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De NMa en de politiek

paul van dijk*

René Jansen en Gert Zijl keken vanuit hun werkvertrekken, op de twaalfde

verdieping van de NMa-toren, uit op de Haagse ministeries en de Tweede en

Eerste Kamer. Maar zij keken niet neer op de politieke instellingen. Beide

bestuurders zijn zich steeds sterk bewust geweest van de positie van de

mededingingsautoriteit, en van haar sectorspecifieke kamers, in het poli-

tieke krachtenveld. Deze bijdrage gaat in op de positie en positionering van

de NMa ten opzichte van de politiek, over de betekenis daarvan in de prak-

tijk, en op een perspectief: in welke richting zou de positie van de NMa zich

verder kunnen ontwikkelen? Daarbij ligt het accent op de positie van de

NMa als toepasser van de Mededingingswet.

1. De positie van de NMa

De NMa is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Maar zo is de NMa niet be-

gonnen. Met de inwerkingtreding van de Mededingingswet op 1 januari

1998 startte de NMa als een ambtelijke dienst. De toenmalige directeur-ge-

neraal kreeg weliswaar eigen – wettelijke – bevoegdheden, maar hij oefende

deze bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van de Minister van

Economische Zaken.

Over de positie van de NMa was toen al veel gediscussieerd. In de Tweede

Kamer gingen geluiden op om de NMa meteen sterker te verzelfstandigen,

dus meer op afstand te zetten van de politiek. Maar minister Wijers gaf er de

voorkeur aan de controle nog even niet helemaal te verliezen.

‘In het debat met de Eerste Kamer heeft de toenmalige Minister van Econo-

mische Zaken opgemerkt het instrument van een individuele aanwijzing no-

dig te kunnen hebben om in de eerste jaren zijn politieke verantwoordelijk-

heid te kunnen nemen. Wel heeft hij aangegeven de NMa de facto vanaf het

begin te willen positioneren als een ambtelijke dienst die al bijna als een zelf-

standig bestuursorgaan zou functioneren. Hij gaf daarbij aan te hopen dat bij

evaluatie zou blijken dat de noodzaak om de individuele aanwijzings-

bevoegdheid te hanteren, kan vervallen (Handelingen I, 1996/97, p. 1427).

* Paul van Dijk is hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten. Van 2001 tot
2007 was hij hoofd Strategie & Communicatie van de NMa.
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Door middel van de evaluatie zou bekeken kunnen worden of handhaving

van de individuele aanwijzingsbevoegdheid, gelet op de ontwikkeling van de

NMa, nog steeds noodzakelijk zou zijn’.1

Het zou nog tot 1 juli 2005 duren voordat de NMa de ZBO-status kreeg. In

een politiek klimaat waarin ZBO’s inmiddels aan populariteit hadden inge-

boet, slaagde voormalig Minister van Economische Zaken, mevrouw Jorrits-

ma, erin het wetsvoorstel door het parlement te loodsen. Daaraan was een

stevige discussie tussen ambtenaren, tussen ministers, en tussen regering en

parlement vooraf gegaan. Uiteindelijk was de behoefte aan onafhankelijke

oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid, los van politieke

inmenging in individuele gevallen, de drijfveer voor de ZBO-status.

‘Het zal duidelijk zijn dat ik van mening ben dat de voordelen van de vermin-

derde ministeriële bevoegdheden zwaar wegen. De vermindering betreft het

niet meer kunnen geven van aanwijzingen in individuele gevallen. Dat

brengt met zich mee dat de Staten-Generaal de Minister van Economische

Zaken ook niet verantwoordelijk kan stellen voor een beslissing in een indivi-

duele zaak. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid met betrekking tot het

algemene mededingingsbeleid, de uitvoering van de Mededingingswet en het

functioneren van de NMa verandert er echter niets in de controlemogelijk-

heden van de Staten-Generaal.’2

Formeel heet het nu dat (alleen) het bestuur de ZBO-status heeft. De mede-

werkers van de NMa zijn aangesteld als ambtenaar van het ministerie van

Economische Zaken, al werken zij onder het gezag van de raad en leggen

alleen verantwoording af over hun werkzaamheden aan de raad (artikel 5a,

tweede lid). Anders dan andere toezichthoudende ZBO’s (zoals de Onafhan-

kelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Autoriteit Financiële

Markten) heeft de NMa geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar is zij onder-

deel van de rechtspersoon Staat.

