kan een in de (sector)wet aangewezen (bijzondere) toezichthouder zijn. Denkbaar is

ook dat de Nma wordt belast met de uitoefening van het (sectorspecifieke) toezicht. Dit laatste ligt meer

in de rede indien de sectorspecifieke regels uitsluitend de mededinging betreffen en slechts een tijdelijke

gelding hebben. Sectorspecifieke toezichthouders, zoals de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie-

autoriteit, zijn vooral aangewezen in situaties waarin de regels primair zien op de ordening van de markt.

Ook bij de inrichting van het toezichtsarrangement kunnen zich weer diverse mengvormen van algemeen

en sectorspecifiek toezicht voordoen. In het vervolg van deze bijdrage komen wij daarover nog

uitvoerig te spreken. 

3. NERA-rapport en “Zicht op toezicht” 

NERA-rapport

Onder de titel “Specific Competition Rules for Network Utilities” hebben de National Economic
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Research Associates onlangs een rapport uitgebracht, waarin verslag wordt gedaan van de uitkomsten

van een onderzoek naar de criteria die gebruikt kunnen worden om te besluiten of sectorspecifieke

vormen van regulering noodzakelijk zijn met betrekking tot Nederlandse netwerksectoren. Het

onderzoek is verricht in opdracht van de Direktie Marktwerking van het Ministerie van Economische

Zaken. Het accent in het onderzoek viel op de noodzaak van sectorspecifieke  regels, niet op

sectorspecifieke toezichthouders. 

Het NERA-onderzoek gaat uit van de veronderstelling van een liberaal economisch beleid dat de markt

ten eerste zo vrij mogelijk dient te laten, tenzij is aangetoond dat er sprake is van marktfalen. In het

verlengde van deze veronderstelling verwachten de onderzoekers dat in de regel het algemeen

mededingingsrecht het meest geschikte reguleringskader is. 

In het rapport worden de volgende kenmerken van het algemene en het sectorspecifieke

mededingingsrecht genoemd. 

Algemene mededingingsregels geven een algemeen en abstract kader, zijn reactief van aard, zijn

bedoeld om mededinging te beschermen, richten zich op eenmalige interventies en een beperkt aantal

doeleinden, omvatten een beperkt aantal instrumenten en werken zonder wettelijke

toetredingsdrempels. 

Sectorspecifieke mededingingsregels kenmerken zich door: op maat gepaste regels, pro-actief

optreden, de macht om mededinging te bevorderen of te beperken, gedetailleerde gedragsregels, een

lange termijn perspectief en een groter aantal doeleinden en instrumenten. 

In het NERA-rapport wordt vastgesteld dat het algemeen mededingingsrecht als voordeel heeft dat het

volgens een standaardprocedure wordt toegepast en dat het zich kan beroepen op wettelijke

precedenten. Als beperking van het algemene regime zien de onderzoekers dat de toepassing in een

systeem van eenmalige interventies in natuurlijke monopolies tot problemen leidt. Deze problemen

ontstaan vanwege de beperkte mogelijkheden om misbruik te bestrijden zonder precedent, de reactieve

aard van algemene mededingingsregels, het gebrek aan een lange termijn plan voor verzameling van

data en het gebruik van uitzonderingen voor monopolies waar de toegang wettelijk beperkt is. 

Sectorspecifieke regulering heeft - zo stellen de onderzoekers van het NERA - een aantal voordelen

ten opzichte van het algemene mededingingsrecht. Het staat overweging van een groter aantal

doeleinden toe en kan een stabiel geheel van regels scheppen die het mogelijk maken voor lange termijn
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investeerders om met meer zekerheid plannen voor de toekomst te ontwikkelen. 

In de kern van het NERA-rapport worden factoren geïdentificeerd die een omgeving scheppen waarin

sectorspecifieke mededingingsregels optimaal kunnen zijn. Het gaat om de volgende

omgevingsfactoren: 

- de mate van mededinging en de aard van toetredingsbarrières; 

- de kostenstructuur; 

- de behandeling van activa met een lange levensduur; 

- de mogelijkheden voor consumenten om van schaal of scope te veranderen; 

- de (verwachte) veelheid van disputen; 

- overwegingen uit het oogpunt van inkomensverdeling. 

Inschatting en weging van deze factoren zou volgens het rapport moeten plaatsvinden bij de

besluitvorming over de invoering van sectorspecifieke mededingingsregels. 

