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Het schrijven van een proefschrift is een grote uitdaging, die veel inspanningen en
doorzettingsvermogen vraagt. De afgelopen jaren heb ik niet alleen mijn academische vaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren, maar heb ik ook veel over
mijzelf geleerd. Het was een waardevolle en leerzame reis. Ik ben daarom dankbaar
aan de vele mensen, die mij op hun eigen manier hebben geholpen en
gesteund om
dit project tot een goed einde te brengen.

Allereerst wil ik mijn twee promotoren, prof. dr. L. Hancher en prof. dr. P. Eijlander,
bedanken voor hun uitstekende begeleiding en hun stimulerende commentaren en
opmerkingen. De opzet van dit onderzoek is breed en het onderwerp is zeer dynamisch. Dit maakte, dat het geen gemakkelijk project was. Jullie brede en verschillende achtergronden, jullie kritische blik en de vele vruchtbare gesprekken die we
gezamenlijk hebben gevoerd, zijn zeer belangrijk geweest voor de succesvolle afronding van het onderzoek.

Ook wil ik de leden van

de

promotiecommissie, prof. dr. W. van Gerven, prof. dr.
P. Larouche, prof. dr.
Prechal, prof. dr. M. Scheltema en prof. dr. H.J. de Ru,
bedanken voor het lezen van het manuscript en voor het maken van waardevolle
opmerkingen en commentaren. In het bijzonder wil ik prof. dr. Van Gerven bedanken, die al in een eerder stadium zeer hulpvaardig was door de eerste twee hoofdstukken te lezen en leerzame feedback te geven over de ontwikkeling van rechtsbeginselen in het Europese recht.
S.

Verder wil ik een aantal collega's van

de vakgroep Europees en

internationaal
publiekrecht (EIP) in het bijzonder bedanken. Prof. dr. P. Larouche heeft mij de laatste jaren vaak met raad en daad bijgestaan over de verschillende moeilijke mededingingsrechtelijke en Europeesrechtelijke vragen die speelden in mijn proefschrift. Het
was erg fijn, dat hij tot het laatste moment een kritisch klankbord was. Ook met prof.
dr. mr. L.A.J. Senden heb ik meerdere vruchtbare gesprekken gehad over good
governance beginselen en soft law. Zij heeft de moeite genomen bepaalde stukken
van het proefschrift kritisch te lezen en van nuttig commentaar te voorzien. Ook wil
ik prof. dr. P. Larouche, prof. dr. W. van Genugten en prof. dr. S. Prechal bedanken
voor de kansen die zij mij de laatste jaren hebben gegeven en voor de nodige ruimte
en tijd die ik heb gekregen om mijn proefschrift af te ronden.
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Alle andere collega's van EIP en van het Tilburg Law and Economics Center (TILEC)
wil ik bedanken voor de leuke en interessante tijd die ik tot nu toe met hen heb
mogen meemaken. Het is een voorrecht om in zo'n enthousiaste omgeving te mogen
werken, waar zoveel talent aanwezig is. Tijdens mijn promotieperiode heb ik met
Rianne, Anne-Marie en Conny een waardevolle vriendschap opgebouwd. Het is fantastisch geweest dat ik met jullie de afgelopen jaren lief en leed heb kunnen delen.
Ik heb het zeer op prijs gesteld, dat verschillende mensen de tijd hebben genomen
met mij van gedachten te wisselen over hun ervaringen in de toezichtspraktijk en/of
over hun academische inzichten. Ik wil graag bedanken (in willekeurige volgorde):
drs. J. de Jong (voormalig directeur van de DTe), dr. R. Hakvoort (destijds werkzaam
bij de DTe), dr. D. Hesseling (NMa), E. de Smijter (Europese Commissie, D-G Concurrentie), dr. J. Verweij (OPTA), R. Polmans (OPTA), dr. J. Huigen (OPTA), S. Gewaltig
(Europese Commissie, D-G Energie en Vervoer), V. Terava (Europese Commissie,
D-G Informatiemaatschappij), dr. Colin Scott (London School of Economics), prof.
C. van Dam (Bristish Institute of International and Comparative Law), P. Vass (Centre for Regulated Industries, Bath University), Greg Sidak (Georgetown University)
en E. Humpherson (National Audit Office). Verder wil ik Allen & Overy en in het bijzonder prof. dr. De Ru bedanken voor het feit dat ik gedurende een jaar mee heb kunnen draaien in de sectie 'regulatory en competition'. Dit was een leerzame ervaring,
die mij meer inzicht gaf in de vraagstukken die in de praktijk kunnen spelen in reguleringsprocedures bij de mededingingstoezichthouders.

Marlon Steine wil ik bedanken voor het zorgvuldig controleren van het manuscript.
De student-assistenten Marlene Havens en Michelle Mohl hebben uitstekende hulp
geleverd bij het maken van de literatuur- en jurisprudentielijsten. Maria Maas heeft
de Nederlandse samenvatting zorgvuldig gecorrigeerd. Graham Kennett heeft zorggedragen voor de vertaling van de samenvatting. Anne van der Zwalmen van Textcetera wil ik bedanken voor het verzorgen van de opmaak van het boek en de goede
samenwerking.
Lieve Martine, Tanja, Nicolle, Sara, Anne-Marie, Annemarie, Mandy en Martijn,
bedankt voor jullie vriendschap. Het lijkt me soms heel vermoeiend om altijd maar
proefschriftverhalen aan te moeten horen, maar daar hebben jullie niet veel van laten
merken. Met zulke lieve vrienden in de buurt, krijg ik altijd weer heel veel energie.

Lieve Thea, Arno, Monique en Benjamin, ook jullie wilik bedanken voor de steun en
de warme belangstelling van de afgelopen jaren.
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Lieve Hanneke en Joris en Ineke en Mark, het is heerlijk dat er altijd lieve zussen met
hun trouwe aanhang zijn die een luisterend oor hebben, maar ook lekker
nuchter zijn
waardoor een boel dingen in een ander licht komen te staan.
Lieve Pa en Ma, eindelijk is het er dan van gekomen! ! ! ! Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun van de afgelopen jaren en het vertrouwen dat jullie al die tijd in mij
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Last but certainly not least wilik mijn lieve man Jeroen bedanken. Niet alleen hebben
we de afgelopen jaren ondanks het harde werken heerlijk genoten, maar
gedurende de
hele proefschriftperiode ben jij zo optimistisch gebleven, dat ik wel moest geloven dat
alles goed zou komen. Je bent een bijzondere en geweldige levenspartner.
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Hoofdstuk I

De reguleringsomgeving van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders

1.1

De x-factor, chaos,

1.1.1

De achtergrond

frustratie en

wantrouwen

In 1999 begon de kersverse onafhankelijke mededinging
stoezichthouder Dienst
Toezicht en Uitvoering Energie (DTe) met haar eerste grote en belangrijke klus: de
vaststelling van de netwerktarieven waartegen de elektriciteitsnetwerkbeheerders
afnemers moeten aansluiten op het netwerk en het transport van elektriciteit moeten uitvoeren. De hoogte van de zogenaamde 'x-factor' is een
belangrijk onderdeel
daarvan. De x-factor is een korting op de netwerktarieven ter bevordering van een
doelmatige bedrijfsvoering. De directeur moest deze korting vaststellen voor een
periode van tenminste drie en ten hoogste vij f jaar vaststellen.
Het was de bedoeling van de wetgever de directeur van de DTe veel keuzeruimte toe
te kennen bij de vaststelling van de x-factor. Noch de Elektriciteitswet 1998 (hierna:

Ewet 1998) noch de parlementaire geschiedenis bij de Ewet 1998 bevatten duidelijke
normen over de vraag hoe de DTe de wettelijke norm 'een korting ter bevordering
van een doelmatige bedrijfsvoering' moest interpreteren en toepassen: In de parlementaire geschiedenis werd vermeld, dat het doel van de
regulering was de doelmatigheid bij de netbeheerders zodanig te bevorderen, dat uiteindelijk alle bedrijven

1.

De tekst van artikel 41 van de Ewet 1998 (oud) luidde destijds als volgt:
1. De directeur van de dienst stelt de tarieven, die kunnen verschillen voor de verschiliende netbeheerders, vast met inachtneming van het belang dat door middel van marktwerking ten behoeve van afnemers een doelmatige bedrijfsvoering en kostenverlaging worden bevorderd en met toepassing van de
formule

pt = (1+ ((cpi-xt): 100)) pt-1, waarbij:
pt = de tarieven die zullen gelden in de periode t;
pt-1 = de tarieven die golden in de periode voorafgaand aan periode t;
cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotient van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan periode t en van deze
prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan periode t, zoals deze maandelijks
wordt vastgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek;
xt = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering door netbeheerders. -*
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naar een vergelijkbaar, zo laag mogelijk tariefniveau groeiden.2 Het beginsel van
'outputsturing' zou leidend zijn voor de regulering van de netwerkbedrijven. Dit
betekent dat zo min mogelijk wordt ingegrepen in de feitelijke bedrijfsprocessen van
de netbeheerders. De door de bedrijven opgevoerde kosten zouden niet langer als
basis dienen voor de hoogte van de tarieven. De prestaties van de regionale netbeheerders werden onderling vergeleken op basis van zogenaamde prestatie-indicatoals richtren (benchmarking). De prestaties van de beste bedrijven zouden dienen

punt voor de overige regionale netbeheerders.
In de parlementaire geschiedenis werd gesteld dat uiteindelijk voor alle regionale
netbeheerders een uniforme x-factor zou worden vastgesteld. Het was wel mogelijk
dat zou worden gedifferentieerd tussen de x-factor voor de landelijke netbeheerder
en de x-factor voor de regionale netbeheerders. De DTe zou een uniforme x-factor
kunnen baseren op de gemiddelde productiviteitsverbetering binnen de sector over
de laatste reguleringsperiode. De uniforme x-factor werd de maatstaf waartegen de
prestaties van de bedrijven worden beoordeeld. Deze vorm van regulering wordt ook
wel het systeem van maatstafconcurrentie ('yardstick competition') genoemd.3 Het
voordeel van een uniforme x-factor was dat de toezichthouder enkel vooraf vaststelt
aan welke doelstellingen de netbeheerders moeten voldoen en dat de netbeheerders
de vrijheid hebben zelf te bepalen hoe zij deze doelstellingen realiseren. De toezichthouder hoefde dan niet op de stoel van de netwerkbeheerders te gaan zitten. Ontwikkelingen op de markten konden vereisen dat de prestatie-indicatoren zouden
worden aangescherpt of gewijzigd om een adequate benchmark mogelijk te maken.
Echter, de wetgever vond het niet wenselijk, dat de wet en/of een algemene maatrede vergelijking
gel van bestuur de factoren vastlegden die de grondslag boden voor
procedure
en na
van de bedrijven.4 De DTe zou door middel van een transparante
vaststellen.
overleg met de belanghebbende marktpartijen deze indicatoren
Het conflict tussen de DTe en de marktpartijen

1.1.2

De DTe startte uitgebreide consultatieprocedures, produceerde consultatiedocumenten, hield workshops en had verschillende bilaterale en multilaterale ontmoe1.

(vervolg)

2. De directeur van de dienst stelt de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering vast
voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vij f jaar.
3. De directeur van de dienst voert overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve
de korting ter bevordering
organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt over de vaststelling van
van de doelmatige bedrijfsvoering en geeft in het besluit tot vaststelling van die korting aan welke
gevolgtrekkingen hij heeft verbonden aan de uitkomsten van dat overleg.
4.

2.
3.
4.

2

(..)

Kamerstukken II 1998/1999,26303, nr. 3, p. 2.
DTe, Een overzicht van de eerste regulen'ngsperiode regionale netbedrijven elektriciteit, juli 2002.
Kamerstukken I 1998/1999,26303, nr. 3, p. 4.
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tingen met de marktpartijen. Al snel bleek dat de DTe en de marktpartijen fundamenteel van mening verschilden over de wijze waarop de x-factor moest worden
vastgesteld. Volgens de DTe zou de regulering van de netwerkbeheerders op basis
van een uniforme x-factor enkel eerlijke en efficiente resultaten opleveren, indien de
netwerkbeheerders aan het begin van de reguleringsperiode op hetzelfde efficiantieniveau zaten. Aangezien de bedrijven in het verleden uiteenlopende investeringsbeslissingen hadden genomen, was dit niet het geval. Indien de DTe het systeem van
maatstafconcurrentie meteen zou introduceren, zouden de minder efficiente bedrijven worden beloond. Voor hen zou het immers gemakkelijker zijn aan de gemiddelde
efficientieverbetering te voldoen. Daarentegen zouden de meest efficiente bedrijven
worden gestraft, omdat zij minder mogelijkheden zouden hebben kostenbesparingen te realiseren dan de minder efficiante bedrijven. Om het systeem van maatstafconcurrentie te laten werken, was het volgens de DTe noodzakelijk gedurende een
overgangsperiode een zwaardere vorm van regulering in te voeren om de prestaties
van de bedrijven op een gelijk niveau te brengen. Deze zwaardere vorm van regulering hield in, dat voor ieder bedrijf afzonderlijk moest worden vastgesteld wat het
efficientieverschil was ten opzichte van de meest efficiante bedrijven en op basis
daarvan zouden individuele x-factoren worden vastgesteld. Een specifieke, op de
bedrijfsvoering van iedere netbeheerder afgestemde efficientiekorting, betekende
een veel verdergaande bemoeienis van de DTe met de bedrijfsvoering van de netbeheerders dan een algemene efficientiekorting die was gebaseerd op de gemiddelde
productiviteitsverbetering van de netbeheerders. De plannen van de DTe stuitten
dan ook op hevig verzet bij de marktpartijen die vonden dat de DTe bezig was met
micro-management en dat de vaststelling van individuele x-factoren funest zou zijn

voor de investeringen in de elektriciteitsnetten.
De tekst van de Ewet 1998 was niet duidelijk over de vraag, of de DTe gedurende een

overgangsperiode gedifferentieerde x-factoren mocht vaststellen. In de parlementaire geschiedenis werd op indirecte wijze vermeld dat gedurende een korte periode
verschillende efficientiefactoren zouden zijn toegestaan.5 Op basis van de betref-

5.

De memorie van toelichting bij de Ewet 1998 vermeldt, dat "bij

de korting voor de netwerktarieven
rekening zal worden gehouden met de factoren die van invloed zijn op het doelmatig handelen en uitvoeren van werkzaarnheden en zullen verschillen in kosten die veroorzaakt worden door regionaal
objectiveerbare factoren apart kunnen blijven bestaan. Verschillen in kosten die te maken hebben met
besluiten die in het verleden zijn genomen en die tot een afwijkende kostenstructuur leiden, zullen zo
spoedig mogelijk worden weggewerkt", Kamerstukken I 1998/1999, 26303, nr. 3, p. 6. In de memorie
van antwoord naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer, vermeldt de minister: "Verschillen in
kosten waar de leden van de CDA-fractie op doelen die bij de aanvang van het systeem bestaan en die te
maken hebben met besluiten die in het verleden zijn genomen, zullen gedurende de eerste periode van
tariefvaststelling moeten worden weggewerkt. In deze periode is dus sprake van een verschil in taakstelling tussen verschillende netbeheerders. Daarna zal in beginsel sprake zijn van Un landelijk geldende efficiencykorting, zij het dat verschillen mogelijk zijn in de korting voor de landelijke
netbeheerder en de overige netbeheerders", Kamerstukken I 1998/1999, 26303, nr. 225c, p. 35.
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fende passages uit de parlementaire geschiedenis, interpreteerde de directeur van de
DTe artikel 41 Ewet 1998 op een teleologische wijze, die hem de bevoegdheid verschafte tot de vaststelling van gedifferentieerde x-factoren. Vervolgens gingen alle
bedrijven in bezwaar en beroep tegen de besluiten van de DTe.
De DTe had haar interne bedrijfsvoering niet op orde, wat leidde tot vertragingen en
onjuiste berekeningen van de tarieven. De bezwaarprocedure bij de DTe verliep
moeizaam. De DTe nam tussentijds nieuwe besluiten waarin zij haar fouten herstelde en waartegen de bezwaren van de marktpartijen vervolgens waren gericht. Na
de uitgebreide consultatieprocedures konden de marktpartijen de DTe in de
bezwaarfase niet meer afbrengen van de gemaakte economische en juridische keuzen en de DTe verklaarde de belangrijkste bezwaren van de marktpartijen ongegrond.

Intussen had het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), de bevoegde administratieve rechter in eerste en enige aanleg, in een uitspraak die betrekking had op
de rechtmatigheid van de vaststelling van de x-factoren voor de leveringstarieven,
geoordeeld dat de Ewet 1998 geen grondslag bood voor de vaststelling van gedifferentieerde x-factoren.6 Naar aanleiding van deze uitspraak ontstond bij de minister
en de DTe de gegronde vrees dat de besluiten van de DTe tot vaststelling van de individuele x-factoren voor de netwerktarieven eveneens geen stand zouden houden. De
minister van Economische Zaken stuurde een voorstel tot wijzing van de Ewet 1998
naar de Tweede Kamer om de individuele x-factoren alsnog een wettelijke basis te
geven. Deze wijziging zou de bevoegdheid van de directeur van de DTe tot vaststelling van individuele x-factoren per netwerkbedrijf en per leveringsbedrijf verduide-

lijken:
1.1.3

Vernietiging besluiten DTe

Meer dan twee jaar na de vaststelling van de originele besluiten, heeft het CBB uiteindelijk in de uitspraak van 13 november 2002 geoordeeld dat de besluiten van de
DTe niet in stand konden blijven wegens gebrek aan bevoegdheid tot de vaststelling
van individuele x-factoren.8 Het CBB geeft in de uitspraak een restrictieve, grammaticale uitleg aan de bevoegdheden van de DTe. Volgens het CBB was een interpretatie
die inhield dat de korting kan verschillen voor de verschillende netbeheerders, niet
te verenigen met de opbouw van de tekst van de Ewet 1998. Het CBB geeft de DTe

6.