De verbondenheid met de Staat hoeft geen bezorgdheid te wekken bij de-

gene die hecht aan de onafhankelijkheid van de NMa. Het gaat om de be-

voegdheden en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. De status van

de NMa heeft wel betekenis voor de bedrijfsvoering, voor de begroting en de

verantwoording daarover:

‘Het toezicht op het ZBO-deel van de NMa vindt plaats aan de hand van wet-

telijke kaders (ZBO wet NMA). De uitvoeringsorganisatie van de NMa is on-

derdeel van EZ en het toezicht hierop vindt plaats via de reguliere

managementcontrol-systematiek van EZ.’3

Ook de ZBO-status heeft er niet voor gezorgd dat de positie van de NMa geen

voer voor debat meer is. Minister Van der Hoeven zei in 2008:
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‘Laat ik om te beginnen zeggen dat wetgeving en de manier waarop je die

uitvoert nooit af zijn. En dat de verhoudingen tussen wetgever, de minister,

en de uitvoerder, de NMa wel altijd dynamisch zullen blijven. Dat betekent

dat je de taken die je hebt, de doelen van een wet, de manier waarop je met

anderen samenwerkt (...) dat je al die zaken van tijd tot tijd eens kritisch

onder de loep moet nemen.’4

Deze boodschap was niet alleen opvallend omdat zij werd uitgesproken tij-

dens een feestelijke verjaardagsbijeenkomst. De vraag is ook: naar welk pro-

bleem was hier de oplossing op zoek?

2. Positionering

De formele positie van een organisatie zegt niet alles over de feitelijke

positionering. Die is immers ook afhankelijk van de opstelling van Tweede

en Eerste Kamer, van ministers en niet te vergeten van de NMa zelf.

De discussie over de positie van de NMa heeft eraan bijgedragen dat ook

binnen de NMa steeds veel aandacht is besteed aan de positionering. Hoe

moeten wij ons verhouden tot het Ministerie van Economische Zaken? Wat

moet onze rol zijn bij Kamervragen? Wat mag daarin wel en niet vermeld

staan? Wat vertellen we de minister wel en wat vertellen we niet? Hoe stel-

len wij ons op ten opzichte van rechtstreekse contacten met Kamerleden?

Hierna komen verschillende relaties aan de orde. Tussen de minister en

de NMa, tussen het parlement en de minister, tussen het parlement en de

NMa. Na deze driehoeksverhouding komen ook de relaties met de Europese

Commissie en met andere politieke organen aan bod.

2.1 Minister – NMa

De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het markt-

ordeningsbeleid en voor het mededingingsbeleid dat daarvan onderdeel uit-

maakt. De minister is ook verantwoordelijk voor het algemene functioneren

van de NMa. Zij heeft daartoe eigen wettelijke bevoegdheden. Achtereen-

volgende ministers hebben reeds in het pre-ZBO-tijdperk aangegeven de

NMa inderdaad als ‘de facto ZBO’ te willen behandelen. Er zijn ook in deze

jaren geen individuele aanwijzingen gegeven, terwijl dit formeel wel moge-

lijk zou zijn geweest.

Om de verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, maar ook om tegelij-

kertijd de onafhankelijkheid van de NMa te waarborgen, is in 2005 onder

meer een Regeling gegevensuitwisseling vastgesteld. De toelichting laat zien

hoe gewaarborgd wordt dat de minister aan de inlichtingenplicht van artikel

68 van de Grondwet kan (blijven) voldoen:
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‘Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende wijziging van