De volgende omstandigheden en factoren geven volgens het NERA-rapport indicaties voor de invoering

van sectorspecifieke regels: 

- er zijn onvermijdelijke en permanente toetredingsbarrières; 

- er is sprake van hoge vaste kosten en een statische sector; 

- investeringen worden niet ondersteund met lange termijn contracten; 

- er is synergie tussen technische en mededingingsregels; 

- er is geen “tegenwerkende” kracht van kopers; 

- er worden veel disputen verwacht; 

- er zijn politieke redenen voor uniforme en maximum prijzen. 

Zicht op toezicht

In het rapport “Zicht op toezicht”, dat eind 1997 door de interdepartementale MDW-werkgroep

Toezicht op nutsvoorzieningen is uitgebracht, staat juist de inrichting van het toezicht centraal. In het

rapport wordt een afwegingskader ontwikkeld dat kan worden gehanteerd bij besluitvorming over de

inrichting en de uitoefening van het toezicht. 

De volgende vragen komen in het rapport aan bod: 

- is sectoraal toezicht nodig? 
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- hoe wordt het toezicht georganiseerd?

- hoe moet de verhouding tussen de toezichthouders worden georganiseerd? 

- welke rechtsgang dient te worden gevolgd? 

- hoe is de verhouding tussen minister(s) en toezichthouders? 

De werkgroep komt tot de volgende conclusies en aanbevelingen. 

Het algemene mededingingsregime dient het uitgangspunt te vormen voor de inrichting van het toezicht.

In de omstandigheid dat de ontwikkeling naar (meer) marktwerking juist is ingezet, er nog maar enkele

aanbieders zijn en de toetreding niet vrij is, kan er aanleiding bestaan voor sectorspecifieke regels. Dan

moet ook toezicht worden uitgeoefend op bijvoorbeeld de toetreding of de prijsontwikkeling in de

sector. Het kan dan de voorkeur verdienen om (tijdelijk) toezicht te baseren op sectorspecifieke regels.

De verhouding tussen het algemene mededingingsregime en het sectorspecifieke dient zo nauwkeurig

mogelijk geregeld te worden en periodiek zal bekeken dienen te worden of het sectorspecifieke toezicht

nog noodzakelijk is. 

Bij de inrichting en organisatie van het toezicht zijn volgens de werkgroep verschillende criteria in het

geding: beleidsmatige, economische, bestuurlijke en juridische. Het rapport onderscheidt de volgende

modaliteiten voor het toezicht op sectorspecifieke regels: 

- Eigenstandig sectorspecifiek toezicht 

Het betreft een modaliteit die overweging verdient indien sectorale mededingingsregels onlosmakelijk

verbonden zijn met andere regels, indien sectorale regels tot gevolg hebben dat het (algemene)

mededingingsregime voor een bepaald aspect niet werkt of indien tijdelijk een verhoogde staat van

toezicht nodig is in verband met de transitie naar een (meer) marktconforme situatie. 

- Toezicht in een kamer bij de Nma 

De “kamer-modaliteit” kan volgens de werkgroep worden overwogen indien er een relatie is met het

algemene mededingingstoezicht en er op basis van sectorspecifieke regels (tijdelijk) zeer specialistische

kennis vereist is. 

- Nma als sectorspecifieke toezichthouder 

Het opdragen van het (tijdelijke) sectorspecifieke toezicht aan de Nma ligt meer voor de hand naarmate

de gewenste marktsituatie meer in de richting van een “normale” markt verschuift. 
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De verhouding tussen de toezichthouders dient in de wetgeving zorgvuldig geregeld te worden.

Adequate informatie-uitwisseling tussen toezichthouders is essentieel. “Zicht op toezicht” wijst op de

betekenis van procedures van afstemming en overeenstemming tussen toezichthouders. In de meest

vergaande vorm zou vereist kunnen worden dat bij een bepaald besluit overeenstemming bestaat tussen

de Nma en de sectorspecifieke toezichthouder. 

Ten aanzien van beslissingen van toezichthouders over de uitleg van mededingingsbegrippen dient

volgens de werkgroep een uniforme rechtsgang gekozen te worden. Aanbevolen wordt het beroep bij

het College van Beroep voor het bedrijfsleven, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Rotterdamse rechtbank.

De (bestuurlijke) verhouding tussen minister(s) en toezichthouder(s) zal op het niveau van de wetgever

geregeld moeten worden. De werkgroep wijst op de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor

de juiste toepassing van het Europese recht. 

Het kabinet heeft zich in hoofdzaak aangesloten bij de conclusies en aanbevelingen van de werkgroep

(zie de brief van de ministers van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter

van de Tweede Kamer van 12 januari 1998).   

       

4. Analysekader voor toezichtsarrangementen 

In de vorige paragraaf hebben we de kern van de economische analyse van het NERA-rapport en de

bestuurlijk-juridische invalshoek van “Zicht op toezicht” weergegeven.

