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D
eAutoriteit Consu-
ment enMarkt is
eenprofessionele
organisatie van
ruim500mensen
die zichniet alleen

richt opmededingingstoezicht,
maar ookopmarktregulering en
consumentenbescherming. Een
belangrijk onderdeel van een
sterk functionerendbestuurs-
orgaan is het nemen vangoede
en voorspelbarebesluiten.Dit
dwingt respect ennaleving van
de regels af.DeACMslaagt hier
onvoldoende in.

Deoutput eneffectiviteit van
deACMzijnmomenteel onderde
maat.Demeeste boetesworden
bij de rechter vernietigdof ver-
laagd.Dit komt vooral doordat de
ACMzowel het onderzoekdoet
als deboete oplegt. Ambtenaren
ontkomenhierdoormoeilijk
aangroepsdenkenendaarmee
tunnelvisie.

Er zijnbinnendeACMonvol-
doende checks-and-balances om
dit te voorkomen.Eenoplossing
is internmeer tegenspraakorga-
niserenof externe specialisten
—bijvoorbeeldoud-rechters of
hoogleraren—inschakelen, die
op zwakkeplekken in een zaak
wijzenof adviseren eenonder-
zoek tijdig te staken.

Klachtenwijst deACMgere-
geld af opgrond vanhaarpriori-
teringsbeleid.DeACMberoept
zichdaarbij opde slagingskan-
sen vanhaar optreden in combi-
natiemetdebeperkte capaciteit
endegeringe impact opde
consumentenwelvaart.

Als deze toezichthouderper-
sonele slagkrachtmist, dan is
het vanbelangdat diewordt
verruimd.Hierbij kanworden
gedacht aanhet aantrekken van
ervarenambtenaren vanbuiten-
landse toezichthouders.

Ookdient deACMzich te
realiserendathaar taakniet al-
leenbestaat uit debelangen van
consumentenbeschermen.De
Mededingingswet die in januari
1998 is ingevoerd, is er omde
structuur van eenmarkt endaar-
meede concurrentie als zodanig
tebeschermen.

In april 2013 fuseerdende
NederlandseMededingingsauto-
riteit, deConsumentenautoriteit
endeOnafhankelijkePost en
Telecommunicatie Autoriteit tot
ACM.Deze ismet recht eenei-
genwijze toezichthouder en vaart
inhaarhandhavingsbeleid soms

ACMmoet bij toezicht goed onderzoek
doennaar concrete overtredingen
Effectiviteit ACMonder demaat: meeste boetes worden bij de rechter vernietigd of verlaagd

ACM richt zich te
veel op politiek sexy
onderwerpen, zoals
big data en big tech

eenandere koersdandeEurope-
seCommissie enbuitenlandse
toezichthouders.

In tegenstelling tot omringen-
de landengeeft deACMgeenpri-
oriteit aanmogelijk concurren-
tiebeperkendeafspraken tussen
leveranciers enafnemers, zoals
het opleggen vaneen vastewe-
derverkoopprijs of een verbod via
internet te verkopen.Dit verschil
kan tot rechtsonzekerheid en
rechtsongelijkheid leiden, vooral
omdat opEuropeesniveaunaar
één interne—digitale—markt
wordt gestreefd.

DeACMstaat bovendienonder
sterkepolitiekedruk.Hierdoor
worstelt deACMmet samen-
werking en fusies inde zorg en
samenwerkingophet gebied van
duurzaamheid.Ook richt deACM

zichhierdoor te veel oppolitiek
sexy onderwerpen, zoals bigdata,
big tech, fintech enonline(video)
platforms.Gebiedenwaarmede-
dingingsrechtelijk geenevidente
problemenbestaan.

Omdezelfde redenbeschrijft
ACMvia vrijblijvende ‘position
papers’ enmarktscans regelma-
tig ontwikkelingenopmarkten.
Dezedocumentenhebbengeen
juridische status en leiden zelden
tot opzienbarende conclusies,
laat staan tot concrete verbete-
ring vande concurrentie.DeACM
kanhaar tijd en capaciteit beter
gebruikendoor goedonderzoek
naar concrete overtredingen te
doenenopdiemanier duidelijk
temakenwathaar visie is.

Depolitiekdoet er goedaan
zich te realiserendat drukuitoe-
fenenopdeACMtot ongewenste
effecten leidt.Debeleidsregels
vandeACMwordendoordemi-
nister vanEconomischeZaken
opgesteld.Deze gevenniet altijd
blijk van een realistischekijk op
demarkt enhetmededingings-
recht enwekkende indrukdat de
ACMniet zelfstandig is.

Dit geldt ook voorde ‘soft
target’ diehetministerie stelt
voor de jaarlijks doordeACM
uit te delenboetes.Ookdepo-
litieke oproepaandeACMom
meer aandacht te bestedenaan
niet-economischebelangenbij
toezicht ophet kartelverbod
helpt niet. Legditwettelijk vast,
met inachtneming vandeEuro-
pesemededingingsregels.

Vergelijkbaar is het plan inhet
regeerakkoordombij deACM
een speciaal teamvoordigitale
mededingingop te richten.Dit
zal bij gebrek aan specifiekewet-
geving voordedigitale economie
niet snel tot iets leiden.

Ermoet voorwordengewaakt
dat bij deACMdewaan vande
daggaat regeren.Dat zal name-
lijk leiden tot eenerosie vanhet
mededingingstoezicht ende
output en effectiviteit vande toe-
zichthouderniet verbeteren.
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