7.
8.

4

CBB 6 februari 2002, AWB 01/623, Rendo e.a. t. minister van Economische Zaken, LJN: AD9303.
Kamerstukken II 2001/2002, 28174, nr. 8, p. 4.
CBB 13 november 2002, AWB 01/841, 01/847 t/m 853, 01/955, 01/956, regionale netbeheerders t. DTe,
LJN: AF0508. Zie voor een bespreking van deze uitspraak A.Th. Meijer & E.C. Pietermaat, 'Kroniek Energierecht 2002', SEW 2003, nr. 5, p. 168-181.
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een'flinke uitbrander', door te overwegen dat de DTe het CBB in wezen vraagt om in
een wettekst die daarvoor eigenlijk geen enkel aanknopingspunt biedt, te lezen dat
de wetgever aan de DTe de bevoegdheid toekent op basis van een beoordeling per
individuele netbeheerder, sturende beslissingen te nemen met betrekking tot de
financiele resultaten van de bedrijfsvoering van die netbeheerder. De grond waarop

het College daartoe zou moeten besluiten, is niet meer dan een dubbelzinnige wetsgeschiedenis en dat is onvoldoende om de marktpartijen verdergaande verplichtingen op te leggen dan die op de letterlijke tekst van de wet zouden kunnen worden
gebaseerd.
De uitspraak leidde tot hevige frustraties bij de DTe. Na jarenlang werk werden de
besluiten op grond van een bevoegdheidsgebrek van de tafel geveegd, zonder dat de
rechter naar het oordeel van de DTe enige affiniteit toonde met de aard en het doel
van het mededingingstoezicht en de achterliggende belangen van de consument en
de concurrenten van de netwerkbedrijven. De rekening van het regulerend falen
moest worden betaald door de consument, die immers minder snel kon profiteren
van de prijsverlagingen die aan het begin van het liberaliseringsproces waren
beloofd. Daarnaast was door alle gebeurtenissen een vertrouwensbreuk tussen de
DTe en de marktpartijen ontstaan. Door het gebrek aan voorspelbaarheid en stabiliteit van de economische regulering werd het investeringklimaat negatief beinvloed,
wat funest kon zijn voor een kapitaalintensieve netwerkindustrie als de energiesector. Deze ontwikkelingen noodzaakten dat het vertrouwen in de toezichthouder
werd hersteld.

1.2

1.2.1

Crisis in

omroepland

Tumult in de Tweede Kamer

Toen de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) ter uitvoering
van de Telecommunicatiewet (Tw) het ontwerp-besluit tot de regulering van (het

transmissiedeel van) de eindgebruikerstarieven voor de levering van vrij toegankelijke omroepsignalen via de kabel wilde notificeren bij de Europese Commissie, ontstond veel tumult in de Tweede Kamer, omdat het besluit inhield dat de kabelbedrijven de kosten voor de digitalisering van de kabel beperkt door mochten rekenen in
de omroeptarieven.9 De Tweede Kamer was al enige tijd ontevreden over de aanzienlijke stijgingen van de tarieven voor de levering van omroepsignalen via de kabel en
stuurde in debatten met de minister van Economische Zaken aan op onderzoeken
van de NMa en de OPTA, bij welke instanties al verschillende klachten waren inge-

9.

OPTA 28 september, De markten voor de doorgifte en verzorging van omroepignalen, www.opta.nl.

5

Hnofd.tuk 1

diend. Bij de Tweede Kamer ontstond ten onrechte de indruk, dat de OPTA in haar
ontwerp-besluiten de gebruikers van het standaardpakket voor de ontvangst van
analoge omroepsignalen zou laten meebetalen aan nieuwe diensten via de kabel
zoals internet en telefonie, waarvan zij geen gebruik zouden maken. Dit zou niet
alleen onrechtvaardig zijn voor deze groep gebruikers, maar zou ook de concurrentie
met de levering van diensten via alternatieve infrastructuren verstoren. Uiteindelijk
heeft de kamer de Motie Aptroot aangenomen op grond waarvan de minister werd
verzocht de OPTA een aanwijzing te geven om de artikel 7-procedure van de Kaderrichtlijn in dit geval niet te volgen en om beleidsregels te formuleren met de leidende
10
beginselen voor de regulering van de kabeltarieven.
De Tweede Kamer was blijkbaar nog niet van het dwingende karakter van de artikel
7-procedure van de Kaderrichtlijn doordrongen. Deze procedure verplicht de OPTA
bepaalde ontwerp-besluiten bij de Europese Commissie te melden. Laatstgenoemde
instantie heeft de bevoegdheid de genotificeerde ontwerp-besluiten af te keuren
wegens onverenigbaarheid met het Europese recht.11 Omdat hij in strijd met artikel
10 EG en de Kaderrichtlijn zou handelen indien hij de OPTA de gevraagde aanwijzing

zou geven, heeft de minister van Economische Zaken terecht geen uitvoering gegeven aan de Motie Aptroot.12 Daarnaast zou een dergelijke aanwijzing niet stroken
met de onafhankelijke positie van de OPTA bij de toepassing van de Telecommunicatiewet in concrete gevallen.
1.2.2

Conflict Europese Commissie en OPTA

De OPTA was voornemens af te wijken van de Aanbeveling van de Europese Commissie inzake de relevante markt door een negentiende markt af te bakenen, die de
Commissie zelf niet had opgenomen in de Aanbeveling.13 In laatstgenoemde Aanbeveling heeft de Commissie 18 markten afgebakend die voor ex ante regulering in
aanmerking kunnen komen. De OPTA had een extra markt afgebakend, namelijk de
retailmarkt voor de verzorging en levering van omroepsignalen. Daarnaast had de
OPTA het vermeende gebrek aan concurrentie in de omroepmarkt in eerste instantie
niet overtuigend onderbouwd. Daarom lag het in de lijn der verwachtingen dat de
Europese Commissie serieus naar het ontwerp-besluit zou kijken. De OPTA stevende
10.
11.

Kamerstukken II 2005/2006,27088, nr. 45.
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeen-

schappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderricht-

lijn), PbEG
12.
13.

2003 L 108/33.

TP/MO/5063910, Kamerstukken II 2005/2006,27088, nr. 46.
Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante producten- en dienstenBrief minister van EZ, 7 oktober 2005,

markten in de elektronische communicatiesector, PbEG 2003 L 114/45. Op grond van artikelen 14 en
15 van de Kaderrichtlijn moet de OPTA rekening houden met deze aanbeveling bij de uitvoering van de
marktanalyses en marktdefinities die ten grondslag liggen aan haar besluiten inzake de aanwijzing en
regulering van ondernemingen met Aanmerkelijke Marktmacht (AMM).
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dan ook af op een veto-beslissing van de Commissie, omdat laatstgenoemde van
mening was dat de OPTA onvoldoende aandacht had besteed aan de invloed van
alternatieve infrastructuren op de aard van de toetredingsbelemmeringen tot de
omroepmarkt en de mogelijkheden voor concurrentie op deze markt. 14 Een veto ZOU
de OPTA verhinderen de wens van de Kamer en de minister tot de
regulering van de
kabeltarieven uit te voeren. Uiteindelijk heeft de Commissie na veel overleg met de
OPTA, die werd gesteund door de minister en de collega toezichthouders uit de
andere lidstaten, onder bepaalde voorwaarden de ontwerp-besluiten goedgekeurd,
maar dit is niet zonder slag of stoot gegaan.15 Terwijl de OPTA in eerste instantie de
tarieven van de kabelbedrijven wilde reguleren op basis van het beginsel van kostenorientatie, werd de afspraak dat de OPTA in beginsel niet mocht ingrijpen tenzij de
tarieven van de kabelbedrijven harder zouden stijgen dan het inflatiepercentage.

1.3

De reguleringsomgeving van de onafhankelijke

mededingingstoezichthouders
De x-factor en de omroepcasus zijn niet alleen illustratief voor de complexe vragen
en problemen waarmee mededingingstoezichthouders als de DTe en de OPTA worden geconfronteerd, maar roepen tevens de vraag op wat de oorzaak is van het regulerend falen van de DTe en het moeizame optreden van de OPTA in deze twee zaken.
Is het simpelweg te wijten aan een onzorgvuldig en onrechtmatig optreden van de

bestuursorganen in deze gevallen of ligt het probleem dieper en is er iets mis met de
wijze waarop de mededingingstoezichthouders zijn ingebed in de Nederlandse constitutionele rechtsorde?
Sinds de jaren negentig zijn verschillende onafhankelijke bestuursorganen opgericht
die als taak hebben toezicht te houden op de markt. Het Var-preadvies van Van der
Meulen bevat een indrukwekkende lijst.16 Deze bestuursorganen worden ook wel

aangeduid als markttoezichthouders of als marktautoriteiten. Een aantal van deze
toezichthouders heeft bevoegdheden die tot doel hebben de mededinging in de
markt te bewaken danwel de mededinging te bevorderen. Zo heeft de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) als taak de mededinging te bewaken, terwijl de

14.

15.

16.

Europese Commissie 3 november 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkten voor de doorgifte en de verzorging van vrij toegankelijke radio- en televisie (RTV)-pakketten via de kabel in Nederland, serious
doubts.
Europese Commissie 21 december 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkten voor de doorgifte en de
verzorging van vrij toegankelijke radio- en televisie (RTV)-pakketten via de kabel in Nederland, withdrawal of serious doubts.
B.M.J. van der Meulen, 'Marktautoriteiten, Aanzet tot een interne rechtsvergelijking', in: B.M.J. van

der Meulen & A.T. Ottow (ed), Toezicht op Markten, VAR-reeks 130, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 19-20.
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OPTA, de Directie (voorheen Dienst) Toezicht Energie (DTe), de Vervoerkamer van
de NMa en de Zorgautoriteit als taak hebben de mededinging te bevorderen.

De OPTA, de DTe en de Vervoerkamer zijn onder invloed van Europese liberaliseringsrichtlijnen opgericht. De belangrijkste doelstelling van de oprichting van de bijzondere mededingingstoezichthouders is, dat zij door middel van proactief regule-

rend optreden zorgdragen voor de herstructurering van een netwerkgebonden en
kapitaalintensieve industrie, die voorheen werd gedomineerd door wettelijke monopolies. De bevordering van de concurrentie moet leiden tot de vergroting van de allocatieve en dynamische efficientie, in de vorm van meer keuzevrijheid, innovatie en
een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de consument, zowel op de korte, middellange als lange termijn. De NMa bewaakt de mededinging door achteraf handhavend
op te treden indien ondernemingen in strijd met de algemene mededingingsregels
(art. 81 en 82 EG en art. 24 en 6 Mw) hebben gehandeld. De NMa blijft bevoegd de
algemene mededingingsregels te handhaven in de sectoren waarvoor ook een sectorspecifiek regime geldt en werkt samen met de sectorspecifieke toezichthouders ter
waarborging van een uniforme toepassing van mededingingsrelevante begrippen en
om'forum shopping' door de marktpartijen te voorkomen.

In gereguleerde sectoren opereren de mededingingstoezichthouders altijd in een
omgeving waar sprake is van meerpartijen-relaties en waarin zij rekening moeten
houden met de conflicterende belangen van verschillende stakeholders, waaronder
de voormalige monopolisten, nieuwe markttoetreders, afnemers en de consument.
Bij de uitoefening van hun sectorspecifieke bevoegdheden moeten de bijzondere
mededingingstoezichthouders antwoord geven op complexe economische en technische vragen, waarbij vaak niet duidelijk is wat de beste vorm van regulering is. Hoewel de bevordering van concurrentie de hoofdtaak is, opereren de toezichthouders
niet in een vacuum en kunnen hun besluiten invloed hebben op andere (niet-economische) belangen, zoals het milieu en de leveringszekerheid.17 Zo zal de DTe bij de
vaststelling van de tarieven niet alleen moeten kijken naar het kortetermijnbelang
van meer concurrentie en lagere prijzen, maar ook rekening moeten houden met het
belang van een gunstig investeringsklimaat. Immers, wanneer investeringen uitblijven, zal op de langere termijn de kwaliteit van de elektriciteitsnetten afnemen en
wordt de leveringszekerheid voor de consument bedreigd. Meer in het algemeen
moeten de mededingingstoezichthouders bij de vaststelling van tarief- en kwaliteitsregulering rekening houden met het idee van de universele dienstverlening, dat ten
grondslag ligt aan de Europese liberaliseringsrichtlijnen. Dit houdt in, dat de burhet recht
gers, ongeacht de geografische locatie waar zij zijn gevestigd,

17.

8

T. Prosser, 'Theorising utility regulation',

Modern Law Review

1999, nr. 2, p. 198.

hebben op

De reguleringsomgeving van de onafhanke]ijke mededingingstoezichthouders

een continue, kwalitatief goede, milieuhygien
ische en betaalbare levering van
bepaalde telecommunicatiediensten en van energie. 18

1.4

Onafhankelijk mededingingstoezicht

1.4.1

Redenen voor onafhanke ke status mededingingstoezichthouders

Ondanks de complexiteit en de bredere maatschappelijke gevolgen van hun taken,
spelen drie argumenten een rol bij de beslissing de mededingingstoezichthouders in
bepaalde mate onafhankelijk ten opzichte van de politiek te positioneren. Ten eerste
vereisen de liberaliseringsrichtlijnen in combinatie met de artikelen 10 jo. 81 en 82
EG, dat de mededingingstoezichthouders ter waarborging van een gelijk speelveld
('level playing field') daadwerkelijk structureel, zowel functioneel als juridisch, worden gescheiden van de marktpartijen en van de financiale of zeggenschapsbelangen
van de lidstaten in de voormalige monopolisten. 19
Ten tweede spelen economische redenen een rol bij de verlening van een bepaalde
mate van onafhankelijkheid aan de mededingingstoezichthouders. Economisch
onderzoek wijst uit, dat ondernemingen enkel in kapitaalintensieve industrieen zullen investeren, indien zij zijn verzekerd van een stabiel en voorspelbaar
reguleringsklimaat waarin electorale, kortetermijnbelangen niet plotseling kunnen leiden tot

18.

Overwegingen 24 en 26 van de preambule en artikel

3,

derde lid van Richtlijn 2003/54/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, PbEG 2003 L 176/37.
Zie ook overwegingen 26 en 27 en artikel 3 van Richtlijn 2003/55/EG van het
Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/57. Zie verder artikel 8, vierde lid
van Richtlijn 2002/21/EG en Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van
7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universele dienstrichtlijn), PbEG 2003 L 108/51.
19.

Zie artikel 3

van

Richtlijn

2002/21/EG, artikel 23 van

Richtlijn

2003/54/EG en

artikel 25

van

Richtlijn

2003/55/EG. De energierichtlijnen bevatten geen expliciete verplichting voor een structurele
scheiding
tussen de regulerende en aandeelhoudende activiteiten van de staat. Echter, in het licht van rechtspraak
van het Hof kan worden gesteld dat de Europese onafhankelijkheidsvereisten enkel een
nuttig effect kunnen sorteren, indien de regelgevende autoriteiten voldoende functioneel en juridisch
onafhankelijk zijn
van het overheidsorgaan dat is belast met het beheer van de aandelen in de
energiebedrijven. Zie ook
HvJEG 27 oktober 1993, zaak C-69/91, Decoster, Jun 1993, p. I-05335, HvJEG 27 oktober 1993, zaak
C-46/90, Lagauche, Jur. 1993, p. I-05267 en HvJEG 19 februari 2002, zaak C-35/99, Arduino, Jun 2002,
p. I-01529.
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koerswijzigingen.20 De bemoeienissen van de Tweede Kamer met de hoogte van de
omroeptarieven bevestigen, dat het risico dat de politiek economische regulering
voor politieke doeleinden wil gebruiken, niet louter theoretisch is. Garanties voor

een consistente en onpartijdige bevoegdheidsuitoefening in individuele gevallen
kunnen bevorderen dat de marktpartijen vertrouwen kunnen hebben in de toezichthouders, in die zin dat zij gelijk en eerlijk worden behandeld. Dit draagt bij aan een
goed investeringsklimaat en een effectieve realisatie van de doelstellingen van het
Europese recht. Een effectief en consistent toezicht kan worden verzekerd door de
uitvoering van het beleid en de wetgeving aan een onafhankelijke toezichthouder op
te dragen, omdat de wetgever daarmee bevestigt dat niet dan op basis van een zware
democratische procedure kan worden afgeweken van de uitgangspunten en doelstel21
lingen van het regelgevingskader.

20.