In deze paragraaf nemen we de draden samen en trachten we een aanzet te geven voor een

analysekader dat behulpzaam kan zijn bij de besluitvorming over de inrichting en organisatie van het

toezicht op de werking en de ordening van de markt en in het bijzonder voor de afweging tussen

algemene en specifieke vormen van toezicht. 

Toezichtsmotief als leidraad 

Om zinvol uitspraken te kunnen doen over de inrichting en organisatie van het toezicht is het



 Vgl. de rapportage van het onderzoek Toezicht en risico’s dat door Twijnstra Gudde en8

de Katholieke Universiteit Brabant in 1998 is uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
De rapportage bestaat uit drie delen: het eindrapport, een overzicht van toezichtsarrangementen op
rijksniveau en een rapport van bevindingen uit het onderzoek naar de werking van een negental
toezichtsarrangementen. 
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noodzakelijk om eerst helder te krijgen waarvoor het toezicht precies nodig is. Het toezichtsmotief dient

als leidraad voor de keuze van de verschillende elementen van het toezichtsarrangement, zoals de

toezichtsobjecten (waarop wordt toezicht gehouden?), de toezichtssubjecten (op wie wordt toezicht

uitgeoefend?), de toezichthouders (door wie wordt toezicht gehouden?) en het toezichtsproces, de

instrumenten en de methoden (hoe wordt toezicht gehouden?).  8

In het TG/KUB-rapport Toezicht en risico’s worden zeven (hoofd)motieven voor de uitoefening van

toezicht onderscheiden, die zich in de praktijk overigens ook in combinatie (kunnen) voordoen: 

- toezicht op regeltoepassing (de controlerende toezichthouder); 

- toezicht op marktwerking/mededinging (de marktmeester); 

- toezicht op besteding publieke gelden (de financiële toezichthouder); 

- bestuurlijk/beleidsmatig toezicht (de sturende toezichthouder); 

- toezicht op kwaliteit (de kwaliteitsbewaker); 

- toezicht op de stabiliteit en integriteit van de sector (de bewakende toezichthouder); 

- het volgen van ontwikkelingen (de monitorende/signalerende toezichthouder). 

Over de marktmeester - de typering die voor deze bijdrage de meeste betekenis heeft - wordt in het

rapport onder meer het volgende opgemerkt. 

“De marktmeester bewaakt de goede verhoudingen op de markt. Kenmerkend voor deze vorm van toezicht

op het terrein van de nutsvoorzieningen is dat de taken en bevoegdheden van de toezichthouder in een

aantal gevallen verder reiken dan wat we gebruikelijk onder toezicht verstaan. Een voorbeeld is het verlenen

van vergunningen voor het verrichten van bepaalde marktactiviteiten. Daarvoor wordt ook wel de term

“regulator” gebruikt; een begrip dat afkomstig is uit het Angelsaksische stelsel en dat ook in de Europese

regelgeving wordt gebezigd. Een dergelijke “regulator” zal veelal een zelfstandige en onpartijdige instantie

zijn, om te waarborgen dat de overgang van overheidsmonopolie naar marktwerking goed verloopt. 

De marktmeester verricht activiteiten ter bevordering van de naleving van wet- en regelgeving door

marktpartijen. Het gaat daarbij vooral om regels met betrekking tot mededinging en marktordening.
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Voorbeelden zijn regels voor prijsvorming, de kwaliteit, de toe- en uittreding en de vorming van

machtsposities. Het gedrag op een “relevante markt” vormt het object van toezicht. De (potentiële)

marktpartijen en uitvoeringsinstellingen (in transitie naar de markt) zijn de toezichtssubjecten. ..

Al naar gelang het verschil in ontwikkelingsfase van de marktwerking kan de aard en de inrichting van het

toezicht verschillen. Essentieel is dat het toezicht aansluit bij de ontwikkelingen op de markt. Zo kan een

bepaald toezichtsarrangement afgestemd zijn op een bestaande markt of juist bedoeld zijn om de transitie

van een bepaalde voorziening naar de markt ordelijk te laten verlopen” (p. 30 en 31 TG/KUB-rapport).  

De “regulator” (marktmeester) beschikt dus naast de klassieke toezichthoudende

bevoegdheden ook over regulerende bevoegdheden zoals het stellen van regels en het afgeven van

vergunningen. Over de vraag in welke omstandigheden een “regulerende toezichthouder” in aanmerking

komt hebben Geurtsen en Etty in een rapport van het College van toezicht sociale verzekeringen

(Kamerstukken II, 1997-1997, 24653) het volgende opgemerkt. 

