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Voorwoord

Met de golf van privatiseringen en verzelfstandigingen van (semi‑)

overheidsbedrijven in de jaren negentig van de vorige eeuw 

groeide in Nederland de behoefte aan regelgeving ter bevordering 

van  eerlijke concurrentie. Dat er tegelijkertijd veel ontbrak aan 

een  efficiënte werking van markten in veel andere economische 

sectoren, vormde eveneens een belangrijke impuls voor de 

ontwikkeling naar een regulatory capitalism (Braithwaite, 2008). 

Mede onder invloed van Europese regelgeving kwam er in 1998 een 

nieuwe Mededingingswet. Deze omvat een verbod op de vorming 

van kartels en misbruik van economische machtspositie, verbiedt 

staatssteun en regelt het toezicht op concentratie (fusietoezicht). 

De laatste jaren zien we bovendien een sterk door Brussel 

geïnitieerde toename van regelgeving die beoogt de positie van de 

consument in het consumentenrecht te versterken.

Het aanvankelijke optimisme over de bereidheid van ondernemin‑

gen tot spontane naleving heeft in de loop der jaren plaatsgemaakt 

voor het inzicht dat dergelijk spontaan gedrag wordt bevorderd als 

er sprake is van controle op naleving (zie bijvoorbeeld Kalbfleisch, 

2008). In Nederland heeft de bouwfraudeaffaire van enkele jaren 

geleden de illusies hieromtrent grondig verstoord. In het recente 

themanummer ‘Toezicht en compliance’ van het Tijdschrift voor 

Criminologie laat Van de Bunt zien dat de concurrentiebepalingen 

uit de Mededingingswet totaal niet aansloten bij de belevingswereld 

van de betrokken bouwondernemers. Zij hielden er, uitgaande van 

hun belangen en verantwoordelijkheden, zo hun eigen normen op 

na over ‘eerlijke concurrentie’.

Gezien deze ontwikkelingen is het niet verbazingwekkend dat er 

aanmerkelijk meer toezichthoudende instanties zijn dan tien jaar 

geleden en dat het toezicht actiever en intensiever wordt uitgevoerd. 

De instanties zijn in die jaren flink gegroeid qua personeelsomvang 

en budget, een groei die pas recent tot stilstand lijkt te zijn gekomen 

(zie Willemsen, Leeuw e.a., 2008). 

Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samen‑

leving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en 

sanctiemaatregelen waarover toezichthouders kunnen beschikken, 

is de behoefte aan toezicht op toezicht actueel geworden en eventu‑

ele wettelijke aansprakelijkheid. Het is een van de onderwerpen die 
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in dit themanummer over ‘Toezicht op markt en mededinging’ aan 

de orde komt, in het artikel van Faure. De moderne ‘marktmeesters’ 

staan in dit nummer centraal, wat onder meer tot uitdrukking komt 

in drie artikelen, geschreven door medewerkers van respectievelijk 

de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en de Consumentenautoriteit. Zij geven inzicht in 

de wijze waarop de toezichthouder de relevante wetgeving toepast 

en voor welke strategische keuzen deze staat. Deze inkijkjes in de 

praktijk van toezicht worden afgezet tegen actuele theoretische 

inzichten.

In het openingsartikel gaat Van Erp in op de belangrijkste kenmer‑

ken van het moderne bedrijfsleven en de consequenties daarvan 

voor het werk van toezichthouders. Ondernemingen van de 21e 

eeuw kunnen worden gekenschetst als dynamische wereldwijde 

netwerken, in tegenstelling tot de vanuit één centrum opererende 

corporatie van de twintigste eeuw. Toezicht door publieke autori‑

teiten speelt zich af in grensoverschrijdende horizontale constel‑

laties, in een samenspel tussen verschillende publieke, private en 

hybride organisaties. Hoe kan in een dergelijke context effectief 

toezicht worden uit geoefend? Hoe kunnen toezichthouders 

gebruikmaken van bestaande mechanismen van zelfregulering in 

de markt? En hoe kunnen zij het publiek aansprekende resultaten 

laten zien? In een poging antwoord te geven op deze vragen wordt 

het meest recente werk besproken van twee invloedrijke auteurs, 

de Australische criminoloog John Braithwaite en de Harvard‑

bestuurskundige  Malcolm Sparrow. Een belangrijke aanbeveling 

voor toezicht houders is om te netwerken en allianties te vormen met 

andere invloedrijke actoren. Toezicht in de 21e eeuw kan beter wor‑

den omschreven als een horizontale dan als een verticale activiteit. 