P. Vass,

'The principles of better regulation-separating roles and responsibility', in: R Vass (ed), Regu-

lated Industries-The Governance contract, Bath University: Centre for Regulated Industries 2002, p. 29

en D. Edmonds, 'Independent economic regulators-defining the role in practice', in: Vass 2002 (ed),
p. 43. In een rapport heeft de OECD de aanbeveling gedaan, dat Nederland de plannen om van de NMa
een zelfstandig bestuursorgaan te maken, moest doorzetten, OECD, Product market competition and economic performance, Economic Survey, the Netherlands, 2004. Zie ook R Nicolaides, 'Regulation of liberalised markets: A new role for the state (or how to induce competition among regulators)', in:
D. Geradin, R. Mufoz & N. Petit (ed), Regulation through agencies in the EU a new paradigm of European
21.

governance, Cheltenham: Edward Elgar 2005, p. 23-42.
Van der Meulen 2003, p. 49. Verhey & Verheij vinden het argument van de bescherming van de besluitvorming in individuele gevallen tegen politieke beinvloeding over het algemeen niet overtuigend voor de

oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden achten zij de
oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan wenselijk en in het bijzonder wanneer het politieke ingrijpen zodanige schade kan toebrengen aan de economie, dat zelfs de geringe kans daarop zoveel mogelijk
moet worden uitgesloten. Volgens Verhey & Verheij kan worden verdedigd, dat de meeste marktautoriteiten zich in laatstgenoemde economische situatie bevinden. Zij merken daarbij op dat pleidooien voor verals direct
zelfstandiging verder aan kracht winnen als de verantwoordelijke minister ook nog
een betrokken
belanghebbende kan worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat de staat aandeelhouder is in
onderneming. Op basis van een combinatie van verschillende argumenten, achten zij verzelfstandiging
van het markttoezicht in beginsel aangewezen. Echter, zij merken daarbil op dat van geval tot geval moet
worden bezien welke argumenten in concrete het zwaarst moeten wegen bij de positionering van markttoezichthouders. L.RM. Verhey & N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel perspectief, in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1,
Deventer: 1<luwer 2005, p. 195-197. Verhey & Verheij zijn geinspireerd door de rede van Schelterna,
waarin werd gesteld dat er bepaalde specifieke bevoegdheden zijn, waarvan het onjuist is deze in handen
van de regering te leggen, omdat de verleiding te groot is dat die bevoegdheden worden misbruikt. Zie
M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen, Groningen: Tjeenk Willink 1974, p. 10-12. Ook de bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders kunnen tot deze categorie worden gerekend. Ten eerste kan
de verleiding bestaan, dat de minister de bevoegdheden aanwendt voor de bescherming van nationale
marktspelers tegen de concurrentie van buitenlandse marktpartijen. Ten tweede is de staat in de energie-

en telecommunicatiesector zelf een partij bij het mededingingstoezicht wegens het aandeelhouderschap
in bepaalde marktpartijen. Ten derde is het mogelijk dat overheidsinstanties zelf economische activiteiten ontplooien en dientengevolge onder de reikwijdte van de Mededingingswet vallen. Ten vierde is de
omroepzaak een voorbeeld, dat ook de verleiding kan bestaan de bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders op grond van electorale redenen aan te wenden, bijvoorbeeld door de kiezer een 'cadeautje'
te geven in de vorm van lagere tarieven.
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Tegen het argument van de voorkoming van ongewenste politieke beinvloeding in
individuele gevallen zou kunnen worden ingebracht, dat de waarborging van een consistent en onpartijdig toezicht ook kan worden verzekerd indien de wetgever in formele zin duidelijke normen stelt, die door de toezichthouders in acht moeten worden
genomen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.22 Echter, deze benadering vooron-

derstelt dat de mededingingstoezichthouders geen keuzeruimte nodig hebben bij de
uitoefening van hun bevoegdheden. Zoals reeds in hoofdstuk 1, paragraaf 3 werd
besproken en zoals verder zal worden geanalyseerd in dit proefschrift, is de uitvoering
van de mededingingswetgeving als gevolg van de complexiteit van de materie en als
gevolg van de diverse belangen van de verschillende partijen die bij een besluit van de
toezichthouder betrokken kunnen zijn, geen mechanische aangelegenheid. De toezichthouder zal veelal op basis van een complexe economische en juridische analyse
bepaalde keuzes moeten maken en tot een oordeel moeten komen. Indien de wetgever
probeert te anticiperen op alle keuzes die de toezichthouders moeten maken, bestaat
het gevaar dat de wetgeving zo gedetailleerd en rigide wordt, dat de toezichthouders
onvoldoende flexibiliteit hebben rekening te houden met de dynamiek van de markt
en om recht te doen aan de omstandigheden van ieder geval.23
Een derde argument dat in de literatuur en de parlementaire geschiedenis vaak
wordt aangehaald voor de oprichting van onafhankelijke markttoezichthouders,
houdt in, dat de beslissingen van de mededingingstoezichthouders hoofdzakelijk
moeten worden gebaseerd op een deskundig oordeel en niet op een politieke afwe-

ging.24 Het is inderdaad zo, dat de besluiten van de mededingingstoezichthouders
voor een belangrijk deel op expertise zijn gebaseerd, maar zojuist is uitgelegd dat de
besluiten van de mededingingstoezichthouders in de praktijk bredere maatschappelijke consequenties kunnen hebben en dus niet louter technische afwegingen betreffen. Niettemin vormen complexe economische, technische en juridische beoordelingen de basis voor de bevoegdheidsuitoefening. De leden van het parlement ontberen
over het algemeen de noodzakelijke deskundigheid voor het maken van dergelijke
beslissingen. Daarnaast zijn democratische processen te traag en meestal niet in

22.

23.

Zie in deze zin: H.J. de Ru, 'Toezicht moet geen

nieuwe staatsmacht worden, commentaar op de pre-

adviezen voor de VAR 2003 over toezicht op markten', M&M 2003, nr. 5, p. 178-181.
Ottow betoogt in haar dissertatie dat een effectieve uitvoering van de telecommunicatiewetgeving vereist, dat de wetgever een wettelijk kader verschaft met voldoende open normen die naar de omstandigheden van het geval kunnen worden aangepast. Zie A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht, De invloed van
het Europese en Nederlandse bestuurs(procesrecht), Den Haag: Sdu 2006, p. 18-21.

24.

In Aanwijzing 124c van de Aanwijzingen voor de Regelgeving wordt de behoefte aan een onafhanke-

lijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid expliciet als criterium voor de instelling
van een zbo genoemd, 'Aanwijzingen voor de regelgeving; Staatscourant 1996, nr. 177, p. 16. Zie ook
Ph. Eijlander, 'De ministeriale verantwoordelijkheid voor inspecties en inspectieoordelen. Naar een
wettelijke basis voor onafhankelijk toezicht?', Regelmaat 2003, nr. 3, p. 94-99, WRR, Het borgen van
publiek belang, Den Haag: Sdu 2000, p. 39, p. 100-105 en M. Scheltema, 'Van Toezichthouder tot regula-

tor', Tijdschrift Privatisering, 2000, nr. 6, p. 5-7.
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staat overeenstemming te bereiken over de afwegingen die in een concreet geval
moeten worden gemaakt tussen de conflicterende belangen van de stakeholders. De

toekenning van deze bevoegdheden aan een onafhankelijk orgaan kan bijdragen aan
een effectieve, efficiente en eerlijke besluitvorming. De deskundigheid en de professionaliteit die is vereist voor de uitvoering en toepassing van mededingingswetgeving, vormt daarom een extra argument dat een rol speelt bij de oprichting van

onafhankelijke mededingingstoezichthouders.
1.4.2

Debat over positie onafhankelijke mededingingstoezichthouders in

Nederland
Afgezien van de eisen inzake de structurele en juridische onafhankelijkheid van de
nationale autoriteiten ten opzichte van de marktpartijen, bepalen de Europese richtlijnen niet aan welke instantie de taken die voortvloeien uit de richtlijnen, moeten
worden toebedeeld en hoe de toezichthouders constitutioneel moeten worden ingebed.25 Het mededingingstoezicht kan daarom door een (onderdeel van een) ministerie, een algemene mededingingsautoriteit, een bijzondere toezichthouder en/of door
nog een andere instantie worden uitgeoefend. In dat licht is de Nederlandse regering
momenteel van mening dat aan de Europese onafhankelijkheidseisen wordt voldaan, indien het toezicht op de sector wordt ondergebracht bij een ander ministerie
dan het ministerie dat verantwoordelijk is voor het aandelenbeheer.26 Het is twijfelachtig of louter een interne scheiding binnen de regering voldoet aan de onafhanke-

lijkheidsvereisten uit de richtlijnen.

27

Gelet op de constitutionele tradities van de lidstaten, die zijn gebaseerd op het beginsel van de representatieve democratie, vereisen de Europese richtlijnen niet dat de

toezichthouders volledig onafhankelijk van de politiek moeten worden gepositioneerd. Daarom is het gerechtvaardigd, dat de minister de bevoegdheid behoudt om
de beleidslijnen voor de toezichthouders op te stellen door het formuleren van algemene aanwijzingen. In het licht van artikel 10 EG kan wel worden verdedigd dat een
nuttige uitleg van de onafhankelijkheidsbepalingen van de richtlijnen en de artikelen 81, 82 en 10 EG vereist, dat het juridisch moet zijn uitgesloten, dat de toezichthouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, al dan niet op verzoek van de

25.

I.E.I. Voskamp-ter Borg, 'Europese eisen aan de nationale markttoezichthouders', NJB 2005, afl. 9,

p. 986-990 en Kamerstukken II 2002/2003, 28851, nr. 7, p. 17.
26.

I.E.I. Voskamp-ter Borg 2005, p. 990.

27.

Het Hof oordeelde in zaak C-69/91, Decoster, Jur. 1993, p. I-05335, dat verschillende directies die tot
hetzelfde ministerie behoren, bezwaarlijk als onderling onafhankelijk kunnen worden aangemerkt. In
dit geval waren verschillende directies van het Franse ministerie van Posterijen en Telecommunicatie
belast met de exploitatie van het openbare net, de uitvoering van het commerdele beleid op het gebied
van telecommunicatie, de formele vastlegging van de technische specificaties als met de controle op de
toepassing hiervan en de goedkeuring van de eindapparatuur.
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Kamer, specifieke instructies van de minister kan ontvangen ten aanzien van situaties waarbij een conflict met de zeggenschaps- en financiele belangen van de staat
optreedt.28 In de door de regering voorgestelde optie is de mogelijkheid dat de minister, op verzoek van de Kamer, onwenselijke individuele aanwijzingen geeft aan de
toezichthouder niet juridisch uitgesloten. Daarom zou de relevante wetgeving adequate juridische waarborgen moeten bevatten die (de schijn van) belangenverstrengeling tegengaan en een onpartijdige bevoegdheidsuitoefening verzekeren.29 Bovendien worden bij de huidige opvatting van de regering de andere twee, in hoofdstuk 1,
paragraaf 4.1 besproken, argumenten voor een onafhankelijke positionering van de
mededingingstoezichthouders uit het oog verloren. Deze twee andere argumenten,
de voorkoming van ongewenste politieke beinvloeding en de waarborging van een

deskundige en professionele oordeelsvorming, vormden in de VS, het VK en andere
EU lidstaten belangrijke en overtuigende beweegredenen voor de oprichting van
onafhankelijke autoriteiten.30 Vanuit het belang van een effectieve realisatie van de
doelstellingen van het mededingingsbeleid en het Europese recht stimuleert de
Europese Commissie dan ook dat de mededingingstoezichthouders in bepaalde mate
op afstand van de politiek worden geplaatst, zodat zij voldoende ruimte hebben tot
een onafhankelijke, deskundige en consistente oordeelsvorming in een concreet
31
geval te komen.

Ondanks voornoemde opvatting van de regering en kritiek van politici en verschillende wetenschappers op de gebrekkige democratische legitimatie van zelfstandige
bestuursorganen waaraan de minister geen individuele aanwijzingen mag geven,

heeft de wetgever met inachtneming van de drie hierboven besproken argumenten
de mededingingstoezichthouders de status van zelfstandig bestuursorgaan ver-

28.

Zie voor een analyse van de interpretatie van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen hoofdstuk 2,

paragraaf 4.3.3. en paragraaf 4.3.4.
29.

30.
31.

Zie ook A.T. Ottow 2003, 'Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie, De bestuurs(pro-

ces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt', in: B.M.J. van der Meulen &
A.T. Ottow 2003, p. 159.
D. Geradin & N. Petit, 'The Development of Agencies at EU and national levels: conceptual analysis and
proposals for reform', Jean Monnet Working Paper 01/04, 2004.
Voskamp-ter Borg 2005, p. 989, zet uiteen dat verder mee kan spelen, dat de Europese Commissie de
onafhankelijke positionering van de mededingingstoezichthouders stimuleert vanuit het idee dat de
Commissie onafhankelijke autoriteiten gemakkelijker kan aansturen voor de uitvoering van haar
beleidsagenda dan nationale politieke autoriteiten.
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leend.32 De OPTA was van begin af aan een zelfstandig bestuursorgaan en de NMa,
waarvan de DTe onderdeel uitmaakt, heeft recentelijk de status van zelfstandig

bestuursorgaan gekregen.

33

Ook toen de NMa en de DTe nog geen zelfstandig bestuursorgaan waren, konden de
toezichthouders in de praktijk hun bevoegdheden onafhankelijk uitoefenen. Dit was
een gevolg van het feit, dat de toezichthouders over bevoegdheden beschikten die zij
zelfstandig kunnen uitoefenen, individuele en algemene aanwijzingen van de minister moesten worden gepubliceerd, de toepassing van de bevoegdheden specifieke
kennis en deskundigheid vereist en over het algemeen een politieke wil bestaat om
het mededingingstoezicht op afstand van de politiek te laten functioneren. Echter,
de formele verlening van de zbo-status versterkt de onafhankelijke positie van de
mededingingstoezichthouders doordat de bevoegdheid van de minister tot het
geven van individuele aanwijzingen wordt uitgesloten. Daarbij moet direct worden
aangetekend, dat de minister verschillende bevoegdheden behoudt om de algemene
beleidslijnen voor de toezichthouders op te stellen, zoals de bevoegdheid tot het
geven van algemene aanwijzingen en de bevoegdheid tot de benoeming van de
bestuurders van de toezichthouders. Voorts maakt dit proefschrift duidelijk dat de

onafhankelijke mededingingstoezichthouders deel uitmaken van een complex
krachtenveld, waarin zij worden gecontroleerd en verantwoording moeten afleggen
aan verschillende instanties, zoals de Europese Commissie, de nationale rechter en
aan de verschillende stakeholders. Onafhankelijkheid is daarom een relatief begrip.

32.

Zie voor een kritische opvatting over de toekenning van de status van zelfstandig bestuursorgaan aan

mededingingstoezichthouders bijvoorbeeld: H.R.B.M. Kummeling, 'De betekenis van de Kaderwet zbo's
voor de omvorming van de NMa', in: J.W van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (ed), Mededingingsautonteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onaBankelijk toezicht, Deventer: Kluwer 2002, p. 4, S.E. Zijlstra, 'Zbo's, marktautoriteiten en regelgevende bevoegdheid', Tijdschrift voor Ondememingsbestuur 2005,
nr. 1, p. 2-6 en H.J. de Ru, 'Overheidsbemoeienis met prijzen, een algemene inleiding', in: H.J. de Ru
(ed), Tarieven, regelgeving en toezicht, Den Haag: Sdu 2003, p. 1-32. Zie tevens het kritische advies van de
Raad van State inzake de wet tot omvorming van de NMa tot zbo, Kamerstukken H 2001/2002, 27639, B.
Zie voor een pleidooi voor de afschaf van zelfstandige bestuursorganen: Werkgroep Verzelfstandiging
Organisaties op Rijksniveau (Werkgroep-Kohnstam), Een herkenbare staat.· investeren in de overheid, Den
Haag: Sdu 2004.
33.

Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen
van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan,

Staatsblad

14

2005, nr. 172.

De reguleringsomgeving van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders

De probleemstelling: Een effectieve en legitieme bevoegdheids-

1.5

uitoefening door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders
1.5.1

Spanningsveld bestaande constitutionele rechtsbeginselen/onaBiankelijk

mededingingstoezicht

Uit het voorgaande bleek dat er gradaties in de onafhankelijkheid van de mededingingstoezichthouders zijn en dat onafhankelijkheid een relatief begrip is. Niettemin
heeft een meerdere of mindere mate van onafhankelijke positionering van de mededingingstoezichthouders, die in concrete gevallen complexe belangenafwegingen
moeten maken, ten opzichte van de politiek tot gevolg dat de burgers minder mogelijkheden hebben vooraf invloed uit te oefenen op de vorming van het recht. Normaliter kunnen zij deze invloed uitoefenen via het stelsel van de representatieve democratie. Daarnaast geldt de ministeriele verantwoordelijkheid onder de huidige
omstandigheden niet volledig voor de onafhankelijke mededingingstoezichthouders, omdat de minister een zbo geen aanwijzingen in een concreet geval kan geven.
Daarom kan deze vorm van controle van het bestuur maar een beperkte rol spelen
bij de waarborging van een goede en legitieme taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders.34 Ook al zou de minister formeel wel de bevoegdheid behouden de toezichthouders individuele aanwijzingen te geven, zou hij in de praktijk vanwege het belang van een objectief en effectief mededingingstoezicht slechts
terughoudend gebruik maken van deze mogelijkheid.

De effectiviteit van de ministeriele verantwoordelijkheid wordt verder verminderd
door de voorrang van het rechtstreekswerkende Europese recht en de complexe vormen van multi-level governance binnen de Europese Unie, waar sprake is van
gedeelde wetgevende en administratieve bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten
en een toenemende integratie van de Europese en nationale bestuursniveaus. 35
Allereerst volgt uit het CIF-arrest van het Hof van Justitie, dat de nationale mededingingstoezichthouders verplicht zijn om nationale wetgeving die strijdig is met de
Europese mededingingsregels, buiten toepassing te laten, teneinde de rechten die
particulieren ontlenen aan het Gemeenschapsrecht, te beschermen. 36 Daarnaast
heeft de Europese Commissie met de inwerkingtreding van het tweede pakket liberaliseringsrichtlijnen en Verordening 1/2003 nieuwe ex ante regulerende bevoegd& Verheij

34.

Verhey

35.

Zie B. Eberlein & E. Grande, 'Beyond delegation: transnational regulatory regimes and the
state',

36.