“Het is een verschijnsel dat we in de praktijk tegenkomen in een markt die opengebroken wordt: een

toezichthouder die ook regulator is, in die zin dat het orgaan ook de marktcondities ordent en regelt. Als

de sector zich opent en gaat functioneren als een markt is er zeker bij een innovatieve marktontwikkeling

behoefte aan een combinatie van toezicht en regulering, waarbij na stabilisering van de markt weer een

beweging kan optreden in de richting van zuiver toezicht.” 

De “regulator” wordt dus aangemerkt als een bijzondere soort “supertoezichthouder” die meestal

tijdelijk is aangesteld om ordenend op te treden in een situatie van een zich ontwikkelende en

vernieuwende markt, waar voorheen sprake was van een gesloten situatie met een of enkele

aanbieders.   

Welk soort marktmeester? 

Duidelijk is dat wij ons bevinden in het domein van het toezicht op de marktwerking en de mededinging

en dus op zoek zijn naar de geschikte marktmeester.  De marktmeester houdt niet alleen toezicht op

de markt, hij reguleert deze ook. De marktmeester ziet er niet alleen op toe dat de regels op de markt

worden nageleefd, hij bepaalt (mede) de spelregels die op de markt gelden. De marktmeester ordent

de markt dus (ingrijpen vooraf) en hij heeft tevens mogelijkheden om, binnen het algemene kader, het

gedrag van markspelers direct te beïnvloeden. Alvorens in te gaan op de vraag of, en wanneer, een



 Zie Van Damme, 1999, “Competition in the Local Loop”, VECAI en CentER.9
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sectorspecifieke toezichthouder nodig is staan we nu eerst stil bij de vraag naar de noodzaak van

sectorspecifieke (mededingings-)regels. Het motief voor regelgeving en toezicht is dus gelegen in

marktfalen, in het feit dat de gewenste mate van marktwerking niet vanzelf onstaat. De vraag is nu: welk

soort van regels is nodig om tot de gewenste ordening van de markt te komen c.q. voldoende

concurrentie te realiseren? En welke vorm van toezicht sluit daar het best bij aan? 

Wij beschouwen dit probleem in de context van een nutssector die geliberaliseerd wordt. In de

uitgangssituatie is sprake van een monopolistisch aanbod, maar op deelsegmenten wordt toetreding

toegestaan en, zo veronderstellen we, vindt toetreding inderdaad plaats. Op andere segmenten (het

netwerk, de monopolistische “botteleneck”) zal echter geen toetreding plaatsvinden, bijvoorbeeld

omdat de gevestigde aanbieder het tussenproduct dat op dit segment verhandeld wordt (de

netwerkdiensten) goedkoper kan aanbieden.    

Veronderstellen we allereerst dat geen sectorspecifieke regels worden ingesteld. De vraag is dan of de

algemene mededingingsregels voldoende zijn om goede werking van de markt te garanderen. We

kunnen wijzen op de volgende problemen die zich in dit geval voor kunnen doen.

Ten eerste ontbreekt de mogelijkheid om het concurrentieproces te versnellen. Zolang de gevestigde

aanbieder geen misbruik maakt van zijn machtspositie en geen ongeoorloofde afspraken maakt, moet

de mededingingsautoriteit zijn handen van de markt afhouden. Middels sectorspecifieke regulering

kunnen aan de voormalig monopolist beperkingen worden opgelegd, die het voor concurrenten

aantrekkelijker maken om tot de markt toe te treden. Indien concurrentie sneller tot stand komt, kunnen

de consumenten eerder van de voordelen profiteren. Overigens kunnen sectorspecifieke regels de

concurrentiemarge ook reduceren zodat toetreding later of helemaal niet tot stand komt. Het scheppen

van een markt vereist evenwichtig balanceren.  9

Ten tweede moet, in relatie tot het bovenstaande, worden opgemerkt dat de mededingingsautoriteit

nauwelijks bevoegdheden heeft om in te grijpen in de structuur van de markt. Het algemene

mededingingstoezicht ziet op het gedrag van spelers in de markt (en via de fusiecontrole ten dele op wie

op de markt mag spelen); het kan de regels van het spel echter niet beïnvloeden. In markten met

imperfecte concurrentie kan de concurrentie geïntensiveerd worden door de regels van het spel aan te

passen. Zo wordt concurrentie op de markt van de mobiele telefonie door nummerportabiliteit



 Met betrekking tot het kartelverbod is het ingrijpen van de mededingingsautoriteit10

generiek: kartels worden opgespoord en verboden kartelafspraken, via ex ante gespecificeerde
regels, bestraft. Het ingrijpen bij “misbruik” is echter specifiek: er worden gedetailleerde
gedragsvoorschriften gegeven. Bij fusiecontrole is het ingrijpen weer meer generiek van aard,
hoewel, door het verbinden van voorwaarden aan het geven van de toestemming voor de fusie, een
specifiek element binnen kan sluipen.
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bevorderd, omdat dit voor consumenten de kosten om van aanbieder te veranderen verlaagd. Analoog

kan door het transparanter maken van de markt de concurrentie bevorderd worden. Via het algemene

mededingingstoezicht kunnen dergelijke concurrentiebevorderende wijzigingen in de regels van het spel

echter niet afgedwongen worden. 