de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan

van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuurorgaan

(Kamerstukken II 2000/2001, 27639, nr. 3) blijkt dat het inlichtingenrecht

van de minister aan de ene kant en de inlichtingenplicht van de raad aan de

andere kant onbeperkt is. De minister dient alle voor de uitoefening van zijn

taak benodigde inlichtingen van de raad te kunnen krijgen. De minister kan

dus ook beschikken over vertrouwelijke, privacygevoelige gegevens of

bedrijfsgegevens die bij de NMa berusten, voorzover die voor de uitoefening

van zijn taak benodigd zijn. Aan de andere kant dient de raad te kunnen be-

schikken over gegevens die bij de minister berusten en die voor de raad van

belang zijn voor de uitoefening van zijn taak. De raad en de minister zullen

elkaar dan ook uit eigen beweging gegevens verstrekken. Anders zou het im-

mers kunnen gebeuren dat de minister of de raad niet beschikt over gegevens

waarvan hij niet weet dat deze bestaan. Bovendien dient het verstrekken van

gegevens tijdig te gebeuren. De regeling bevat daarnaast ten aanzien van

enige elementen van de taak van de raad meer specifieke regels over de

gegevensuitwisseling.’5

De toelichting op de Regeling gegevensuitwisseling NMa-EZ laat zien dat

sprake is van tweerichtingsverkeer:

‘De raad en de minister verstrekken elkaar de gegevens waarvan zij redelij-

kerwijs kunnen aannemen dat deze van belang zijn voor een goede taak-

uitoefening door de ander. (...) Onder de gegevens waarvan de minister rede-

lijkerwijs kan aannemen dat deze van belang zijn voor de taakuitoefening

van de raad zijn begrepen de aan het criterium van artikel 2 beantwoor-

dende ontwerpen van wet- en regelgeving en beleidsregels, inclusief de toe-

lichting daarop en reacties op adviezen van de Raad van State en op vragen

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.’

Minister Van der Hoeven gaf in haar speech van 2008 aan dat zij graag ‘een

nieuwe, nog scherpere scheiding’ wilde zien tussen beleid en uitvoering:

‘Ik zou graag een NMa zien die optreedt als onafhankelijk toezichthouder.

Want de scheiding die ik voorsta, moet helder maken waar de bevoegdheden

van de NMa beginnen. En ook waar ze weer ophouden.’

Het relatiestatuut van 2008 gaf

‘een nadere invulling van hoe de Minister van Economische Zaken en de raad

van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voornemens zijn

gestalte te geven aan hun relatie, voor zover die relatie niet bij of krachtens

wet is geregeld. Uitgangspunt bij de invulling van de relatie is dat de minister
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verantwoordelijk is voor het marktordeningsbeleid en de raad voor de uit-

voering van de aan hem bij wet opgedragen taken. Daarnaast weerspiegelt

het statuut de gedachte dat een goede wisselwerking tussen de minister en

de raad maakt dat beiden hun taken optimaal kunnen uitvoeren.’6

Het nieuwe relatiestatuut biedt daarom een mogelijkheid tot afkeuring door

de Minister van Economische Zaken van uitvoeringsregels van de NMa. Ook

worden beleidsregels van de minister aangekondigd over boetes en clemen-

tie, ter vervanging van de desbetreffende uitvoeringsregels van de NMa.

Het zijn met name de ‘beleidsregels’ van de NMa geweest die wel eens

voor enige opwinding zorgden in de burelen van het ministerie. En voor ver-

bazing bij een minister die in het parlement bevraagd werd over beleids-

regels van de NMa. Want hij was toch van het beleid?

Er is natuurlijk geen scherp onderscheid te maken tussen het beleid van

de minister en het beleid van het bestuursorgaan NMa. Er mag dan een poli-

tieke noodzaak zijn voor ministers om beleid te maken, er is ook een juridi-

sche verplichting voor een toezichthouder om met beleid toezicht te hou-

den. Er is niet voor niets een bevoegdheid tot het vaststellen van beleids-

regels (artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht):

Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem

toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door

hem gedelegeerde bevoegdheid.

Volgens het huidige artikel 5l van de Mededingingswet gaat het om

‘uitvoeringsregels’:

 De raad kan uitvoeringsregels vaststellen ter uitvoering van de aan hem op-

gedragen taken. Van de uitvoeringsregels doet de raad mededeling in de

Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken heeft het volste recht de afweging te

maken waarover beleid moet worden geformuleerd. In algemene zin geldt:

een onderwerp is voorwerp van beleid van de minister als de minister be-

slist dat het dat is. De afweging is vervolgens voorwerp van parlementaire

controle. Als het gaat om boetebeleid is er veel voor te zeggen dat dit des

ministers is. Niet voor niets werden hierover al eerder ministeriële beleids-

regels voor mogelijk gehouden:

‘De dienst voor de mededinging zal geleidelijk aan een beleid dienen te ont-

wikkelen ten aanzien van het opleggen van boeten. Het is denkbaar dat dit

beleid, als dit nader vorm heeft gekregen, te zijner tijd in beleidsregels wordt

vastgelegd. Ook is denkbaar dat de minister dat doet.’7
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De beleidsregels van de NMa die de minister voortaan wil maken, laten niet

zien dat de NMa iets heeft gedaan wat zij niet had mogen doen. Zij geven

veeleer aan dat de NMa verantwoordelijkheid heeft genomen op een terrein

waar de wetgevende macht – bij nader inzien – een steekje heeft laten val-

len.

2.2 Parlement – Minister

In staatsrechtelijke zin is er geen rechtstreekse relatie tussen het parlement

en de NMa. Het is de minister die verantwoordelijkheid draagt voor het

functioneren van de NMa tegenover de Tweede en Eerste Kamer. Het is ook

de minister die het jaarverslag van de NMa aanbiedt. Artikel 5g van de

Mededingingswet bepaalt:

1. De raad stelt jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag op. Het jaarverslag heeft

betrekking op de uitvoering van deze wet en op de uitvoering van andere

wetten als bedoeld in artikel 5 voor zover in die wet niet is voorzien in

een afzonderlijke verplichting tot het opstellen van een verslag.

2. Het verslag wordt gezonden aan Onze Minister en in voorkomend geval

mede aan Onze andere Minister wie het aangaat en wordt algemeen ver-

krijgbaar gesteld

3. Onze Minister brengt het verslag, vergezeld van zijn bevindingen daar-

omtrent alsmede van de bevindingen van Onze andere Minister, bedoeld

in het tweede lid, voor 1 september ter kennis van de beide kamers der

Staten-Generaal.

We kennen het primaat van de politiek, maar er blijkt ook een paradox van

de politiek te bestaan. De Tweede Kamer heeft lang gestreefd naar verzelf-

standiging van de NMa. Uiteindelijk leek het er echter meer op dat zij daar-

mee slechts schoorvoetend instemde. De aarzeling is begrijpelijk. Een

politiek besluit tot verzelfstandiging heeft ook kenmerken van zelfkastij-

ding. Door in te stemmen met verzelfstandiging beperkt het parlement de

bevoegdheden van de minister, maar daarmee ook de eigen mogelijkheden.

En dat terwijl juist bij toezichthouders onderwerpen op de rol staan die ook

politieke belangstelling oproepen.

De totstandkoming en verdere verzelfstandiging van de NMa hebben de

Tweede Kamer uiteraard niet belet vragen te stellen. En dus moesten

achtereenvolgende ministers hun positie bepalen. Enkele voorbeelden illus-

treren de invulling van de rollen.

Een vraag vanuit de Tweede Kamer uit 2004:

‘Bent u bereid het OM respectievelijk de NMa opdracht te geven tot het in-

stellen van een onderzoek naar deze – verboden – afspraken? Zo neen,

waarom niet?’
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Het antwoord van de toenmalige Minister van Economische Zaken luidde:

‘Aangezien er in de vraag uitgegaan wordt van verboden prijsafspraken,dus

van mededingingsbeperkend gedrag, is het aan de NMa te besluiten of er in

een individueel, specifiek geval redenen zijn om in te grijpen of niet. De

Mededingingswet kent immers aan de NMa de taak toe tot het verrichten

van werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van die Mededingings-

wet. De NMa stelt haar prioriteiten aan de hand van een aantal criteria

waaronder de mate van economisch en consumentenbelang, de ernst van de

overtreding en de doelmatigheid van het NMa-optreden. De NMa beslist op

basis van deze criteria of zij een specifieke zaak daadwerkelijk zal onderzoe-

ken. Dit kan tot gevolg hebben dat de NMa bij overigens gelijke omstandig-

heden prioriteit geeft aan het onderzoeken van een grote aanbesteding.’8

Achtereenvolgende ministers hebben hier een consequente lijn gevolgd:

‘De NMa is inmiddels op de hoogte van de signalen. Of er in dit geval vol-

doende grond bestaat voor een mededingingsrechtelijk onderzoek, is aan

haar om te bepalen.’9

En ook de Tweede Kamer lijkt gewend te raken aan de zelfstandige status

van de NMa, getuige een recente vraag:

‘Bent u bereid, indien de NMa reageert vanuit haar eigen verantwoordelijk-

heid op klachten met betrekking tot de tarieven en de staffelkorting, dit bij de

Kamer onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?’10

De antwoorden op de vragen uit de Tweede Kamer dragen de handtekening

van de minister. Uiteraard gaan hieraan contacten tussen het ministerie en

de NMa vooraf. Ook in debatten in de Tweede Kamer kunnen medewerkers

van de NMa optreden ter ondersteuning van de minister. De kennis en

expertise van de NMa dragen bij aan het afleggen van politieke verantwoor-

ding door de minister. Meer in algemene zin laat bijvoorbeeld de bouw-

fraude-affaire zien dat de NMa actief kan bijdragen aan de oplossing van

beleidsproblemen.

Het is voor ministers niet altijd eenvoudig dat de NMa een opvatting

heeft en dat deze kan afwijken van die van de minister. Een minister moet

hiermee verstandig kunnen omgaan. Er is immers niets mis mee als de mi-

nister publiekelijk verklaart dat zij het oneens is met de toezichthouder. Het

is dan ook goed dat adviezen van de NMa niet in een diepe lade kunnen ver-

dwijnen:

‘De raad zendt het resultaat van elke uitvoeringstoets aan de minister. De

minister reageert op de door de raad uitgevoerde uitvoeringstoets binnen
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een maand. Bij zijn bevindingen geeft de minister aan op welke wijze de

uitvoeringstoets bij de besluitvorming is of zal worden betrokken en op

welke termijn de uitvoeringstoets openbaar zal worden gemaakt.’11

Ook voor de Minister van Economische Zaken is de NMa niet alleen een

uitvoeringsinstantie. De rol van de NMa kan en moet ook die van expert zijn,

van adviseur in mededingingsvraagstukken. Deze functie van ‘advocacy’ is

ook in het buitenland niet ongebruikelijk:

‘In many countries, competition authorities have a statutory role in advising

government on the effects of restrictions on competition: a feature generally

designed to help counter-balance the power of strong producer vested

interests that lobby for less competition.

It is our role, and duty, to repeatedly emphasise the importance for long-

term business investment and decision-making of a consistent and clear

framework of competition and consumer enforcement.’12

Van belang is dat zowel de minister als de toezichthouder een rolvaste op-

stelling kiest. Een minister moet zich niet uitspreken over individuele zaken,

terwijl de NMa zich ook dient toe te leggen op haar eigen rol. De NMa moet

beleidskeuzes respecteren en dus ook accepteren dat deze anders uitvallen

dan zij zou wensen.

2.3 Parlement – NMa

Hoewel er staatsrechtelijk geen rechtstreekse relatie is tussen de NMa en

het parlement, zijn uiteraard wel contacten mogelijk. Volgens de geldende

doctrine zijn deze alleen denkbaar met toestemming van de Minister van

Economische Zaken. Zo werden NMa’ers gehoord door de parlementaire

enquêtecommissie bouwnijverheid. Ook hebben bestuurders van de NMa

opgetreden bij de Vaste Commissie voor Economische Zaken. Over de jaar-

agenda heeft de NMa wel eens mogen spreken met de Vaste Commissie Eco-

nomische Zaken. En de NMa stuurt jaarlijks de concept-jaaragenda aan ver-

schillende ‘stakeholders’, ook aan de Tweede Kamer.

Uiteraard belt er ook wel eens een Kamerlid met de NMa. Het getuigt van

meer dan fatsoen dat de betreffende medewerker dan de telefoon opneemt

en de vraag beantwoordt. Op basis van de geldende regels en afspraken doet

de NMa er vervolgens verstandig aan relevante informatie hierover door te

spelen aan het ministerie.