2005, p. 177-178 en p. 323-326.

EU

regulatory

Journal of European Public Policy 2005, nr. 1, p. 97 en M. Sie Dhian Ho, 'Democratisering van de EU:

permanente evenwichtskunst', in: E.R. Engelen & M. Sie Dhian Ho (ed), De Staat van de democratie. Democrane voorbij de staat, WRR verkenning 3, Amsterdam: Amsterdam University Press 2004, p. 167.
HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, CIE Jur. 2003, p I-8055, m.nt. K.J.M. Mortelmans SEW
2003, nr. 11, p. 403-413. Zie ook J. Temple Lang, 'National measures restricting competition, and

national authorities under Article 10 EC', E.L.Rev. 2004, nr. 3, p. 397-398.
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heden gekregen om een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht
door de nationale mededingingstoezichthouders in de verschillende lidstaten te
waarborgen.37 Zo heeft zij, bijvoorbeeld, op grond van artikel 7 van de Kaderrichtlijn
de bevoegdheid bepaalde ontwerp-besluiten van de nationale telecommunicatieautoriteiten te blokkeren bij strijdigheid met het Gemeenschapsrecht en in het bij38
zonder met de doelstellingen van de elektronische communicatierichtlijnen.
Verder is een belangrijke ontwikkeling, dat de Europese Commissie op grond van het
tweede pakket liberaliseringsrichtlijnen en Verordening 1/2003, naar het voorbeeld
van het Comit6 van Europese Financiale Toezichthouders (CESR) in de financiale sector, netwerken van nationale mededingingstoezichthouders heeft opgericht.39 De
nieuwe bevoegdheden van de Commissie en de netwerken vormen een schakel tussen
het belang van een effectieve en uniforme werking van het Europese recht en het
beginsel van de procedurele en institutionele autonomie. Volgens het laatstgenoemde beginsel blijven de lidstaten bevoegd voor de vormgeving van het institutionele en procedurele kader voor de toepassing van de inhoud van het Europese recht.
Binnen de netwerken wisselen de Europese Commissie en de nationale autoriteiten
informatie en best practices uit over een goede interpretatie en uitvoering van de artikelen 81 en 82 EG en de Europese richtlijnen. Zij komen op informele wijze tot
beleidsafspraken en een geharmoniseerde toepassing van het Europese recht. Dit
proces kan buiten het Europese Parlement en de nationale parlementen om leiden tot
de opstelling en publicatie van Europese beleidsregels of 'soft law' in de vorm van
richtsnoeren van de Commissie en/of de netwerken. Voorzover de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de netwerken binnen het kader van het Europese recht
en de Europese richtlijnen blijven, kan worden betoogd dat de nationale autoriteiten
40
op grond van artikel 10 EG en specifieke Europese samenwerkingsverplichtingen
uit de Europese regelgeving hiermee in beginsel rekening moeten houden, tenzij

37.

Zie Richtlijn 2003/54/EG, Richtlijn 2003/55/EG, Richtlijn 2002/21/EG en Verordening 1/2003 van de
Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81
en 82 van het Verdrag, PbEG 2003 L 1/1.

38.

Artikel 7, lid 4 en 5

van

Richtlijn

2002/21/EG. Zie verder voor vergelijkbare bevoegdheden van de Com-

missie: artikel 27 richtlijn 2003/55 EG en artikel 7 van Verordening 1228/2003/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor
grensoverschrijdende handel in elektriciteit, PbEG 2003 L 176/1.
39.

Zie het besluit van de

Europese Commissie van 6 juni 2001 tot oprichting van het Committee of Euro-

pean Securities Regulators, PbEG 2001 L 191/43 en N. Moloney, 'New frontiers in EC capital markets
law: from market construction to market regulation'. CMLRev 2003, nr. 4, p. 810.
40.

Zo

bepaalt, bijvoorbeeld, artikel 7, lid 1

van

Richtlijn

2002/21/EG dat de nationale regelgevende instan-

ties met elkaar en met de Europese Commissie samenwerken om te zorgen voor de consistente toepassing in alle lidstaten van deze richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. Daartoe streven zij met name naar
overeenstemming over alle soorten instrumenten en oplossingen die het meest geschikt zijn om specifieke situaties op de markt aan te pakken. Volgens artikelen 14 en 15 van dezelfde richtlijn moeten de
nationale autoriteiten rekening houden met verschillende soft law documenten van de Commissie, name-

lijk de Aanbeveling inzake de relevante markt en de Richtsnoeren inzake marktanalyse.
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afwijking op grand van objectieve omstandigheden gemotiveerd kan worden gerechtvaardigd.41 De nieuwe ex ante regulerende bevoegdheden van de Europese Commissie om in nationale procedures besluiten te blokkeren of opmerkingen te maken, vor-

men een krachtige stok achter de deur voor de naleving van de Europese beleidsregels
van de Commissie en/of de netwerken door de toezichthouders. Gelet op het voorgaande is het niet ondenkbaar dat een spanningsveld tussen Europese beleidsregels
van de Commissie en/of de netwerken en nationale beleidsregels van de minister kan
ontstaan. De vraag is of en in hoeverre de mogelijkheid van de minister om, bijvoorbeeld door de formulering van algemene aanwijzingen, invloed uit te oefenen op de
beleidsvorming door de nationale mededingingstoezichthouders, kan worden
beperkt door de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de netwerken. 42

1.5.2

Centrale vraag

Het feit, dat de mededingingstoezichthouders in bepaalde mate op afstand van de
politiek uitvoering geven aan zeer complexe regulerende bevoegdheden, waarbij conflicterende belangen moeten worden afgewogen en het feit dat het Europese recht,
de Europese Commissie en de Europese netwerken van toezichthouders een steeds
grotere invloed hebben gekregen op de juiste invulling van de toezichtstaak, brengt

met zich dat de constitutionele positie van

de

mededingingstoezichthouders op

gespannen voet staat met de wijze waarop constitutionele rechtsbeginselen, zoals
het democratiebeginsel en de beginselen van de rechtsstaat, momenteel worden
geinterpreteerd en geinstitutionaliseerd in de Nederlandse constitutionele rechtsorde. Deze constatering leidt tot de probleemstelling van dit onderzoek:
Hoe kan worden gewaarborgd dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders op een
legitieme en effectieve manier uitvoen nggeven aan hun wettelijk mandaat om de mededin-

ging te bewaken en/of te bevorderen, waarbij zij rekening houden met degevolgen van hun
besluiten voor andere algemene belangen, zoals het waarborgen van een goed investeringsklimaat, het beschermen van de leveringszekerheid en de universele dienstverlening? In het
b)zonder wordt onderzocht ofde reguleringsomgeving waarbinnen de toezichthouders ope41.

Zie ABRS 10 april 2001, HMG t. CvdM, Mediaforum 2001, nr. 6,

p.

209-211. Uit deze uitspraak volgt

dat nationale autoriteiten op basis van artikel 10 EG bij zaken met Europese aanknopingspunten,
effectief gebruik moeten maken van samenwerkingsverbanden of coordinatiemechanismen die op
basis van de Europese regelgeving tot stand zijn gebracht. Zie J. van de Gronden & K. Mortelmans,
'Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trouvaille van de Raad van State', Mediaforum
2001, nr. 6, p. 191-200. Zie ook L.A.J. Senden, Soft law in European Community law, Oxford: Hart 2004,
p. 442-446. Laatstgenoemde auteur zet uiteen, dat soft law instrumenten juridische effecten kunnen
hebben, indien zij de uitdrukking vormen van een specifieke Europeesrechtelijke verplichting tot loyale
samenwerking, die uitwerking geeft aan artikel 10 EG. Zie ook Eberlein & Grande 2005, p. 89-112.
Hoofdstukken 8 en 9 gaan uitgebreid in op de juridische effecten van Europese beleidsregels van de
Europese Commissie en/of van de Europese netwerken van nationale mededingingstoezichthouders.
42.

Zie ook Verhey

& Verheij

2005,

p.

217-219.
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reren, vereist dat constitutionele rechtsbe0nselen op een nieuwe wzyze worden geinterpreteerd en geinstitutionaliseerd bij de constitutionele inbedding van de mededin0ngstoezichthouders.
1.5.3

Subvragen

Voor de beantwoording van deze vraag wordt een aantal subvragen behandeld.
Onderzocht wordt hoe de Nederlandse wetgever de constitutionele rechtsbeginselen
bij de vormgeving van het mededingingstoezicht heeft geinterpreteerd en ingebed.
Worden de beginselen voornamelijk toegepast in het licht van een bestaande, meer
traditionele opvatting over de verhouding tussen de burger en de staat, die is gebaseerd op het inzicht dat het wettelijk mandaat van het parlement en de ministerille
verantwoordelijkheid voor de mededingingstoezichthouders de grondslag vormen
voor een legitieme en effectieve taakuitoefening door de toezichthouders? In de
Angelsaksische literatuur wordt deze reguleringsfilosofie aangeduid met de theorie
van het'regulatory contract' tussen de gereguleerde marktpartijen en de overheid.43
Of zijn de beginselen op een nieuwe wijze ingebed, waarbij het uitgangspunt is dat
de toezichthouders op een legitieme en effectieve wijze rekening kunnen houden
met de belangen van alle stakeholders? Deze reguleringsfilosofie wordt in de
Angelsaksische literatuur aangeduid met de 'stakeholders approach'.44 In het geval
in Nederland de constitutionele rechtsbeginselen bij de vormgeving van het mededingingstoezicht op een traditionele wijze worden geinterpreteerd en ingebed, is de
vraag of deze benadering toereikend is voor een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders. Vereisen de gereguleerde
omgeving waarbinnen de toezichthouders opereren en de steeds groter wordende
Europese tendens naar coordinatie en harmonisatie, dat de constitutionele rechtsbeginselen op een nieuwe manier worden geinterpreteerd en ingebed? Zo ja, wat
houdt een nieuwe interpretatie en inbedding van de constitutionele rechtsbeginselen in? Wat is in dat geval de rol, functie en juridische werking van de nieuwe good
governance beginselen en wat is hun relatie met bestaande constitutionele rechtsbeginselen,45 Kunnen de nieuwe beginselen van good governance in de praktijk worden toegepast om een goede bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouders te
bevorderen en zo ja op welke wijze? Wat betekent een nieuwe interpretatie en inbedding van constitutionele rechtsbeginselen voor de vormgeving van de wettelijke
bevoegdheden, instituties, inhoudelijke en procedurele normen, besluitvormingsprocedures en processen van controle en verantwoording die betrekking hebben op
de taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders? Welke gevolgen heeft
200-206. Zie hierover verder hoofdstuk

43.

Prosser 1999,

44.

Prosser 1999, p. 206-213.
De achtergrond, inhoud, betekenis en de juridische werking van de nieuwe good governance beginselen

45.

p.

wordt uitgebreid geanalyseerd in hoofdstuk 2.
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een nieuwe inter-pretatie en inbedding van constitutionele rechtsbeginselen voor het
functioneren van het systeem van Europese en nationale checks and balances waarvan de toezichthouders deel uitmaken?

1.6

Methodologie en verantwoording

1.6.1

Toetsingskader

Allereerst moet voor de beantwoording van de probleemstelling en de onderzoeksvragen een juridisch toetsingskader worden geformuleerd voor de beoordeling van
het functioneren van het wettelijke kader en het optreden van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders. Daartoe wordt op basis van een juridische analyse
van wetenschappelijke literatuur, Europese en nationale wetgeving en rechtspraak,
de achtergrond, inhoud, functie en juridische werking van de nieuwe good governance beginselen onderzocht. Geanalyseerd wordt in hoeverre de nieuwe good
governance beginselen nieuwe Europese rechtsbeginselen zijn en/of zij een nieuwe
invulling en benaming van bestaande Europese rechtsbeginselen vormen. Daarbij
komt de verhouding tussen de nieuwe good governance beginselen en de bestaande
rechtsbeginselen aan de orde en de vraag waarom de nieuwe beginselen tot ontwikkeling zijn gekomen. Voorts wordt geanalyseerd welke spanningsvelden bestaan tussen de nieuwe good governance beginselen onderling en tussen de nieuwe beginselen
en de bestaande Europese rechtsbeginselen. Ook wordt onderzocht op welke wijze
de bestaande rechtsbeginselen worden geinterpreteerd en ingebed in de nationale
rechtsorde en of de nationale beginselen op gespannen voet staan met de Europese
rechtsbeginselen. Het onderzoek gaat na tot welke dilemma's de spanningsvelden
tussen de Europese en nationale beginselen kunnen leiden voor de wetgever en de

onafhankelijke mededingingstoezichthouders.
1.6.2

Eerste deel: Evolutie visie wetgever,

doorwerking in praktijk toezichthou-

ders en de rol van de administratieve rechter

Na de vaststelling van een toetsingskader wordt op basis van een onderzoek van de
literatuur, relevante wetgeving en de parlementaire geschiedenis bekeken op welke
wijze de Nederlandse wetgever de mededingingstoezichthouders heeft ingebed in de
constitutionele rechtsorde en hoe hij is omgegaan met dilemma's die volgen uit de
spanningsvelden tussen de verschillende Europese en nationale rechtsbeginselen
waarmee hij rekening moet houden. Nagegaan wordt of de wetgever bij de interpretatie van constitutionele rechtsbeginselen zich vooral bij bestaande interpretaties
heeft aangesloten, of dat hij de beginselen op een nieuwe wijze heeft geYnterpreteerd
en ingebed. Daarbij wordt bekeken hoe de visie van de wetgever zich heeft ontwik-
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keld gedurende de eerste en de tweede reguleringsperiode. Dit onderzoek verstaat
onder de eerste reguleringsperiode de fase waarin de OPTA en de DTe uitvoering
moesten geven aan het eerste pakket liberaliseringsrichtlijnen en waarin Verordening 17 nog van kracht was (1998-2003).46 Dit is de fase waarin de harmonisatie-

graad van de Europese liberaliseringsrichtlijnen minder ver ging en de wetgever
meer beleidsvrijheid had bij de vormgeving van het mededingingstoezicht. Na de
inwerkingtreding van de Europese richtlijnen en Verordening 1/2003 in de tweede
reguleringsperiode (2004-heden) is de invloed van het Europese recht op de inhoudelijke, institutionele en procedurele aspecten van de vormgeving en het functioneren van het mededingingstoezicht aanmerkelijk toegenomen. Bovendien zijn in de
tweede reguleringsperiode nieuwe Europese harmonisatie- en coordinatiemechanismen operationeel, met behulp waarvan de Europese Commissie als een spin in het
web van nationale toezichthouders een uniforme en effectieve toepassing van het
Europese recht door de mededingingstoezichthouders bewaakt en stimuleert. De
tweede reguleringsperiode is tevens een periode waarin in het Nederlandse mededingingslandschap belangrijke aanpassingen hebben plaatsgevonden. De NMa is een zbo
geworden en de sanctionerende bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders
zijn naar aanleiding van de evaluaties van de wettelijke kaders aanmerkelijk uitgebreid. Daarnaast is de Wet rechtstreeks beroep inwerkinggetreden, waardoor de
belanghebbende marktpartijen de mogelijkheid hebben de administratieve bezwaarfase bij de toezichthouders over te slaan en besluiten direct bij de administratieve
rechter aan te vechten (zie verder hfdst. 3). 47
Na de analyse van de ontwikkeling van de visie van de wetgever, zal worden onderzocht hoe de visie van de wetgever heeft doorgewerkt in de praktijk van de mededingingstoezichthouders. Hiervoor bestaat het onderzoek uit twee delen. Het eerste
gedeelte bevat casestudies van zaken die speelden in de eerste reguleringsperiode.
Het gaat om de studies inzake de vaststelling van de x-factor en de gasrichtlijnen
door de DTe en de vaststelling van de richtsnoeren inzake de mobiele terminating
access-tarieven (mta-tarieven) en de richtsnoeren inzake de toegang tot de kabel
door de OPTA. Deze studies zijn nog steeds representatief voor de aard van de taken
en de regulerende bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders, omdat zij

laten zien wat de invloed is van de reguleringsomgeving op de belangenconflicten
waarmee de toezichthouders worden geconfronteerd. De vraag komt aan de orde tot
welke dilemma's de constitutionele inbedding leidde. Daarbij wordt onderzocht of
en in hoeverre de mededingingstoezichthouders werden verhinderd op een effectieve en legitieme wijze uitvoering te geven aan hun wettelijke taken. Mede aan de
hand van dezelfde casestudies wordt de rol van de NMa bij de bevordering van een
46.

Verordening 17/62, Eerste Verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag,

47.

PbEG 1962 L 13/204.
Wet rechtstreeks beroep,
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legitieme en effectieve bevoegdheidsuitoefening door de bijzondere mededingingstoezichthouders geanalyseerd. In het bijzonder wordt bezien hoe de visie van
de wetgever inzake de inbedding van mededingingstoezichthouders heeft doorgewerkt in de relatie tussen de NMa en de bijzondere mededingingstoezichthouders en
of zij heeft bijgedragen aan een legitieme en effectieve samenwerking bij de uitoefening van regulerende bevoegdheden. Vervolgens wordt gekeken wat de rol van de
rechter is bij de controle van de mededingingstoezichthouders en de bevordering
van een goede bevoegdheidsuitoefening. Hier wordt besproken hoe de visie van de
wetgever op de vormgeving van het mededingingstoezicht heeft doorgewerkt in de
wijze waarop de nationale rechter de taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders heeft getoetst.
1.6.3

Tweede deel: Invloed nieuwe Europese coardinatie- en harmonisatie-

mechanismen
Op basis van de casestudies in het eerste deel zal in een tussenconclusie worden vastgesteld in hoeverre een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende
bevoegdheden door de OPTA, de DTe en de NMa vereist, dat een nieuwe invulling
wordt gegeven aan bestaande nationale constitutionele rechtsbeginselen en wat
voor gevolgen dat heeft voor de constitutioneelrechtelijke inbedding van de mededingingstoezichthouders. Vervolgens wordt in het tweede deel bekeken hoe de
nieuwe Europese harmonisatie- en coardinatieprocedures de nationale toezichtspraktijk in de tweede reguleringsperiode beinvloeden en in hoeverre zij een nieuwe
benadering van de wetgever noodzakelijk maken.