Ten derde stelt zich het probleem van het mogelijk misbruik van de machtspositie op het

monopoliesegment van de markt. Veel tijd kan verstrijken alvorens de mededingingsautoriteit tot de

conclusie komt dat van misbruik sprake is. Bovendien beginnen de problemen dan pas echt, omdat de

“kartelwaakhond” vervolgens moet bepalen welk gedrag juist niet tot misbruik leidt, bijvoorbeeld welke

prijzen redelijk zijn. Men kan vaststellen dat deze activiteit een geheel andere is dan het beoordelen van

concurrentieverhoudingen op de markt (de “core busines” van de Nma) en het wekt dan ook geen

verbazing dat de resultaten op dit terrein niet geweldig zijn.  10

Ten vierde is er de problematiek die samenhangt met de dynamiek van de markt. In de uitgangssituatie

met een monopolistische voorziening profiteren bepaalde consumentengroepen vaak van

kruissubsidiëring. Toetreders richten zich uiteraard in eerste instantie juist op die segmenten waar deze

subsidies een belasting vormen. Bij marktliberalisatie verdwijnen de mogelijkheden voor kruissubsidie

en kunnen de prijzen voor gebonden consumenten (diegenen in die sectoren waar nog geen

concurrentie is) stijgen. Dit kan als ongewenst effect worden beschouwd. Op basis van algemene

mededingingsregels valt daar echter niets aan te doen; sectorspecifieke regulering kan soelaas bieden.

De vier genoemde problemen geven argumenten voor de keuze voor sectorspecifieke regulering bij de

start van een liberaliseringsproces. Dit zijn tevens argumenten voor een sectorspecifieke “regulator”.

Waar de mededingingsautoriteit immers bij voorkeur terughoudend is met ingrijpen op de markt (maar

wel actief in het opsporen van kartels en misbruik), is bij het scheppen van concurrentie immers

behoefte aan een actieve, interventionistische “marktmaker”. Deze twee zeer verschillende “corporate

cultures” kunnen binnen één organisatie tot botsingen en verwarring leiden.



 “Achieving the best deal for telecoms consumers: strategy statement”, Januari 2000, zie11

op de site www.oftel.gov.uk. 

 Zie ook Boone (forthcoming), “Competitive Pressure: The Effects on Investments in12

Product and Process Innovation”, RAND Journal of Economics.
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Meten van concurrentiedruk

Daar waar van concurrentie sprake is, behoeven de consumenten niet meer beschermd te worden en

hoeft de toezichthouder niet meer actief in de markt te interveniëren. Hij hoeft dan niet meer als

“regulator” op te treden.. De Britse toezichthouder voor telecommunicatie, OFTEL, formuleert dit als

belangrijk principe in haar “strategy statement” van januari 2000.  OFTEL stelt ook - in “Regulatory11

principle III” - dat de vraag wanneer van effectieve concurrentie sprake is via de gebruikelijke

methodes beantwoord moet worden: 

“Cease to promote competition when there is effective competition. Assessment of effective

competition is to be based on standard competition analysis that takes account of benefits

obtained by consumers”. 

De cruciale vraag is dus op welk moment de markt (of het marktsegment in kwestie) dusdanig

competitief is dat de sectorspecifieke regelgeving ingetrokken kan worden en de toezichthouder niet

meer als “regulator” hoeft op te treden, en wellicht zelf, volledige terug kan treden. Helaas is niet zo

eenvoudig vast te stellen wanneer nu precies van effectieve concurrentie sprake is. De economische

literatuur levert geen eenduidige definitie van wat concurrentie precies is en er is bijgevolg ook geen

simpele indicator van de aanwezigheid en intensiteit van concurrentie. Bovendien hebben alle bestaande

indicatoren substantiële nadelen, omdat ze niet echt de concurrentie-intensiteit meten. In het vervolg

lichten wij dat kort toe.     12

Indicatoren voor effectieve concurrentie kunnen aangrijpen aan de consumentenzijde, de

producentenzijde en bij karakteristieken van de markt. 