Ook meer in algemene zin is het zinvol voor de NMa om contacten te on-

derhouden met parlementariërs. De beperkingen van de ‘Aanwijzingen ex-

terne contacten rijksambtenaren’ gelden hier niet. Deze aanwijzingen gel-

den slechts voor personen die werkzaam zijn onder het gezagsbereik van een

minister.’13
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Moet de NMa reageren op signalen van de politiek? Jazeker. De NMa vat vra-

gen en andere signalen uit de Tweede Kamer terecht op als relevante infor-

matie voor haar toezicht. Dat wil niet zeggen dat de NMa een onderzoek

start zodra een Kamerlid daartoe oproept. Of erger, en minder voorkomend,

dat de NMa een onderzoek staakt als een Kamerlid daarin geen heil ziet.

De gedachte hierbij is niet – en mag niet zijn – dat de politici slechts de

‘waan van de dag’ vertegenwoordigen. Deze opvatting wordt in Haagse krin-

gen nog wel eens gehoord, maar deze miskent dat het niet de uitvoerende

en toezichthoudende organisaties zijn die de politieke agenda bepalen. De

zogenoemde waan van de dag is dus vooral een uitingsvorm van de demo-

cratie. Het zou een daad van taakverwaarlozing zijn als de NMa geen acht

zou slaan op politieke signalen.

De NMa doet er – net als andere toezichthouders – wel goed aan slim om

te gaan met signalen. De NMa-Agenda is er ook niet voor niets. In de eerste

jaren van de NMa kwam het nog wel eens voor dat politici na een jaar weer

teleurgesteld constateerden dat de NMa wederom niets had gedaan aan een

in hun ogen overduidelijke misstand. Hier gelden de drie V’s: toezicht-

houders doen er goed aan Verwachtingen te ‘managen’, vervolgens vol-

doende Verantwoordelijkheid te nemen en daarover Verantwoording af te

leggen.

2.4 Europese Commissie – NMa

Wat we met alle nationale – om niet te zeggen: Haagse – discussies over de

rolverdeling dreigen te vergeten is dat de NMa onderdeel uitmaakt van een

Europees netwerk. De Mededingingswet bepaalt in artikel 88:

De raad wordt aangemerkt als de mededingingsautoriteit voor Nederland in

de zin van verordening 1/2003 en als bevoegde autoriteit in de zin van veror-

dening 139/2004 en oefent de krachtens de verordeningen op grond van arti-

kel 83 van het Verdrag bestaande bevoegdheid uit om de artikelen 81 en 82

van het Verdrag toe te passen, alsmede de krachtens artikel 84 van het Ver-

drag bestaande bevoegdheid om te beslissen over de toelaatbaarheid van

mededingingsafspraken en over het misbruik maken van een machtspositie

op de gemeenschappelijke markt.

Hiermee is de NMa ook een – onderdeel van – een Europese instelling. De

toezichthouder werkt mee aan bedrijfsbezoeken van de Europese Commis-

sie in Nederland en maakt onderdeel uit van het Europese netwerk van

mededingingsautoriteiten, die zaken verdelen en samenwerken in hun on-

derzoeken. De NMa mag dan een filiaal van EZ zijn, de organisatie is óók een

bijkantoor van ‘Brussel’, beter gezegd, onderdeel van het Europese

toezichtssysteem.
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2.5 Andere relaties

De NMa onderhoudt ook contacten met andere overheidsorganen. Met an-

dere toezichthouders, maar ook met bijvoorbeeld provincies en gemeenten.

Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor een onderneming onder toezicht, en

dus geconfronteerd worden met een onderzoek en zelfs een sanctie van de

NMa. Ook kunnen zij beleidsmatig actief zijn op een terrein waarop de NMa

optreedt. Zo pleitte het college van Gedeputeerde Staten van de provincie

Zeeland in 2006 voor de fusie van de Stichting Ziekenhuis Walcheren en

Stichting Oosterscheldeziekenhuizen.

3. Perspectief

Minister Van der Hoeven heeft gelijk als zij zegt dat ‘de verhoudingen tussen

wetgever, de minister, en de uitvoerder, de NMa wel altijd dynamisch zullen

blijven’. Dat geldt voor de verhouding met de gehele wetgevende macht, ook

de Kamers der Staten-Generaal.

We kunnen constateren dat de ‘politieke’ relaties zich goed ontwikkeld

hebben. Nederland had tot het einde van de twintigste eeuw weinig ervaring

met markttoezichthouders als de NMa. We hebben er aan moeten wennen

dat een organisatievorm bestond waarvoor we nog weinig hadden bedacht.