Op grond van een bespreking en analyse van besluiten van de Commissie wordt de
invloed van de nieuwe regulerende bevoegdheden van de Commissie om de taakuitoefening van de toezichthouders op ex ante wijze te beinvloeden, onderzocht en
wordt geanalyseerd of de Commissie een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouders kan bevorderen. Daarbij wordt nagegaan tot welke
dilemma's de rol van de Commissie kan leiden voor de Europese Commissie zelf en
voor de nationale autoriteiten. Verder wordt aan de hand van literatuuronderzoek,
evaluatierapporten en representatieve voorbeelden bekeken of de samenwerking
tussen de toezichthouders uit de verschillende EU lidstaten binnen de Europese netwerken een positieve invloed heeft op de wijze waarop de mededingingstoezichthouders uitvoering geven aan hun bevoegdheden en tot welke dilemma's dit kan leiden.
1.6.4

Evolutie constitutionele inbedding economic regulators in het VK

Als laatste wordt een rechtsvergelijkend uitstapje naar de constitutionele positie van
'economic regulators' in het VK gemaakt. De keuze voor een rechtsvergelijkend
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onderzoek met het VK kan worden gerechtvaardigd, omdat het VK evenals Nederland een parlementaire democratie is, waarin met vergelijkbare vragen wordt geworsteld ten aanzien van de inbedding van onafhankelijke toezichthouders met ruime
bevoegdheden (regulators) in de constitutionele rechtsorde. Binnen het VK bestaat
al geruime tijd ervaring met het fenomeen 'regulators' en is de visie van de wetgever
inzake de constitutionele inbedding van de regulators op basis van deze ervaringen
geavolueerd. De Britse regering, de House of Lords en de wetenschap evalueren op
kritische wijze de bestaande instrumenten en processen van controle en verantwoording en de nieuwe good governance instrumenten en nieuwe processen van
controle en verantwoording, wat interessante informatie oplevert over de effectiviteit van dergelijke instrumenten en hun onderlinge samenhang. Deze ervaringen
kunnen inspiratie bieden voor de vormgeving van de processen en instrumenten die
betrekking hebben op de taakuitoefening door de Nederlandse mededingingstoezichthouders. Op basis van casestudies wordt bekeken in hoeverre de nieuwe beginselen van good governance in de praktijk kunnen worden toegepast voor de bevordering van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden
door de regulators. Aan de orde komt welke wetgevingstechnieken en procedures de
beginselen kunnen inbedden in de praktijk van de regulators. Vervolgens wordt
bezien hoe de nadere operationalisering van de nieuwe good governance beginselen
de effectiviteit van de processen van controle en verantwoording kan beinvloeden.
1.6.5

Doelstelling onderzoek

Op basis van bovenstaand onderzoek wordt antwoord gegeven op de probleemstelling en worden conclusies getrokken inzake de vraag of en hoe een nieuwe interpretatie en inbedding van constitutionele rechtsbeginselen een effectieve en legitieme

uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders kan bevorderen. Het onderzoek heeft als doel een robuust kader te formuleren
voor de wijze waarop de wetgever en de rnededingingstoezichthouders kunnen
omgaan met de fundamentele dilemma's waarmee zij worden geconfronteerd als
gevolg van het spanningsveld tussen de verschillende Europese en nationale rechtsbeginselen in de dynamische omgeving van het mededingingstoezicht. Het onderzoek doet concrete aanbevelingen aan de Europese en nationale wetgever en aan de
Europese Commissie en de nationale toezichthouders over de wijze waarop de effectiviteit en legitimiteit van het mededingingstoezicht kan worden verbeterd.
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1.7

De OPTA, DTe en NMa

1.7.1

De regulerende bevoegdheden van de OPTA, de DTe en de NMa

Dit onderzoek is hoofdzakelijk gericht op de inbedding en de vormgeving van de
regulerende bevoegdheden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.
Het gaat dan om de bevoegdheden waarbij zij interpretatie en toepassing geven aan
open normen en in het licht van de doelstellingen van de wetgeving de conflicterende belangen van de verschillende stakeholders moeten afwegen (zie uitgebreid
hfdst. 1, par. 8). De OPTA en de DTe hebben de bevoegdheid bij of krachtens de wet
vooraf nieuwe voorschriften voor bepaalde marktpartijen te stellen en de DTe heeft
zelfs de bevoegdheid algemene bindende regels te formuleren. De NMa moet voornamelijk open normen interpreteren en toepassen bij de handhaving van de Europese en nationale mededingingsregels. Niettemin kent de sectorspecifieke wetgeving de NMa wel een advies- of aanwijzingsbevoegdheid toe op grond waarvan zij
moet verzekeren dat de bijzondere toezichthouders bij de uitoefening van hun ex
ante regulerende bevoegdheden in overeenstemming handelen met het algemene

mededingingsrecht. De NMa mag bij de handhaving van het mededingingsrecht en
bij de uitoefening van haar adviserende bevoegdheden de algemene normen van het
mededingingsrecht invullen met sectorspecifieke beginselen. Immers, het Hof van
Justitie heeft in het Ahmed Saeed Flugreisen-arrest geoordeeld, dat voor de beoordeling van tarieven onder het algemene mededingingsrecht, rekening kan worden
gehouden met de communautaire wetgeving waarin de bij de vaststelling van de
tarieven in acht te nemen beginselen voor de betrokken sector zijn vervat.48 Dit
onderzoek is gericht op de legitimatie van de belangenafwegingen en de normstel-

ling die gepaard gaan met de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de
bijzondere onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Ook wordt aandacht
besteed aan de legitimatie van de wijze waarop de NMa de algemene normen van het
mededingingsrecht inkleurt met sectorspecifieke beginselen bij de uitoefening van
haar adviserende of aanwijzingsbevoegdheden en bij de handhaving van het algemene mededingingsrecht in gereguleerde sectoren.
De mededingingstoezichthouders moeten de mensenrechten en in het bijzonder de
rechten van verdediging, respecteren indien zij de geformuleerde regels toepassen in
een concreet geval en bij een geconstateerde schending sanctionerend optreden. Dit
onderzoek heeft niet als doelstelling te analyseren op welke wijze het wettelijke
kader en het functioneren van de mededingingstoezichthouders in overeenstemming zijn met vereisten die de mensenrechtenverdragen en het Europese recht aan

48.

HvJEG

11 april 1989, zaak 66/86,

Ahmed

Saeed Flugreisen, Jur. 1989, p. 803.
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het sanctionerende optreden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders
stellen. 49
1.7.2

Beperking tot energie- en telecommunicatie sector

Dit onderzoek beperkt zich tot het bijzondere en algemene mededingingstoezicht in
de energie- en telecommunicatiesector. De OPTA en de DTe waren de eerste sectorspecifieke mededingingstoezichthouders in Nederland. Daarom hebben zij de
meeste ervaringen opgedaan met de dilemma's waarmee zij mede tengevolge van de
visie van de wetgever kunnen worden geconfronteerd. Verder is het interessant de
praktijk van de OPTA en de DTe te vergelijken, omdat de wetgever de verhouding
tussen de OPTA en de DTe enerzijds en het algemene mededingingstoezicht en de

NMa anderzijds op verschillende wijze heeft geregeld. De OPTA is een zelfstandige
toezichthouder en werkt op een informele wijze samen met de NMa op basis van een
beleidsregel, namelijk het Samenwerkingsprotocol. Daarentegen is de DTe als kamer
bij de NMa gepositioneerd. Aanvankelijk was de directeur van de DTe een afzonderlijk bestuursorgaan dat onder volledige verantwoordelijkheid van de minister van
Economische Zaken functioneerde. Met de inwerkingtreding van de wet tot omvorming van de NMa tot zbo, is de directeur van de DTe opgegaan in de Raad van
Bestuur van de NMa. De DTe zal wel als herkenbare, afzonderlijke, directie binnen
de NMa functioneren. Zowel gedurende de eerste als de tweede reguleringsperiode
zal naar de DTe worden verwezen, met inachtneming van het feit dat de DTe in de
eerste periode een afzonderlijk bestuursorgaan was en in de tweede reguleringsperiode als een onderdeel van de NMa functioneert. Het onderzoek beziet wat de vooren nadelen zijn van de verschillende samenwerkingsmodaliteiten tussen de NMa en
de bijzondere toezichthouders vanuit het oogpunt van de bevordering van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de bijzondere
mededingingstoezichthouders.

1.8

Begrippenkader

1.8.1

Mededingingstoezichthouder

In verband met de spraakverwarring die over het begrip mededingingstoezichthouder kan ontstaan, is het van belang te verhelderen naar welke instanties dit onderzoek verwijst met het begrip mededingingstoezichthouder. Aangezien de wetgever,
49.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de lidstaten zorgen dat de sancties voor de handhaving

van het Europese recht gelijkwaardig zijn aan vergelijkbare overtredingen van het nationale recht en
dat zij effectief, evenredig en voldoende afschrikwekkend zijn, HvJEG 21 september 1989, zaak 68/88,

Griekse Mafs, Jur. 1989, p. 2965.
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de Nederlandse regering en het spraakgebruik met het begrip mededingingstoezichthouder doelen op het bestuursorgaan dat is belast met de taak de mededinging

te bewaken (NMa) of de mededinging in een bepaalde sector te bevorderen (OPTA
en DTe), zal dit proefschrift met de volgende kanttekeningen bij het spraakgebruik
aansluiten. 50

Met het begrip mededingingstoezichthouder wil de wetgever de constitutioneelrechtelijke positie van de mededingingstoezichthouder bevestigen.51 Volgens de wetgever zijn de mededingingstoezichthouders hoofdzakelijk belast met de uitvoering van
beleid, waarbij zij slechts een beperkte keuzeruimte hebben en geen regels kunnen
stellen.52 Het was absoluut niet de bedoeling van de wetgever om naar het voorbeeld
van het Anglo-Saksische model 'economic regulators' op te richten die beschikken
over 'regulerende' bevoegdheden om het proces van liberalisering en herstructure-

50.

Zie de brief van de minister van Economische Zaken van 29 juni

2004 betreffende de

'Visie

op Markt-

toezicht', kenmerk ME/MW 4040873 en de Visie op Markttoezicht van 18 juni 2004, bijlage bij Kamerstukken II 2003/2004, 29200 XIII nr. 50. Het begrip toezicht komt in het bestuursrecht in verschillende
vormen voor. Klassiek is het bestuurlijke toezicht: het in titel 10.2 van de Awb geregelde toezicht van
(hogere) bestuursorganen op andere bestuursorganen. Onder dit begrip valt wel het toezicht dat de
minister kan uitoefenen op de mededingingstoezichthouders als bestuursorganen, maar niet de activiteiten van de mededingingstoezichthouders zelf. Verder verwijst artikel 5:11 Awb naar het begrip toezichthouder. Het artikel heeft betrekking op natuurlijke personen die bij of krachtens wettelijk
voorschrift zijn belast met de uitvoering van werkzaamheden om na te gaan of wettelijke voorschriften
worden nageleefd (handhavingstoezicht). Een mededingingstoezichthouder kan als bestuursorgaan
een natuurlijke persoon aanwijzen, die dan de bevoegdheid heeft om concrete handelingen te verrichten om na te gaan of wettelijke bepalingen worden nageleefd (zie art. 5:15 t/m 5:19 Awb). Indien dit
onderzoek verwijst naar het begrip toezichthouder, wordt gedoeld op het begrip toezichthouder in
ruime zin, dat verwijst naar een bestuursorgaan dat is belast met bestuurlijke handhaving en regulering. Zie ook RJ.M. Koning, 'Toezichthouders en het publiek, zoektocht naar eenheid onder de verscheidenheid', in: H.J. de Ru & JA.R Peters (ed), Toezicht en regulering van nieuwe markten. Opstellen
over de juridische aspecten van reguiering, Den Haag: Sdu 2000, p. 93-106, Verhey & Verheij 2005, p. 155157 en Van der Meulen 2003, p. 25.
51.

De positie van de mededingingstoezichthouders is niet in de

Grondwet verankerd. In dit onderzoek wordt

aan de term 'constitutionele positie' een bredere betekenis toegekend dan het begrip 'grondwettelijke
positie'. Het begrip 'constitutionele' verwijst naar alle ongeschreven waarden, tradities, rechtsbeginselen
en regels die ten grondslag liggen aan onze Grondwet, naar de Grondwet en naar de overige geschreven
regels die betrekking hebben op de staatsinrichting. Zie C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, vijfde
druk, Deventer: I<luwer 2005, p. 27. Binnen het Europese recht wordt aan het begrip 'constitutioneel of
constitutionele positie' eveneens een ruimere betekenis toegekend dan aan het begrip grondwettelijk. Zie
bijvoorbeeld W van Gerven, The European Union, a polity of states and peoples, Oxford: Hart Publishing
2005, p. 52.

52.

In dit

onderzoek wordt de term keuzeruimte gebruikt om aan

te geven, dat

de mededingingstoezicht-

houders over discretionaire bevoegdheden beschikken. In de Nederlandse bestuursrechtelijke literatuur
wordt bij de aanduiding van de discretionaire bevoegdheden van bestuursorganen gebruikgemaakt van
de termen (gebonden) beoordelingsruimte, beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid. Bij gebonden beoordelingsruimte zijn de discretionaire bevoegdheden beperkt tot de interpretatie en toepassing van objectief wettelijke normen. Van beoordelingsruimte met het karakter van beoordelingsvrijheid is sprake,
indien een bestuursorgaan de bevoegdheid heeft naar eigen inzicht te bepalen of de voorwaarden voor
de rechtmatige uitoefening van zijn bevoegdheden zijn

vervuld. -*
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ring van de markt te effectueren.53 Ondanks de oorspronkelijke intenties van de
wetgever kan warden opgemerkt dat de mededingingstoezichthouders onder
invloed van het Europese harmonisatieproces grote gelijkenissen vertonen met de
Britse regulators, die overigens wel model hebben gestaan voor de nationale autoriteiten die uitvoering moeten geven aan de Europese richtlijnen.
1.8.2

Aard van de regulerende bevoegdheden

Het onderzoek laat zien, dat de bevoegdheden van de bijzondere mededingingstoezichthouders verder gaan dan de traditionele bevoegdheden tot bestuurlijke handhaving, ofwel het handhavend optreden naar aanleiding van de schending van een
concrete wettelijke norm. Alle toezichthouders hebben bevoegdheden met regulerende effecten waarvan de juridische vorm en intensiteit kunnen varieren. Zowel de
OPTA, de DTe als de NMa hebben de bevoegdheid en plicht open normen te interpreteren, waarbij zij complexe economische en technische keuzes moeten maken en
conflicterende belangen moeten afwegen. Deze open normen kunnen zij specificeren door vooraf op een algemeen niveau wetsinterpreterende beleidsregels te stellen
en/of door vooraf voor een concreet geval voorschriften te formuleren of door achteraf in een concreet geval normen te interpreteren en toe te passen.
De OPTA en de DTe hebben de bevoegdheid vooraf bindende voorschriften te stellen, waaraan bepaalde ondernemingen in een concreet geval dienen te voldoen. Hier
kan bijvoorbeeld worden gewezen op de bevoegdheid tot het geven van bindende
aanwijzingen. Bij de aanwijzingsbevoegdheid mag een toezichthouder ambtshalve of
op verzoek een bindende verplichting op grond van de wet opleggen aan degene tot
wie de aanwijzing is gericht, danwel de aard en de omvang van een reeds op de

52.