Uitgaande van de gedachte dat concurrentie de consument ten goede komt, staat voorop de idee te

meten in welke mate die consument profiteert. Hoe is het gesteld met de prijs van de dienstverlening,

de kwaliteit daarvan, de diversiteit van het aanbod en de mate van innovatie? Probleem hierbij is tegen
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welke “benchmark” de gevonden resultaten moeten worden afgezet: tegen resultaten uit het verleden,

tegen uitkomsten in andere landen of tegen een theoretisch “first best” wat in de markt wellicht haalbaar

zou zijn? Vergelijkingen van dit type genereren informatie en zijn (mede) daarom zinvol; maar de

methode is natuurlijk niet perfect. 

Indicatoren van concurrentie kunnen ook aan de producentenkant aangrijpen; men meet dan

winstmarges en rendementscijfers. Het achterliggend idee is dat concurrentie de winstmarges zal

uithollen en rendementen tot een normaal, met het risico corresponderend, niveau zal terugbrengen. De

traditionele rendementsregulering van natuurlijke monopolies is op dit idee gebaseerd. De “regulator”

berekent welk rendement nodig is om investeerders voor het gelopen risico te compenseren en

stelt overeenkomstig een plafond voor het prijsniveau vast. De praktijk heeft ook de nadelen van deze

methode laten zien. Aan de ene kant zullen bedrijven die doelmatiger opereren hogere winstmarges

hebben; het kan niet bedoeld zijn om deze bedrijven te benadelen. Aan de andere kant zijn lage

winstmarges en rendementen niet noodzakelijk een bewijs van effectieve concurrentie; lage marges

kunnen immers veroorzaakt worden door te hoge kosten. Vergelijking tussen bedrijven

(“benchmarking” en maatstafconcurrentie) zijn daarom zinvol om een idee te krijgen over welk

kostenniveau redelijk en haalbaar is. Vanwege meetproblemen zijn ook indicatoren die aan de

producentenkant aangrijpen imperfect. 

Komen we ten slotte bij de indicatoren van concurrentie die op marktkarakteristieken gebaseerd zijn.

De eerste gedachte is te kijken naar het aantal bedrijven op de markt, vanuit de veronderstelling dat

hoe meer bedrijven er zijn hoe meer concurrentie er is. Probleem hierbij is echter dat een klein aantal

actieve bedrijven juist een teken van intensieve concurrentie kan zijn. Immers, hoe intensiever de

concurrentie hoe lager, normaal gesproken, de winsten die een individueel bedrijf uit de markt kan halen

en hoe minder bedrijven tot de markt toe zullen treden. Een groot aantal bedrijven op de markt kan een

teken zijn dat er op die markt veel winst te verdelen is en dat er dus weinig concurrentie is. Ook andere

indicatoren, zoals marktaandelen en de variabiliteit daarvan, zullen behoedzaam gehanteerd moeten

worden.      

We kunnen concluderen dat niet eenvoudig is vast te stellen wanneer er toereikende concurrentie is op

een markt en sectorspecifieke regulering gemist kan worden. Gedetailleerde analyse met behulp van

diverse indicatoren is noodzakelijk. In het Verenigd Koninkrijk is men verder op het liberaliseringspad.



 “Implementing Oftel’s strategy: effective competition review guidelines”,Augustus 2000,13

zie www.oftel.gov.uk

 Zie ook het rapport van de Algemene Rekenkamer, Toezicht op uitvoering publieke14

taken, Den Haag 1998, Kamerstukken II, 1997-1998, 25236, nr. 1-2. 
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We kunnen leren van de ervaringen daar. In een vervolg  op het eerder genoemde strategy document13

geeft Oftel aan hoe men de strategische principes zal implementeren. De aanpak is pragmatisch. Een

veelheid van concurrentie-indicatoren wordt gebruikt en in samenhang beoordeeld. Oftel stelt ook

periodieke reviews voor en zal de uitkomsten daarvan publiceren. Door zich vast te leggen op een

“review schedule” en op de criteria die gehanteerd worden schept Oftel duidelijkheid voor

marktparticipanten en elimineert het “regulatory uncertainty”. Het resulterende stabiele regelgevend

kader stimuleert investeringen en hiervan kunnen consumenten profiteren.  

Europese regelgeving

Behalve met economische factoren moet - bij de afweging op nationaal niveau - ook rekening worden

gehouden met de geldende Europese regelgeving. Deze kan onder omstandigheden de keuzeruimte

voor het toezichtsarrangement beperken, bijvoorbeeld doordat in een richtlijn eisen zijn gesteld aan de

aard of de vorm van het toezicht in een bepaalde sector. 

Functiescheiding of integratie? 