Voor veel bestuursrechtjuristen is een toezichthouder nog steeds wat artikel

5:11 van de Algemene wet bestuursrecht definieert:

‘een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voor-

schrift.’

Inmiddels staat het begrip ‘toezichthouder’ ook voor een type organisatie. Te

verwachten valt dat de positie en positionering van (markt)toezichthouders

als de NMa nog vaker tot discussie zullen leiden. Nieuwe aanjagers van

debat zijn de aanstaande invoering van regels ter voorkoming van

concurrentievervalsing door overheden (‘markt en overheid’) en van het

‘duale stelsel’, waardoor de Mededingingswet zowel bestuursrechtelijk als

strafrechtelijk zal worden gehandhaafd.

De NMa is en blijft een a-politieke organisatie, maar staat daarmee niet

los van de politiek. Het is de politiek die de kaders geeft waarbinnen een

organisatie als de NMa dient te opereren. De positionering is daarmee nog

niet gegeven; positionering is mensenwerk.

Rolvastheid is en blijft voor alle betrokkenen van belang. Dit wil niet zeg-

gen dat rollen niet kunnen veranderen. Voor ministers is het van belang

daarmee ontspannen om te gaan. Het 19de-eeuwse concept van ministeriële

verantwoordelijkheid hoeft niet overboord te worden gezet om de verhou-

dingen naar de 21ste eeuw te brengen.
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Wat betekent dit? Ministers van Economische Zaken doen er verstandig

aan zich niet telkens tussen de NMa en de Staten-Generaal op te stellen. Het

stelsel in de Verenigde Staten is niet geheel vergelijkbaar, maar kan hier wel

tot inspiratie dienen. Daar zijn toezichthouders die zich verantwoorden voor

het Congres.

In het huidige Nederlandse krachtenveld staat de Tweede Kamer al op

achterstand door beperkte middelen; het parlement beschikt niet over de

ondersteuning die ministers wel hebben. De Kamer praat doorgaans met de

minister, niet met de (markt)toezichthouders. Deze constructie is voor ver-

betering vatbaar. En dus is het verstandig dat de NMa haar expertise ook

rechtstreeks kan inbrengen.

We kunnen hier de analogie zoeken met andere Nederlandse wetten. Ar-

tikel 84, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, legt een rechtstreekse

relatie tussen de Algemene Rekenkamer en de Staten-Generaal. En de presi-

dent van De Nederlandsche Bank kan ‘door elk der beide kamers der Staten-

Generaal op hun verzoek worden gehoord’, al beperkt artikel 19 van de

Bankwet deze mogelijkheid tot de activiteiten van DNB in het Europese mo-

netaire stelsel.

Zolang de inbreng van de NMa naar ministers én parlement transparant

is, kan deze niet bedreigend zijn, maar juist versterkend, ook in het licht van

verantwoording door de NMa zelf. De formele verantwoording kan dan nog

steeds via de minister lopen, maar de publieke verantwoording – en daar

gaat het uiteindelijk om – krijgt zo meer kansen.

Vernieuwing van de positionering vergt discipline, niet in de laatste

plaats van de NMa zelf. Dat is voor de NMa niets nieuws, gewend als zij is om

een onafhankelijk mededingingsoordeel uit te spreken door de wet toe te

passen, zonder bijvoorbeeld industriepolitieke overwegingen mee te wegen.

De wet geeft haar hiertoe voldoende aanknopingspunten, die juist in econo-

misch zware tijden helpen om het roer recht te houden.

Het is belangrijk dat de NMa haar rol vast houdt. De NMa heeft geen

linkse of rechtse oriëntatie. Zij zou zich dus niet als een politieke partij voor

of tegen marktwerking moeten uitspreken, maar vooral als autoriteit optre-

den waar markten moeten werken. Uiteraard kan en moet de NMa haar ken-

nis en ervaring met marktwerking ten toon blijven spreiden, ook naar de po-

litiek. Hier ligt het belang van ‘advocacy’, van het geven van weldoordachte

adviezen aan beleid en politiek. De kunst voor de NMa is actief te zijn mét de

politiek, zonder zelf politiek te bedrijven!
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