53.
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(vervolg) Beleidsvrijheid betekent, dat indien

de toepasselijkheidscondities van een bepaalde bevoegd-

heid zijn vervuld, de wetgeving de te nemen beslissing niet voorschrijft en het bestuursorgaan beleidskeuzes kan maken. Beleidsvrijheid komt tot uitdrukking in de zogenaamde 'kan-bepalingen'. H.D. van
Wijk, W Konijnenbelt & R. van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, Den Haag: Elsevier Juridisch
2005, p. 141-151. In de praktijk is het onderscheid tussen de verschillende vormen van discretie niet
altijd gemakkelijk te maken en wordt niet duidelijk aangegeven welke vorm van discretie de wetgever
voor ogen had. Voorts wordt in het Europese recht een dergelijk onderscheid niet gehanteerd. Het Hof
van Justitie gebruikt vaak de term (ruime) beoordelingsmarge of discretionaire bevoegdheid bij de
beoordeling van de bevoegdheden van de EU instellingen of de lidstaten. Gelet op het voorgaande hanteert dit onderzoek de term keuzeruimte om aan te geven dat de mededingingstoezichthouders over een
grotere of kleinere ruimte kunnen beschikken om juridische en economische keuzes te maken, danwel
om beleid te maken. Deze terminologie wordt ook gebruikt door J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal &
R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europese Bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 378.
Hier moet worden opgemerkt dat de oprichting van de onafhankelijke regulators in het VK is gebeurd
onder invloed van het agency bestuursmodel in Zweden. Zie hierover: J. Ziller, 'European models of
government: Towards a patchwork with missing pieces', Parliamentary Affairs 2001, nr. 54, p. 102-119.
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betrokkene rustende verplichting op bindende wijze afbakenen. 54 Daarnaast kan
worden gewezen op de bevoegdheid tot het beslechten van geschillen tussen de
marktpartijen, op grond waarvan de toezichthouders bij het bestaan van een geschil
bindende voorschriften mogen geven inzake de naleving van bij of krachtens de wet
geldende verplichtingen. De nationale autoriteiten treden hier in feite op als een
soort rechter door de particuliere rechtsverhouding tussen twee ondernemingen
vast te stellen.55 Ook kan worden gewezen op de bevoegdheid van de OPTA tot de
aanwijzing van bepaalde ondernemingen als Aanmerkelijke Marktmacht, indien
deze ondernemingen over een machtspositie in de zin van artikel 82 EG beschikken.56 Op basis van dergelijke aanwijzingen kan de OPTA de betreffende ondernemingen onderwerpen aan specifieke verplichtingen inzake prijsregulering.
Hoewel de Mededingingswet de NMa dergelijke concrete ex ante regulerende
bevoegdheden niet geeft, adviseert de NMa de OPTA en de DTe over de wijze waarop
zij hun bevoegdheden moeten uitoefenen. Voorts spelen de door de OPTA en de DTe
gestelde voorschriften later een rol in mededingingsrechtelijke procedures in gereguleerde sectoren en in het bijzonder wanneer de NMa onderzoekt of een onderneming door schending van de sectorspecifieke regels misbruik van machtspositie
heeft gemaakt. Daarnaast hebben de sanctiebesluiten van de NMa, evenals van de
bijzondere mededingingstoezichthouders, een ex post regulerend effect. In deze
besluiten kan de NMa de mededingingsregels interpreteren en na een belangenafweging in een concreet geval toepassen, zonder dat nieuwe verplichtingen voor de
marktpartijen worden gecreaerd. Indien de NMa na de inwerkingtreding van een
aanhangige wetswijziging beschikt over de bevoegdheid naar aanleiding van een
schending van de mededingingsregels een structurele maatregel op te leggen, zoals
de afstoting van een bedrijfsonderdeel, kan zij op een ex post basis zelfs nieuwe ver-

plichtingen aan de marktpartijen opleggen.

57

Zoals alle bestuursorganen met discretionaire bevoegdheden, kunnen de mededingingstoezichthouders ook op een algemeen niveau regulerend optreden. De toezichthouders hebben op grond van artikel 4:81 Awb de bevoegdheid beleidsregels op
te stellen over de interpretatie van wettelijke normen, de vaststelling van feiten en
de afweging van belangen bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Inmiddels heb-

54.

Artikel 5, lid 7, Ewet 1998 en CBB 4 februari 2004,

AWB 02/1729,

E.ON t. DTe, LJN: AO4264. Het CBB

overweegt ten aanzien van de bevoegdheid tot het geven van bindende aanwijzingen verder: "Het gaat
bij het opleggen van een bindende aanwijzing dus om een door de wetgever gecreeerd instrument om
publiekrechtelijke verplichtingen in het leven te roepen of het bestaan daarvan in rechte vast te stellen".
en artikel 12.2 Tw.

55.

Zie artikel 6.2

56.

Zie artikel 6a.2 Tw.

57.

Artikel 0 van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van

die wet, Kamerstukken II 2004-2005, 30071, nr. 2.
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ben alle mededingingstoezichthouders vele beleidsregels opgesteld, teneinde meer
transparantie te bieden over de wijze waarop zij wettelijke open normen interpreteren en toepassen. Beleidsregels kunnen niet zoals algemeen verbindende voorschriften verplichtingen opleggen aan burgers en zijn enkel bindend voor de mededingingstoezichthouders zelf, tenzij de toepassing van de regels wegens bijzondere

omstandigheden voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou
hebben (art. 4:84 Awb). Niettemin kunnen beleidsregels wel externe regulerende
effecten hebben, omdat de marktpartijen vertrouwen op en rekening zullen houden
met de wijze waarop de toezichthouders voornemens zijn gebruik te maken van hun
bevoegdheden en hun gedrag hierop afstemmen. In Nederland is het niet gebruikelijk dat onafhankelijke toezichthouders over de bevoegdheid beschikken algemene
verbindende voorschriften op te stellen. De DTe beschikt echter op sommige plaatsen over de bevoegdheid dergelijke regels op te stellen, waarbij een ministeriele rege58
ling in acht moet worden genomen.
1.8.3

Toezichthouders zijn regulators

In het licht van het voorgaande kan worden gesteld, dat de mededingingstoezichthouders veel meer de kenmerken van de onafhankelijke regulators uit de
Angelsaksische traditie vertonen, dan van bestuursorganen met traditionele
bevoegdheden tot bestuursrechtelijke handhaving. Evenals in het VK worden de
regulerende bevoegdheden gecombineerd met de bevoegdheid tot de oplegging van
boetes, die door de wetgever in toenemende mate wordt uitgebreid en verzwaard.59
Echter, de term regulator en 'economische regulering' zijn van oorsprong vreemde
verschijnselen in de Nederlandse constitutionele rechtsorde en zijn daarom nog niet
gedefinieerd en ingebed in de Grondwet of de Awb. Dit verklaart waarom de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijnen spreekt van 'nationaal regelgevende
instanties', welke term verwarring kan wekken omdat de mededingingstoezichthouders in de regel niet beschikken over de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen

verbindende voorschriften.

60

In andere lidstaten wordt oorspronkelijk aan de term 'regulering' een andere, ruimere
betekenis gegeven, dan de uitoefening van concrete of algemene regulerende bevoegd-

58.

59.

Het gaat, bijvoorbeeld, om de bevoegdheid tot de vaststelling van de technische voorwaarden en tariefstructuren waartegen de netbeheerders aan hun concurrenten en afnemers toegang tot hun netwerken
moeten verlenen. Zie artikel 23 van de Ewet 1998 en artikel 12 F van de Gaswet.
Zie voor een bespreking van het Britse begrip 'independent regulator' een rapport van de

Regulation Task Force: BRTF, Independent regulators,

UK

Better

London 2003, http://www.brc.gov.uk/downloads/

pdf/independent.pdf en hoofdstuk 10 van dit boek.
60.

Verhey

&

instanties
Verheij 2005, p. 157 en A. Meuwese, 'Brusselse Spraakverwarring: 'Regelgevende

zonder regelgevende bevoegdheden', NJB 2004, afl. 22, p. 1127-1128.
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heden door een onafhankelijke autoriteit.61 Echter, door het proces van Europese harmonisatie en samenwerking tussen de nationale autoriteiten in de door de Commissie
opgerichte netwerken is geleidelijk aan een specifieke 'gemeenschappelijk interpretatie' van het begrip regulering aan het ontstaan. Dit betekent dat bij de implementatie
en toepassing van de Europese richtlijnen de term 'regulering' in toenemende mate
wordt gebruikt voor de verwijzing naar de concrete voorschriften en algemene regels
die de nationale autoriteiten opstellen ter bewaking of bevordering van het proces van
marktwerking. Zo worden de Europese netwerken waarin de energie- en telecommunicatietoezichthouders samenwerken aangeduid met de term European Regulators
Group en is de werktaal binnen deze netwerken Engels wat het convergentieproces stimuleert. Ter bevordering van de transparantie over de aard van de bevoegdheden van
de mededingingstoezichthouders en in aansluiting op het Europese convergentieproces zouden de mededingingstoezichthouders met de algemene term 'regulators' of
'nationale regulerende autoriteiten' moeten worden aangeduid.62

61.

Zie hierover: L. Hancher & I. del Guayo, 'The

European Electricity and Gas Regulatory Forums', in: B.

Barton, A. Lucas, L. Barrera-Hern:indez & A. R0nne, Regulating Energy and Natural Resources, Oxford:
Oxford University Press 2006, p. 243-261. In het VK verwijst de term regulation zowel naar parlementaire wetten, departementale wetgeving als concrete of algemene regels van de independent regulators.
De vertaling van de term regulering in het Spaans (regulacian), Portugees (regula ao), Frans (regulation) en Italiaans (regolazione) betreft een algemene verwijzing naar juridische normen, ongeacht op
welke sector zij betrekking hebben en ongeacht door welke instelling zij zijn opgesteld. In deze landen
wordt bestuurlijke regelgeving aangeduid met de term Reglamanto (Spanje), Regolamento (Italit),
Regulamento (Portugal) en Rtglement (Frankrijk). Deze termen komen terug in de verschillende taalversies van de richtlijnen voor de aanduiding van de regels die door de nationale autoriteiten moeten
worden opgesteld ter uitvoering van de netwerkrichtlijnen. Echter, in de nieuwe Europese energiewetgeving wordt de vertaling van de term regulering gebruikt. Zie bijvoorbeeld overweging 17 van de Portugese, Spaanse en Franse taalversies van Verordening 1775/2005/EG van het Europese Parlement en
de Raad van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten, PbEG 2005 L 289/1.
62.

Deze term zou ook kunnen worden gebruikt voor de verwijzing naar andere onafhankelijke markt-

toezichthouders die over concrete en algemene regulerende bevoegdheden beschikken ten behoeve van
het goed functioneren van een bepaalde markt. Hier kan warden gewezen op de Autoriteit Financiele
Markten (AFM), die op Europees niveau deelneemt aan het Committee of European Securities Regulators, besluit van de Commissie van 6 juni 2001 tot oprichting van het Committee of European Securities Regulators, PbEG 2001 L 191/43. Ook kan de term worden gebruikt voor de verwijzing naar
autoriteiten die primair tot taak hebben het gedrag van marktpartijen te reguleren ter bescherming
van andere publieke, niet-economische belangen, zoals het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Emissie Autoriteit. Van der Meulen geeft de voorkeur aan de term marktautoriteiten, Van der
Meulen 2003, p. 25-26. Verhey & Verheij geven de voorkeur aan de term marktmeester, Verhey & Verheij 2005, p. 139. Meuwese geeft de voorkeur aan de term nationale regulerende instantie, Meuwese
2004, p. 1128.
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1.8.4

StakehoWers

Het stakeholder-begrip is afkomstig uit Angelsaksische juridische en politieke wetenschappelijke literatuur en verwijst naar alle burgers en entiteiten die een belang hebben bij een bepaald besluitvormingsproces of een bepaalde vorm van publieke dienst63
In de literatuur en documenten van internationale organisaties,
verlening.
waaronder die van de Europese Commissie, wordt ook wel de term 'civil society'
gebruikt.64 Bij het proces van economische regulering en mededingingstoezicht kunnen de gereguleerde marktpartijen, de consumenten, afnemers, concurrerende ondernemingen, consumentenorganisaties, lobbyorganisaties, non-gouvermentele organisaties enzovoorts als stakeholders worden aangemerkt.

Het stakeholder-begrip kan samenvallen met het belanghebbende-begrip uit artikel
1:2 Awb. Echter, de begrippen hebben niet dezelfde invulling en zijn niet uitwisselbaar. Het stakeholder-begrip is ruimer dan het belanghebbende-begrip, omdat het
eerstgenoemde begrip niet vereist dat een burger een eigen, persoonlijk, objectief
bepaalbaar en rechtstreeks bij het besluit betrokken belang moet hebben.65 Het is
voldoende als een burger een objectief economisch, sociaal of ander belang heeft,
waarvan het redelijkerwijs is te voorzien dat het wordt geraakt door een besluit van
een mededingingstoezichthouder.66 In tegenstelling tot het belanghebbende-begrip

vereist het stakeholder-begrip dus niet dat de burger een persoonlijk belang heeft, in
die zin dat hij zich in voldoende mate onderscheidt van de andere burgers.

In dit verband kan worden opgemerkt dat, in lijn met de positie van klagers in Europese mededingingsprocedures bij de Commissie, concurrenten die een klacht hebben
ingediend tegen een concurrerende onderneming wegens schending van de Mw, als
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen worden aangemerkt.67 De
rechtbank Rotterdam interpreteert het belanghebbende-begrip in het kader van procedures tot de aanwijzing en regulering van ondernemingen als Aanmerkelijke
Marktmacht en in het kader van procedures tot het geven van bindende aanwijzin63.

Prosser 1999,

litigation
64.
65.

p.

196-217 en zie ook C.R Sabel & W H. Simon, 'Destabilization rights:

How

public law

succeeds', Harvard Law Review 2004a, nr. 4, p. 1015-1101.

Europese Commissie, Europesegovernance, Een witboek, Brussel 25.7.2001, COM(2001) 428 def, p. 16.
J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende-begrip in

hetbestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 131-132.
66.

In deze benadering wordt het rechtstreeks geraakt-vereiste ingevuld aan de hand van de theorie van de

De Poorter
'adequate veroorzaking' in plaats van aan de hand van de 'causa proxima leer', zie hierover
2003, p. 145-159. Deze benadering is dynamischer dan de 'causa proxima leer', omdat zij de ruimte
biedt dat ook (toekomstige) contractspartners van de gereguleerde marktpartijen worden aangemerkt
als belanghebbenden in plaats dat zij niet-ontvankelijk worden verklaard wegens een afgeleid belang.
Deze benadering werd ook gevolgd door de rechtbank Rotterdam in de in voetnoot 68 aangehaalde uit67.
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spraken bij de interpretatie van het belanghebbende-begrip.
CBB 17 november 2004, AWB 03/614, 03/621 en 03/659, Glasgarage Rotterdam en
NMa, m. nt. GC, AB 2005/81.

Carglass t. d-g
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gen op een flexibele en contextuele wijze. Volgens deze interpretatie wordt niet
alleen de (gereguleerde of te reguleren) marktpartij tot welke een besluit van de
OPTA is gericht, maar ook de marktpartijen die in een concurrentiele of anderszins
rechtens relevante relatie staan tot de gereguleerde of te reguleren
marktpartij en op
welker (rechts)positie het betrokken besluit in voldoende mate rechtstreeks van

invloed is, als belanghebbenden bij dat besluit aangemerkt. 68

In tegenstelling tot de marktpartijen die in een concurrentiele of anderszins rechtens
relevante relatie staan tot de gereguleerde marktpartijen, worden individuele consumenten meestal niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb aangemerkt bij
besluiten van onafhankelijke mededingingstoezichthouders.69 De reden hiervoor is,
dat zij zich over het algemeen onvoldoende kunnen onderscheiden van de andere consumenten en daarom niet beschikken over een persoonlijk belang. 70 Echter, een
besluit van een mededingingstoezichthouder, zoals een besluit tot goedkeuring van
een fusie, kan grote gevolgen hebben voor de economische situatie in een markt. Een
dergelijk besluit kan de economische belangen van de consumenten wel degelijk raken,
waardoor zij wel als stakeholder kwalificeren. Een besluit van de DTe tot regulering van
de kwaliteit en de tarieven van de energienetwerken kan op zijn beurt grote gevolgen
hebben voor een betrouwbare en leveringszekere energievoorziening, waarbij alle burgers een objectief belang hebben en dus stakeholder zijn.

In tegenstelling tot de toepassing van het belanghebbende-begrip van artikel 1:2
Awb, is de Europese Commissie van mening dat een individuele consument mogelijk
een rechtmatig belang in de zin van artikel 7, tweede lid, van Verordening 1/2003
68.

Rechtbank Rotterdam 7 januari 2002, Telec 00/1010-Simo, Versatel t. OPTA, LJN: AD 7867, m.nt
M. Geus, Mediaforum
2002, nr. 2, p. 98-100. Zie ook rechtbank Rotterdam 13 augustus 2002, rolnummer POST 00/2565, Impress en OPTA, met als derde partij TNT, LJN: AE7898. De rechtbank kwam
met deze uitspraken terug op een eerdere uitspraak waarbij de concurrenten van een

ondernerning

waarop een besluit inzake Aanmerkelijke Marktmacht betrekking had niet als belanghebbenden in de
zin van artikel 1:2 Awb werden aangemerkt. Zie rechtbank Rotterdam 23 december 1999, VTELEC 99/

2547-SIMO, Libertel t. OPTA, m.nt. E. Loozen & K. Mortelmans, Mediaforum 2000, nr. 2, p. 67-70. Zie
hierover Ottow 2003, p. 179. Zie over de wijze waarop deze jurisprudentie in het licht van de nieuwe
Europese communicatie richtlijnen zou moeten worden toegepast: B. Braeken, 'De aanwijzingsprocedure in de nieuwe Telecommunicatiewet', Mediaforum 2005, nr. 1, p. 2-8.
69.

CBB 20 februari 2004, AWB 03/447 en 03/448, A en C t. d-g NMa, m.nt. A.J.V., Actualiteiten Mededin-

gingsrecht 2004, nr. 4, p. 83-88. Zie ook rechtbank Rotterdam 9 augustus 2001, Meded 99/1783-SIMO,
X t. d-g NMA, postbussen zaak, LJN: AB6588 en rechtbank Rotterdam 9 augustus 2001, Meded 99/

70.