Kenmerkend voor de uitoefening van toezicht is het volgende samenstel van activiteiten: informeren

(gadeslaan), beoordelen (toetsen aan normen) en interveniëren (corrigeren).  Het toezichtsproces14

begint met de vergaring van relevante informatie, vervolgens wordt de aangetroffen situatie beoordeeld

in het licht van de geldende normen en ten slotte vindt er een afweging plaats omtrent de te treffen

maatregelen. Bij afwijking van de bestaande situatie van de norm kunnen er corrigerende maatregelen

worden getroffen. Deze corrigerende maatregelen kunnen een generiek dan wel specifiek karakter

hebben.

De vraag is op welke wijze deze aan het toezicht inherente functies het best kunnen worden

georganiseerd en of verbinding met andere - gerelateerde - functies in de rede ligt of juist moet worden



 Vgl. R.J. in ‘t Veld, M.J.W. van Twist en M. Boogmans, Toezicht. Een kwestie van15

vertrouwen...., rapport van Bestad uitgebracht in het kader van de workshop Toezicht van de
Algemene Rekenkamer, Den Haag 1998. 
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voorkomen.  Bij de afweging voor functiescheiding of integratie van taken en verantwoordelijkheden15

spelen diverse overwegingen, zoals de noodzakelijke specialisatie en deskundigheid, de mate van

distantie of betrokkenheid ten opzichte van het veld, het belang van onverwijld optreden, de

doelmatigheid en de aanwezigheid van “checks and balances” in de verdeling van bevoegdheden. 

Het vraagstuk van het scheiden of integreren van functies doet zich bijvoorbeeld voor bij de afweging

of de toezichthoudende instantie die de informatie heeft verzameld en beoordeeld in het licht van de

geldende normen ook (steeds) zelf de eventueel noodzakelijk corrigerende maatregelen dient op te

leggen. Overwegingen van doelmatigheid en snelheid van handelen wijzen in de richting van het

zogenoemde integrale toezicht. Bovendien wordt wel gezegd dat een toezichthouder “zonder tanden”

uiteindelijk niet effectief zal zijn. Anderen hebben juist de scheiding tussen de controle en de correctie

bepleit. Zij zien het corrigerend optreden toch vooral als een bestuurlijke activiteit, waarbij in de

praktijk “geven en nemen” en onderhandelen niet te vermijden zijn. Een toezichthouder die zich daarin

begeeft, zou zijn onafhankelijkheid en de noodzakelijk distantie tot de onder toezicht gestelden

verliezen. Dit geldt natuurlijk des te meer naarmate de norm minder eenduidig is en er meer ruimte is

voor onderhandelingen met betrekking tot de vraag welk gedrag conform de norm is. We zijn hier terug

bij een onderscheid dat ook in het bovenstaande reeds werd aangestipt. Het is relatief eenvoudig om

kartelgedrag te omschrijven en de te nemen actie is binair: al dan niet toestaan. Met betrekking tot

kartels kunnen daarom simpele regels vooraf worden opgesteld en de kartelwaakhond hoeft geen

regulerende bevoegdheden te hebben. Dit ligt anders bij het toezicht op mogelijk misbruik van een

machtspositie. Wat misbruikelijk is is moeilijk algemeen te omschrijven en dat geldt ook voor de norm

van welk gedrag geen misbruik inhoudt. Toezicht op ‘misbruik’ is dus meer regulerend en er is meer

ruimte voor onderhandeling.

Bestaande of nieuwe organisatie? 

Het gegeven dat de algemene mededingingsregels en het daaraan verbonden reguliere

mededingingstoezicht door de Nma niet volstaan om bestaande markmacht te breken en een goede

overgang van een monopolie naar een meer marktconforme situatie te bewerkstelligen, betekent nog



 Zie daarover ook het eerdergenoemde TG/KUB-rapport Toezicht en risico’s en het16

mede daarop gebaseerde rapport van de Commissie Toezicht (Holtslag), De ministeriële
verantwoordelijkheid ondersteund, Den Haag 1998.  
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niet dat er ook steeds een nieuw toezichthoudend orgaan in het leven moet worden geroepen. Het kost

dikwijls de nodige tijd voordat een toezichthouder gezag en vertrouwen heeft verworven. Bovendien

zijn heldere en stabiele bestuurlijke verhoudingen tussen de verschillende partijen nodig om tot een goed

werkend toezichtsarrangement te komen.  Ook om dat te bereiken is in de regel tijd nodig. Ook het16

gegeven dat regulerend toezicht niet zelden slechts tijdelijk noodzakelijk is, noopt tot terughoudendheid

met het oprichten van nieuwe toezichthoudende organen. Ten slotte wordt in de (buitenlandse) literatuur

wel gewezen op het gevaar dat sectorspecifieke toezichthouders de gevangene (“captive”) kunnen

worden van hun sector. De toezichthouder zou dan veeleer het verlengstuk vormen van de betreffende

sector dan de bewaker van de concurrentiedruk binnen de sector. De betrokkenheid overvleugelt dan

de eveneens vereiste distantie. 