Ten tweede moeten toezichthouders hun doelstellingen zo concreet 

mogelijk formuleren en afzien van grote, doorgaans vage ambities. 

Dit zal hun effectiviteit en geloofwaardigheid ten goede komen.

Amador Sanchez, Dijkman, Lamboo en Smits laten vervolgens 

in hun bijdrage zien hoe toezicht op mededinging zich in Neder‑

land heeft ontwikkeld en welke rol de NMa daarbij de afgelopen 

tien jaar heeft gespeeld. In de jaren negentig van de vorige eeuw 

groeide het inzicht dat Nederland zijn positie als kartelparadijs 

zou moeten  verlaten en zeer gebaat zou zijn bij effectief functio‑

nerende markten. Er kwam een nieuwe mededingingswetgeving 

en een nieuwe autoriteit die op naleving daarvan moest toezien, 
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de NMa. De auteurs bespreken de belangrijkste veranderingen in 

en kenmerken van deze wetgeving tegen de achtergrond van het 

Europese mededingingsrecht en geven inzicht in de bevoegdheden 

van de NMa. Ook wordt ingegaan op relevante jurisprudentie, op het 

boetebeleid en de clementieregeling.

De AFM en de financiële markten waarop zij toezicht houdt, staan 

centraal in het artikel van Brosens, Bijkerk en Gevaert. De auteurs 

laten zien voor welke strategische keuzen de AFM staat bij het 

uitvoeren van haar taak en welke handhavingsstijlen de voorkeur 

verdienen in verschillende situaties: deze bewegen zich tussen 

laisser faire en consumentenbescherming, regel‑ en normgebaseerd 

toezicht, zelfregulering en toezicht door de AFM en preventie en 

repressie. Vervolgens wordt aan de hand van het voorbeeld krediet‑

verlening inzicht gegeven in het afwegingsproces. Na een  

periode waarin de AFM zich genoodzaakt zag streng op te treden 

tegen praktijken die in strijd waren met de doelstelling in de Wet 

financiële dienstverlening om consumenten te beschermen tegen 

overkreditering, kwam een intensieve dialoog met de branche‑

organisaties op gang. Dit heeft geleid tot een nieuwe gedragscode 

die de open norm van ‘verantwoorde kredietverstrekking’ nader 

invult met duidelijke criteria. Deze gedragscode wordt door de AFM 

als een minimumstandaard beschouwd.

Een betrekkelijk nieuwe toezichthouder in Nederland is de 

Consumentenautoriteit, die naast publieke en private toezicht‑

houders voor deelmarkten een taak heeft op het terrein van 

algemene consumentenbescherming. Vos en Ammerlaan geven 

in hun bijdrage een beeld van het veld waarin de Consumen‑

tenautoriteit opereert en de bevoegdheden die zij tot haar beschik‑

king heeft. Aan de hand van enkele concrete zaken waarin een 

boete of een dwangsom werd opgelegd of een waarschuwing 

werd uitgedeeeld, laten de auteurs zien op welke wijze deze 

bevoegdheden worden ingezet en welke strategische keuzes daar‑

aan ten grondslag liggen. 

De zojuist geschetste dilemma’s waarvoor toezichthouders staan, 

worden in het afsluitende artikel van Faure bezien in het licht van 

rechtseconomische inzichten en buitenlandse ervaringen. Aller‑

eerst gaat de auteur in op de vraag onder welke omstandigheden 

publiek toezicht onmisbaar is. Verschillende handhavingsstijlen 

en vormen van sanctionering worden besproken. Een nieuw type 

sanctie als naming and shaming dient volgens de auteur met grote 
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voorzichtigheid te worden ingezet vanwege de grote schade die deze 

kan berokkenen voor ondernemingen. Met het oog daarop worden 

tevens de voor‑ en nadelen van wettelijke aansprakelijkheid van 

toezichthouders besproken. De effecten van toezicht zijn nog altijd 

moeilijk te meten, de instrumenten daarvoor zijn nog in ontwikke‑

ling. Niettemin kan op grond van rechtseconomische inzichten en 

buitenlandse ervaringen worden geconcludeerd dat de effectiviteit 

van toezicht gebaat is bij een transparant handhavingsbeleid, 

risicodifferentiatie en goede voorlichting.

M.P.C. Scheepmaker
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