1836-Simo, A t. d-g NMA, postbussen zaak, LJN: AB6591. Zie voor een kritische noot bij laatstgenoemde twee uitspraken: J.C.A. de Poorter, M&M 2002, nr. 8, p. 288-290 en De Poorter 2003, p. 140144. Zie ook Van der Meulen 2003, p. 75.
Hier moet worden opgemerkt dat 'gewone afnemers' (dus
geen concurrenten die netwerktoegang afnemen van de AMM-onderneming) waarschijnlijk niet als belanghebbend in de zin van art. 1:2 Awb wor-

den aangemerkt. Zie: CBB 6 juli 2005, AWB 04-219, 04/227, 04/228, 04/229, Westeraam, VNG en
Shell t. DTe, LJN: AT9206. Zie ook: J.C.A. de Poorter, 'Ontvankelijkheidskwesties in de energie- en telecommunicatiesector', M&M 2004, nr. 5, p. 155-163 en verder uitgebreid hoofdstuk 6, paragraaf 3.1.
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kan hebben. Een individuele consument met een rechtmatig belang kan de formele
status van klager krijgen en als belanghebbende bij een procedure van de Commissie
inzake de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG worden aangemerkt.71 Recentelijk
heeft het Gerecht van Eerste Aanleg bekrachtigd, dat een eindklant die aantoont dat
hij door een mededingingsbeperking in zijn economische belangen is of kan worden
geschaad, een redelijk belang heeft bij de indiening van een verzoek of een klacht om
72
door de Commissie een inbreuk op de artikelen 81 en 82 EG te doen vaststellen.
Het Gerecht neemt hierbij in overweging dat de mededingingsregels uiteindelijk tot
doel hebben het welzijn van de consument te verhogen. De toekenning van een redelijk belang aan de eindafnemers die geldend maken dat zij economische schade hebben geleden als gevolg van een contract of gedrag dat de mededinging kan beperken
of vervalsen, draagt volgens het Gerecht bij tot de verwezenlijking van de doelstel-

lingen van het mededingingsrecht.

Het feit, dat eindafnemers, inclusief individuele consumenten, met een rechtmatig
belang deel kunnen nemen aan een inbreukprocedure bij de Commissie, wil nog niet
automatisch zeggen dat zij ook ontvankelijk zijn in een artikel-230 beroep tegen de
inbreukbeschikking van de Commissie die is gericht tot de ondernemingen die de
mededingingsregels hebben geschonden. Daarvoor is in overeenstemming met het
'individueel geraakt'-criterium van artikel 230, vierde alinea, EG vereist, dat de
beschikking hen treft op grond van bepaalde bijzondere hoedanigheden of van een
feitelijke situatie die hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hen derhalve
individualiseert op soortgelijke wijze als de adressaat van de beschikking.73 Waarschijnlijk zal het Hof bij de beoordeling of aan het 'individueel geraakt'-vereiste is
voldaan, in overweging nemen of de betreffende eindafnemers daadwerkelijk aan de
inbreukprocedure hebben deelgenomen.74 Vanwege het 'individueel geraakt'-criterium van artikel 230, vierde alinea, EG is het voor alle natuurlijke personen over het
algemeen zeer moeilijk een ontvankelijk artikel 230-beroep aan te tekenen tegen

71.

indien
Volgens de Commissie hebben individuele consumenten een rechtmatig belang,

hun econo-

misch belang rechtstreeks wordt geschaad orndat zij kopers zijn van de goederen/diensten waarop de
inbreuk betrekking heeft. Zie Europese Commissie, 'Mededeling betreffende de behandeling van klachten op grond van de artikelen 81 en 82 EG', PbEG 2004 C 101/65.
72.

GvEA 7 juni 2006, gevoegde zaken T-213/01 en T-214/01, Osterreichische Postsparkasse AG, n.n.g.

73.

HvJEG 15 juli 1963, zaak 25/62, Plaumann/Commissie, Jur. 1963, p. 207.
Uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht blijkt, dat een actieve deelname aan de administratieve

74

wordt
procedure een element is waarmee in de rechtspraak in mededingingszaken geregeld rekening
gehouden bij de beoordeling of aan de ontvankelijkheids-voorwaarden van artikel 230 EG is voldaan.
Zie GvEA 3 april 2003, zaak T-114/02, Babybliss, Jur. 2003, p. II-01279 en HvJEG 28 januari 1986,
zaak 169/84, COFAZ, Jur. 1986, p. 391.
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algemene regulerende maatregelen van de Commissie, zelfs als deze regels hen
rechtstreeks in hun economische positie treffen. 75

Het gebruik van het stakeholder-begrip wil niet automatisch impliceren dat de interpretatie van het belanghebbende-begrip dienovereenkomstig moet worden aangepast en dat individuele consumenten als belanghebbenden moeten worden aangemerkt in nationale procedures en dat tegen alle maatregelen van algemene aard op
Europees niveau beroep moeten open staan. Vanuit het oogpunt van de waarborging
van een efficient en effectief besluitvormingsproces kan het zelfs een begrijpelijke
keuze van de wetgever zijn, dat niet alle consumenten of burgers die een belang hebben bij een besluit, moeten worden gehoord of bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Het begrip wil echter verduidelijken dat meer belangen bij de besluiten van de
mededingingstoezichthouders of de Commissie kunnen zijn betrokken dan enkel
van degenen die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb respectievelijk in
de zin van artikel 230 EG kunnen worden aangemerkt.
1.8.5

'Regulatory contract'-theorie of 'stakeholders'-theorie

De ontwikkeling van het stakeholder-begrip staat in de Angelsaksische juridische en
politieke wetenschappelijke literatuur niet op zich zelf. Deze literatuur signaleert
een tendens dat onder invloed van globalisering en complexe maatschappelijke
vraagstukken nieuwe organisatievormen en wetgevingstechnieken in ontwikkeling
zijn. Aangezien het voor de wetgever op veel gebieden onmogelijk is te anticiperen
op de snelle maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen, leert
de ervaring dat wettelijke regimes met rigide en specifieke regels voor de top-down
regulering van de gedragingen van marktpartijen snel zijn achterhaald en niet tot
76
een effectieve realisatie van de doelstellingen van de
wetgeving leiden.
Als gevolg van de verminderde mogelijkheden van de wetgever om op basis van specifieke en gedetailleerde wettelijke bepalingen de gedragingen van burgers te reguleren, zijn nieuwe vormen van regulering ontstaan of in ontwikkeling. Bij deze nieuwe
vormen van wetgeving formuleert de wetgever meer flexibele en open wettelijke normen. Deze open normen worden door het bestuur in samenwerking met de stakeholders via openbare consultatieprocedures op een'bottum up' wijze, dat is op basis van
de ervaringen, benodigdheden en wensen van de betrokken
stakeholders, inge75.

HvJEG 25 juli 2002, zaak C-50/OOP, Uni6n de Pequeos Agricultores (UPA), Jur. 2002,

L. Parret &

S.

p.

1-4539, m.nt.

Prechal, SEW 2003, nr. 2, p. 35. Zie uitgebreid hoofdstuk 8, paragraaf 3.1.4. en hoofdstuk

8, par 4.2.4.
76.

C. E Sabel, 'Beyond principal-agent governance: experimentalist organizations, learning

and accountabi-

lity', in: E. Engelen & M. Sie Dhian Ho (ed), De staat van de democratie. De democratie voorbij de staat, WRR
verkenning 3, Amsterdam: Amsterdam University Press 2004b, p. 173-195 en Sabel & Simon 2004a,
p. 1018-1019.

33

Hnofd.nik 1

vuld.77 De regulerende overheidsinstantie coordineert een netwerk, waarin zij
samen met andere (lokale) overheidsinstanties en de stakeholders informatie uitwisselt over de invulling van de normen, benchmarking van resultaten en'best practices'. In dit netwerk worden ook de resultaten van het gevoerde beleid en de opge-

stelde regels geevalueerd. Het leerproces binnen het netwerk vindt permanent plaats
en zorgt dat de oorspronkelijke normen, doelen, regels en beleidsinstrumenten via
een horizontale bottum-up benadering kunnen worden aangepast en verbeterd. Binnen deze netwerken wordt de legitimiteit van het besluitvormingsproces niet gebaseerd op de toetsing van het resultaat aan een vaststaande norm of doelstelling,
maar op de motivering en de verantwoording van de nieuwe regels aan de andere

overheidsinstanties en de verschillende stakeholders.78 De hoofdstukken 8 en 9
geven aan, dat de samenwerking tussen de Commissie en de nationale autoriteiten
in het kader van de netwerken van nationale mededingingstoezichthouders ook de
kenmerken van het hierboven beschreven netwerkproces vertoont.
De verschuiving van een top down benadering naar een bottum up benadering bij
het mededingingstoezicht en economische regulering kan worden aangeduid met de
79
verschuiving van de 'regulatory contract'-theorie naar de 'stakeholders'-theorie.
Volgens de 'regulatory contract'-theorie is de assumptie van de wetgever, dat het
'regulatory contract', het wettelijk mandaat van de toezichthouder en/of een door de
toezichthouder op grond van de wet gesloten contract met de gereguleerde marktpartijen, de legitieme basis is voor het functioneren van de toezichthouders en de
regulering van de marktpartijen. De 'regulatory contract'-theorie is terug te leiden
tot de ideeen van de rechtsfilosen Hobbes, Rousseau, Locke en Kant dat de overheid
op basis van een contract met de burgers regeert:' Deze ideeen hebben, net zoals het
idee van de scheiding der machten van Montesquieu, een belangrijke invloed gehad
op de ontwikkeling en de vormgeving van de liberale rechtsstaat in de Westerse
wereld in de negentiende eeuw en twintigste eeuw. In het liberale rechtsstaat-idee
staat de bescherming van de individuele vrijheid van de burgers ten opzichte van de
overheid centraal. De legitimiteit van overheidsmacht wordt gekoppeld aan het
bestaan van een soevereine natiestaat waarin het recht via vaste democratische, parlementaire procedures wordt geformuleerd, waarin sprake is van een scheiding der

77.

Zie Sabel & Simon 2004a, p. 1019 en M. Dorf & C. Sabel, 'A constitution of democratic experimenta-

lism', Columbia law review 1998, nr. 2, p. 267-473.
78.

Sabel 2004a, p. 12.

79.

Voor de formulering van deze theorien is inspiratie gehaald uit het werk van Prosser 1999, p. 196-217.
Zie hierover S. van Bijsterveld, The Empty Throne, Democracy and the rule of law in transition, Utrecht:

80.

Lemma 2002, p. 16-27.
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machten en waarin het optreden van de overheid moet zijn tel'ug te leiden tot een
81
wettelijke grondslag (legaliteitsbeginsel).
Prosser heeft geanalyseerd, dat in het VK de wetgever op grond van een bepaald
reguleringsmodel, dat sterk was gericht op de rechtsbescherming van de gereguleerde marktpartijen, aan de regulator de bevoegdheid had gedelegeerd om met de
gereguleerde marktpartijen een bilateraal contract te sluiten.82 In deze benadering
mocht de regulator enkel ingrijpen in de vrijheid van de gereguleerde marktpartij,
indien hij op dit punt op grond van de wet een bilateraal contract had gesloten met
de gereguleerde

marktpartij.

83

Door de dynamiek van de markt en de reguleringsomgeving waarin de economic
regulators in het VK functioneerden bleek als snel dat een constitutionele inbedding
die is gebaseerd op de legitimerende werking van het 'regulatory contract' en op de
bescherming van de commerciele vrijheid van de gereguleerde marktpartijen in de
praktijk tekortschoot.84 Allereerst deed een bilateraal contract tussen de overheid en
de voormalige monopolist geen recht aan de werkelijkheid van de reguleringsomgeving, waarin als gevolg van het openbreken van de markt nieuwe spelers actief werden die een belang hadden bij het reguleringsproces. Als gevolg van de werkelijkheid
van de reguleringsomgeving kon de uitvoering van de regelgeving dan ook niet
mechanisch zijn, maar was een pluralistische en complexe belangenafweging door de
regulators vereist. Voort werden de overige stakeholders vanwege de gerichtheid van

het wettelijke regime op de voormalige monopolist juridisch gezien uitgesloten van
het besluitvormingsproces, waarbij moet worden aangetekend dat de regulators in
de praktijk uitgebreide consultatieprocedures hielden waarbij de overige stakeholders werden betrokken.85 Door bovengenoemde ontwikkelingen ontstond het
inzicht, dat de 'regulatory contract'-theorie geen goede basis was voor een legitieme
en effectieve bevoegdheidsuitoefening door de regulators. Daarom heeft op basis
van de ervaringen met de eerste wettelijke regimes voor de liberalisering van
bepaalde sectoren bij de inbedding van de economic regulators geleidelijk aan een
verschuiving van de 'regulatory contract'-theorie naar de 'stakeholders'-theorie
plaatsgevonden.

81.

moet worden opgemerkt dat binnen de EU lidstaten het beginsel van
de trias politica een belangrijk beginsel is dat ten grondslag ligt aan de staatsinrichting. Echter, bij de
Van Bijsterveld 2002, p. 47. Hier

uitwerking van dit beginsel is geen sprake van een strikte scheiding tussen de drie machten, maar van
een situatie waarin de wetgevende macht, het bestuur en de rechtspraak elkaar onderling controleren
en met elkaar samenwerken. De machten houden elkaar in evenwicht door een stelsel van 'checks and
balances'. Zie Kortmann 2005, p. 49-50.
82.
83.

Prosser 1999, p. 200.
Prosser 1999, p. 200-206.

84.

Prosser 1999,

85.

Prosser 1999, p. 201.

p.

200-203.
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Bij de 'stakeholders'-theorie staat niet alleen de rechtsbescherming van de gereguleerde marktpartijen en de legitimerende werking van het 'regulatory contract' centraal. Het uitgangspunt is, dat de regulators de goede procedures volgen en op een

evenwichtige en objectieve wijze rekening kunnen houden met de belangen van alle
stakeholders. Via openbare consultatieprocedures en het waarborgen van transparantie kunnen de stakeholders participeren in de besluitvormingsprocessen, die
worden gevolgd voor de invulling en toepassing van open wettelijke normen. De consultatieprocedures verschaffen de regulator informatie over de relevante belangen
en de wijze waarop zij kunnen worden afgewogen bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden.86 Aldus kunnen zij bevorderen dat de regulator een legitieme belangenafweging maakt. Daarnaast verschaffen de openbare consultatieprocedures de
regulator de informatie, die hij nodig heeft om kwalitatief goede besluiten op te kunnen stellen. De 'stakeholders'-theorie houdt niet in, dat de overheid onder alle
omstandigheden aan de belangen van alle stakeholders hetzelfde gewicht moet toekennen. De overheid zal steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval,
waaronder het doel van een besluit en de mate waarin bepaalde belangen door een
besluit worden geraakt, aan de hand van het proportionaliteitsbeginsel een gewicht
moeten toekennen aan de betrokken belangen en deze tegen elkaar moeten afwegen.
In de 'stakeholders'-theorie blijven bestaande constitutionele rechtsbeginselen als
de rule of law en parliamentary sovereignty relevant, maar zij worden op een nieuwe
wijze ingevuld teneinde de regulators in staat te stellen bij de uitoefening van hun
87
wettelijk mandaat op een legitieme wijze een bredere belangenafweging te maken.

86.

Prosser 1999,

p.

206-213. Hier moet worden opgemerkt dat Prosser de 'stakeholders'-theorie wat

beperkter formuleert. Volgens Prosser moet de 'stakeholders'-theorie worden aangevuld met de theorie
van 'proceduralism'. Dit houdt in dat de juiste participatie procedures moeten worden gevolgd voor de
identificatie van de relevante stakeholders en hun belangen. In dit boek wordt uitgegaan van een ruimere 'stakeholders'-theorie, in die zin dat niet enkel op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden
met de belangen van alle stakeholders, maar ook dat de juiste procedures worden gevolgd om de relevante stakeholders en hun belangen te identificeren en deze belangen op een evenwichtige wijze tegen
elkaar af te wegen.
87.

Het vereiste van de soevereiniteit van het parlement ('Parliamentary Sovereignty') houdt in, dat het

parlement de soevereine wetgevende macht is die een onbeperkte wetgevende bevoegdheid heeft. Zie
hierover E. Barendt, 'Constitutional fundamentals', in: D. Feldman (ed), English public law, Oxford:
Oxford University Press 2004, p. 30-33. Over de precieze invulling van het beginsel van de rule of law
bestaat geen overeenstemming in de Britse wetenschappelijke literatuur en in het bijzonder niet over
de vraag welke morele waarden en inhoudelijke rechten onder het beginsel vallen. Desalniettemin is
algemeen aanvaard dat de rule of law in ieder geval het vereiste omvat dat het optreden van de overheid
dat ingrijpt in de vrijheid en eigendom van burgers, direct of indirect moet zijn terug te leiden tot een
parlementaire wet ('principle of legality'). Daarnaast omvat de rule of law het verbod van willekeur, de
toegang tot een onafhankelijke rechter en een optreden van de overheid dat zowel in procedureel als
inhoudelijk opzicht rechtvaardig is. Een rechtvaardig overheidsoptreden veronderstelt dat de fundamentele burgerrechten en vrijheden worden gerespecteerd. H.W.R. Wade & C.R Forsyth, Administrative
law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 20-25 en Barendt 2004, p. 37. Zie over de constitutionele
inbedding van de regulators in het VK verder hoofdstuk 10.
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1.8.6

Traditionele of nieuwe benadering bij de constitutionele inbedding van

mededingingstoezichthouders

Dit onderzoek analyseert op welke wijze de visie van de Nederlandse wetgever bij de
inbedding van de mededingingstoezichthouders is geevolueerd en of de wetgever
voornamelijk een nieuwe of een bestaande, traditionele benadering heeft gevolgd bij
de constitutionele inbedding van de mededingingstoezichthouders. Met de
bestaande benadering wordt verwezen naar een visie die zoveel mogelijk aansluit bij
de 'regulatory contract'-theorie als legitieme grondslag voor de
uitoefening van de
regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders. De nieuwe benadering ziet op een visie waarbij een effectieve en legitieme afweging van de belangen
van alle stakeholders en hun participatie aan het besluitvormingsproces centraal
staan ('stakeholders'-theorie), maar waarbij tegelijkertijd de beginselen van de
democratische rechtstaat niet uit het oog worden verloren. De dynamiek van de
markt en de veranderingen in de Europese en nationale wetgeving beinvloeden permanent de constitutionele inbedding van de mededingingstoezichthouders. Het zal
in de praktijk daarom ook niet mogelijk zijn een strikte scheiding tussen beide theorieen te maken. De constitutionele positie van mededingingstoezichthouders zal
daarom op een glijdende schaal moeten worden bezien, waarbij sprake kan zijn van
een meer traditionele of een nieuwere benadering.