De inrichting en organisatie van sectorspecifiek toezicht zal vooral ook in het perspectief van de tijd

geplaatst moeten worden. Wij kunnen ons voorstellen dat bij het begin van een liberaliseringstraject nog

weinig informatie over de sectoren in kwestie beschikbaar is. De nadruk zal dan liggen op het vergaren

van relevante informatie en de ontwikkeling van sectorspecifieke toetsingskaders. Daarbij past het

instellen van een aparte “regulator” die de monopolistische “bottleneck” openbreekt. Naarmate het

informatiesysteem echter beter ontwikkeld is, wordt de noodzaak voor aparte toezichthouders minder.

Het gaat dan meer om uniforme toepassing van algemene reguleringsprincipes. We hebben reeds

gewezen op het feit dat toezicht op “misbruik” van een ander karakter is dan de andere aspecten van

mededingingstoezicht. Dit verschil zou in de organisatie van het toezicht tot uitdrukking kunnen komen.

In die sectoren waar geen monopolistische “bottlenecks” aanwezig zijn volstaat het algemene

mededingingstoezicht. In sectoren met “bottlenecks” is daarnaast sprake van specifiek toezicht op het

monopoliesegment. Bij de start van het liberalisatieproces zijn er aparte toezichthouders in verschillende

sectoren. Wij kunnen ons voorstellen dat na verloop van tijd deze toezichthouders opgaan in een

Nederlandse reguleringsautoriteit (NRA) voor monopolistische “bottlenecks”. Deze NRA zou toezicht

moeten houden op alle mopolistische “bottlenecks” in de economie en zou daarvoor toereikende

bevoegdheden moeten krijgen, zoals het vaststellen van de prijzen voor de toegang tot de “bottleneck”.
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De NRA zou zijn werk uiteraard in nauwe samenspraak met de NMA moeten verrichten. De Nma

behoeft zich niet in detail met de “bottlenecksegmenten” te bemoeien; de NRA zal er immers voor

zorgen dat er geen sprake is van misbruik van machtspositie.   

 

        

5. Ter afsluiting 

Onze traditionele nutssectoren ontwikkelen zich van overheidsmonopolies naar arrangementen met

marktwerking. De overheid is niet langer speler maar meester op de markt. Het accent komt te liggen

op het bevorderen en bewaken van concurrentie. Welke regels en welk soort van toezicht zijn daarvoor

noodzakelijk? Wezenlijk is het onderscheid tussen het bewaken van de concurrentie op een bestaande

markt enerzijds en het openbreken en maken van een nieuwe markt aan de andere kant. De regels van

de Mededingingswet en het algemene toezicht door de Nederlandse mededingingsautoriteit zijn geschikt

voor het bewaken van concurrentie, maar lenen zich veel minder voor het maken van concurrentie. Om

het realiseren van concurrentie mogelijk te maken en het proces te kunnen versnellen, de spelregels op

de markt te kunnen bepalen, effectief marktmisbruik tegen te gaan en bepaalde onbedoelde effecten

te kunnen compenseren is regulerend toezicht noodzakelijk. De regulator moet pro-actief kunnen

ingrijpen en ook (spel)regels voor de marktwerking kunnen vaststellen. 

Daar waar sprake is van effectieve concurrentie kan de regulator terugtreden. Door het opstellen en

publiceren van een “regulatory strategy”en resultaten van periodieke reviews kan de regulator

duidelijkheid verschaffen over de ontwikkeling van de concurrentieverhoudingen op de markt en de

eigen positie en taakstelling. 

Wij kunnen ons voorstellen dat de ontwikkeling van het regulerend toezicht uitmondt in de inrichting van

een Nederlandse reguleringsautoriteit, die in nauwe afstemming met de Nederlandse

mededingingsautoriteit functioneert. Op dit moment ligt nog het accent op de sectorspecifieke

regulators. Het vergaren van informatie over de concrete sectoren en de mogelijkheden voor

marktwerking staat voorop. Naarmate het informatiesysteem en de methodieken beter zijn ontwikkeld,

zal het meer gaan om de uniforme toepassing van algemene reguleringsprincipes en vervalt de noodzaak

van aparte sectorspecifieke toezichthouders. De NRA zou dan toezicht kunnen houden op alle

monopolistische “bottlenecks” in de economie.     
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