1.9

Opbouw en hoofdstukindeling

De opbouw van dit onderzoek is als volgt. Hoofdstuk 2 onderzoekt in hoeverre de
nieuwe beginselen van good governance als juridisch toetsingskader kunnen dienen
voor de beoordeling van de eisen waaraan het regelgevingskader en het optreden van
de mededingingstoezichthouders dienen te voldoen. Hoofdstuk 3 beziet hoe de
Nederlandse wetgever bij de vormgeving van het mededingingstoezicht constitutionele rechtsbeginselen heeft geinterpreteerd en ingebed in de eerste en tweede reguleringsperiode en hoe de visie van de wetgever is geevolueerd. Hoofdstuk 4 analyseert aan de hand van casestudies welke invloed de visie van de wetgever heeft gehad
op een effectieve en legitieme taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders in de eerste reguleringsperiode. Hoofdstuk 5 onderzoekt aan de hand van de in
hoofdstuk 4 besproken casestudies en andere voorbeelden de rol van de NMa bij de
bevordering van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de bijzondere mededingingstoezichthouders. Daarna analyseert hoofdstuk 6 aan de hand van dezelfde casestudies en andere relevante uitspraken de rol
van de rechter bij de controle van de uitoefening van de regulerende bevoegdheden
door de mededingingstoezichthouders en de bevordering van een goede bevoegdheidsuitoefening. Hoofdstuk 7 bevat op basis van de casestudies en besproken voor-
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beelden een tussenconclusie over de vraag in hoeverre een legitieme en effectieve
bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders vereist, dat constitutionele rechtsbeginselen op een nieuwe manier worden geinterpreteerd en ingebed. De hoofdstukken 8 en 9 onderzoeken de invloed van de nieuwe Europese coor-

dinatie- en harmonisatiemechanismen op de taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders in de tweede reguleringsperiode. Hoofdstuk 10 analyseert
de ontwikkeling van de visie van de Britse wetgever inzake de constitutionele inbedding van de economic regulators in het VK. Hoofdstuk 11 geeft een antwoord op de
probleemstelling. Tevens doet dit hoofdstuk aanbevelingen aan de Europese en
Nederlandse wetgevers en aan de Europese Commissie en de mededingingstoezichthouders voor de oplossing van de fundamentele dilemma's die bij de vormgeving en
uitvoering van het mededingingstoezicht kunnen spelen.
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De beginselen van good governance

2.1

Inleiding

2.1.1

Doel hoofdstuk

Dit hoofdstuk heeft als doel te analyseren welke beginselen als toetsingskader kunnen dienen voor de beoordeling van de legitimiteit en effectiviteit van het
wettelijke
kader dat betrekking heeft op de regulerende bevoegdhede
n van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders en voor de beoordeling van het regulerend optreden
van de mededingingstoezichthouders zelf. Daarbij wordt
geanalyseerd wat de
inhoud, betekenis en juridische relevantie is van deze beginselen voor de wetgever
en de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Daartoe worden het begrip
good governance, het doel en de functie van de nieuwe good governance beginselen
en hun relatie tot bestaande Europese rechtsbeginselen en nationale constitutionele
rechtsbeginselen onderzocht.

2.1.2 Hoofdstukindeling
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 gaat nader in op de
vraag waarom
het begrip good governance en de nieuwe beginselen van good governance een steeds
belangrijkere rol krijgen in het internationale, Europese en nationale recht. Daarbij
wordt besproken wat de relatie is tussen enerzijds de good governance
beginselen en
anderzijds de bestaande Europese marktintegratiebeginselen en het bestaande
democratiebeginsel en de beginselen van de rule of law of de rechtsstaat, die volgens
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie deel uitmaken van de
Europese algemene
rechtsbeginselen. Tevens komt aan de orde waarom de beginselen van good governance relevant zijn voor de inbedding en het functioneren van de
onafhankelijke
mededingingstoezichthouders. Paragraaf 3 analyseert de toepassing van het begrip
good governance in het kader van het mededingingstoezicht. Hier wordt uiteengezet, dat het governance proces uit verschillende stadia bestaat, waarin de good
governance beginselen een andere invulling kunnen krijgen. Paragrafen 4 tot en met
6 gaan per governance stadium in op de betekenis, oorsprong en functie van de
nieuwe beginselen van good governance en de betekenis voor de
vormgeving van het
mededingingstoezicht en het functioneren van de mededingingstoezichthouders.
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De paragrafen analyseren per good governance beginsel in hoeverre het een nieuwe
benaming en invulling vormt van een bestaand Europees algemeen rechtsbeginsel of
dat het een nieuw rechtsbeginsel betreft. Tevens wordt onderzocht wat de onderlinge relatie is tussen de bestaande invullingen van de Europese rechtsbeginselen, de

nieuwe good governance beginselen en de bestaande constitutionele rechtsbeginselen van de lidstaten. Bekeken wordt welke spanningsvelden tussen de verschillende
rechtsbeginselen bestaan en hoe de wetgever en de toezichthouders hiermee om
moeten gaan. Paragraaf 7 bevat een antwoord op de vraag of het gerechtvaardigd is
de nieuwe good governance beginselen te gebruiken als toetsingskader en zo ja, op
welke wijze.

2.2

Good governance

2.2.1

Het Witboek van de Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde in 2001 het Witboek 'Europese governance',
waarin zij stelt dat de hervorming van Europese governance 66n van haar vier strategische doelstellingen is: De Europese Commissie stelt hervormingen voor die zijn
gebaseerd op de vijf beginselen openheid, participatie, verantwoordingsplicht
(accountability), doeltreffendheid (effectiviteit) en coherentie (samenhang). Volgens de Europese Commissie zal de naleving van deze beginselen leiden tot een striktere naleving van het evenredigheids- en het Europese subsidiariteitsbeginsel.

Het Witboek van de Europese Commissie kan worden geplaatst in een bredere ontwikkeling op internationaal en nationaal niveau. Het begrip good governance en de
normatief kader
good governance beginselen spelen een steeds belangrijkere rol als
nationaal,
de
internationaal,
voor de beoordeling van
regionaal of
wijze waarop op
lokaal niveau wetgeving, regels en besluiten totstandkomen en de wijze waarop zij
worden uitgevoerd. De door de Europese Commissie geformuleerde good governance beginselen komen ook in dezelfde, vergelijkbare of andere bewoordingen
terug in de OECD-aanbeveling inzake de verbetering van de kwaliteit van overheidsregulering, 2 het rapport van de Better Regulation Commission (een adviesorgaan
van de Britse regering) inzake de principles of good regulation,3 documenten van

2.

Europese Commissie, Europese governance, Een witboek, Brussel 25.7.2001, COM(2001) 428 def.
OECD Council recommendation on improving the quality of government regulation, OECD/GD 95

3.

Better Regulation Commission, Principles of good regulation 2003, http://www.brc.gov.uk/publications/

1.

(95).

principlesentry.asp.

40

De beginselen van good governance

andere internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties4 en de Wereldbank,5
en wetenschappelijke literatuur.6
De verschillende internationale organisaties en nationale overheden
hanteren geen
uniforme definitie van het begrip good governance of van de beginselen van good
governance en de exacte formulering is afhankelijk van de aard van de organisatie en

haar taken: Desondanks kan worden betoogd, dat de verschillende definities het
gemeenschappelijk idee vertegenwoordigen dat het begrip good governance een uitdrukking vormt van normatieve universele waarden als democratie, rechtsstaat,
bescherming van de mensenrechten en sociale gerechtigheid.8 Uit het good governance idee vloeien de good governance beginselen voort, waarvan de precieze invulling kan worden gedifferentieerd naar de aard en het doel van de overheidsorganisatie, de aard van de bevoegdheden, de relatie met andere overheidsorganisaties en de
verhouding met de burgers. De beginselen van goed bestuur kunnen worden teruggeleid tot de beginselen van behoorlijk handelen, die oorspronkelijk in het privaatrecht tot stand zijn gekomen en die iedere burger of overheidsinstantie in de relatie

4.

5.

Zie resolutie 2000/64 van de VN mensenrechten Commissie inzake 'The role of good governance in the
promotion of human rights'. De resolutie is aangenomen tijdens de zesenzestigste vergadering op 26
april 2000 (http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000.64.En?Opendocument). Zie ook de website van de UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,
www.unescap.org/huset/gg/governance.htm.
Zie bijvoorbeeld Worldbank, Reforming public institutions and strengthening governance: a Worldbank
strategy,

6.

Washington DC 2000,

W van Gerven, The European Union, a polity of states and peoples, Oxford: Hart Publishing 2005, met
name hoofdstuk 4. Zie de verschillende bijdragen in D. Curtin & R.A. Wessel (ed), Goodgovernance and
the European Union, renectzons on concepts, institutions and substance, Antwerp-Oxford-New-York: Intersentia 2005. Zie ook E.M.H. Hirsch Ballin, 'Een grondrecht op behoorlijk bestuur', NTB 2000, nr. 10,
p. 305-308. Zie in de context van mededingingstoezicht en economische regulering verder: L. Hancher,

7.
8.

R Larouche & S. Lavrijssen, 'Principles of good market governance', Journal of network industries 2003,
nr. 4, p. 355-389, S. Berg, 'Infrastructure regulation-risk, return and performance', Global utilities
2001, p. 3-10, R. Baldwin & M. Cave, Understanding regulation, theory, strategy and practice, Oxford:
Oxford University Press 1999, p. 78-84 en R. Willig, 'Economic principles to guide post-privatisation
governance', in: R Besanes, E.M. Uribe & R. Willig (ed), Can Privatization deliver In»astructure for Latin
America, Baltimore, MD: John Hopkins University Press 1999, p 151-169.
J. Wouters en C. Ryngaart, 'Good governance: Lessons from international organizations', in: D. Curtin
& R.A. Wessel 2005, p. 69-104.
Zie ook D. Curtin & I. Dekker, 'Good governance: the concept and its application by the European Union',
in: Curtin & Wessel 2005, p. 8-10. Laatstgenoemde auteurs zijn geinspireerd door de theorie van Dworkin
en betogen dat het begrip good governance kan worden gezien als een basisidee, dat de basis vormt voor
de verschillende interpretaties van dat idee. Die verschillende interpretaties kunnen tot uitdrukking
komen in verschillende opvattingen over wat de beginselen van good governance zijn. De benadering van
Curtin en Dekker komt ook terug in de verschillende VN documenten (www.unescap.org/huset/gg/
governance.htm) en in het Verslag 2004 van de Algemene Rekenkamer, Den Haag maart 2005,
www. rekenkamer.nl.
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tot de andere burgers en de overheid moet respecteren: De beginselen van behoorlijk handelen kunnen strenger worden ingevuld naarmate een burger of overheidsorgaan meer mogelijkheden of bevoegdheden heeft om over een andere burger te
beslissen.10 De strengere invulling van de beginselen van behoorlijk handelen heeft
de weg open gemaakt voor een juridische ontwikkeling naar het respect voor de

beginselen van goed bestuur.
De Europese Commissie heeft in het Witboek weinig moeite gedaan de oorsprong en
de functie van het begrip good governance te verklaren. Evenmin rechtvaardigt zij de

keuze voor de nieuwe good governance beginselen en hun juridische relevantie. Zij
gaat niet in op de relatie van de nieuwe beginselen met de bestaande Europese
rechtsbeginselen, die zijn gericht op de realisatie van de waarden van de beginselen
van de rule of law of de rechtsstaat en het democratiebeginsel of op de verwezenlijking van de marktintegratiedoelstellingen van de EU.11 De volgende paragrafen hebben als doel inzicht te verschaffen in de functie en de ontwikkeling van de nieuwe
good governance beginselen alsmede de relatie met de bestaande Europese rechtsbeginselen.
De relatie met de rule of law ofde beginselen van de rechtsstaat

2.2.2

De Europese fizndamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is de EU een rechtsgemeenschap
waarbinnen de beginselen van de rule of law of de rechtsstaat moeten worden geres-

2.2.2.1

pecteerd.12 De beginselen van de rule of law of de beginselen van de rechtsstaat en

het democratiebeginsel (hierna: 'fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen')
maken naast de Europese rechtsbeginselen, die zijn gericht op de realisatie van de
marktintegratiedoelstellingen van de EU ('de marktintegratie beginselen'), deel uit
van de Europese algemene rechtsbeginselen. De Europese algemene rechtsbeginselen zijn niet enkel bindend voor de EU-instellingen, maar ook voor de nationale wet-

9.
10.

11.

Zie hierover W van Gerven, Beginselen van behoorlijk handelen, Gent/Zwolle: Story-Scientia/Tjeenk Willink

1983, p. 14-15.
Van Gerven 1983, p. 15-17. Volgens Van Gerven zijn het gelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het verbod van datournement de pouvoir bijzondere beginselen die speciaal gelden voor
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke posities van bovengeschiktheid. Daarnaast bestaan algemene
beginselen van behoortijk handelen die een ieder binden, ongeacht of hij zich in een bovengeschikte,
ondergeschikte of wederkerige positie bevindt. Het gaat dan om de verplichting om evenwichtig (niet
willekeurig) en zorgvuldig te handelen en om het bij anderen gewekte vertrouwen te respecteren.
Zie ook A. Follesdal, 'The political theory of the white paper on governance: Hidden and fascinating',

European Public Law
12.

2003, nr. l, p. 75.

HvJEG 25 juli 2002, zaak C-50/OOP, Uni6n de Pequeos Agricultores, Jun 2002,

HvJEG 23 april 1986, zaak 294/83, les Verts, Jun 1986, p. I-1339, ro. 23.
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gever en de nationale autoriteiten voorzover zij binnen het toepassingsgebied van
het EG recht handelen. 13

De marktintegratiebeginselen en de rechtsstatelijke beginselen hebben verschillende functies, maar zijn tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden. Laatstgenoemde
beginselen vormen een waarborg dat de EU-instellingen en de lidstaten de doelstellingen van het EG-Verdrag op een legitieme wijze realiseren. Uit artikel 2 EG blijkt
dat de verwezenlijking van de marktintegratiedoelstellingen niet alleen is gericht op
de realisatie van het ideaal van een economisch liberalisme. Zij moeten ook bijdragen
aan een betere behartiging van de economische en sociale rechten en belangen van
de burgers. De realisatie van marktintegratie is dus ook gericht op de bevordering
van de sociale gerechtigheid, die in Europese democratieen hand in hand gaat met
het rechtsstaatbegrip.14 In Nederland wordt het beginsel van het zo goed mogelijk
bevorderen van de belangen van de burgers aangeduid met het beginsel van de dienende overheid, hetgeen een beginsel van de rechtsstaat is. 15
Het Hof heeft voor de formulering van de fundamentele Europese rechtsstatelijke
rechtsbeginselen inspiratie geput uit de fundamentele waarden die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten, zoals democratie, vrijheid,
rechtsstaat en mensenrechten en de beginselen die gericht zijn op de realisatie van
de fundamentele waarden. Hoewel de precieze inhoud, de achtergrond en de ontwikkeling van het begrip rechtsstaat en het Engelse begrip 'rule of law' verschillen,
bevatten zij gemeenschappelijke elementen, zoals het recht op toegang tot de rechter, bescherming van mensenrechten, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel
dat het overheidsoptreden op een wettelijke grondslag moet zijn gebaseerd (legaliteitsbeginseD.16 De rechtsstaat en de rule of law zijn gericht op het tegengaan van
willekeur in de machtsuitoefening van de staat. Dit wordt gekoppeld aan de verwach13.

Uit rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid, dat de EU-lidstaten binnen het toepassingsgebied

van het EG recht handelen, wanneer zij Europese regelgeving uitvoeren of toepassen en wanneer zij
gebruikmaken van hun bevoegdheid om uitzonderingen te maken op de fundamentele verdragsvrijheden, HvJEG 11 juli 1985, gevoegde zaken 60 en 61/84, Cinethaque, Jur. 1985, p. 2618, HvJEG 30 september 1987, zaak 12/86, Demirel, Jur. 1987, p. 3719 en HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89, ERT v.
Dimotiki, Jur. 1991, p. I-2925.
14.

15.

Zie ook W van Gerven, 'De Europese Grondwet teruggefloten. Wat nu?, Rechtskundig weekblad 2005-

2006, nr. 5, p. 167-168, die stelt dat in Europese democratieen Rechtsstaat en Sozialstaat hand in hand
gaan. Zie ook Van Gerven 2005, p. 183-212.
M. Scheltema, 'De Rechtsstaat', in: J.WM. Engels (ed), De rechtsstaat herdacht, Zwolle: WE.J. Tjeenk
Willink 1989, p. 20-22. Zijlstra noemt het beginsel van de dienende overheid het beginsel van de sociale rechtsstaat. Het overheidsoptreden dient sociale gerechtigheid te realiseren. Het is moeilijk te
beschrijven wat sociale gerechtigheid inhoudt. In ieder geval kan worden gesteld dat het inhoudt dat de
overheid zich moet inspannen voor de realisatie van de sociale, economische en culturele grondrech
ten. S.E. Zijlstra, Zelfstandige bestuursorganen in een democratische rechtsstaat: Een onderzoek naar de
democratisch rechtsstatelijke en positiefrechtelijke aspecten van het gebruik van zbo's, meer in het bijzonder
op gemeentelijk niveau, Den Haag: VUGA 1997, p. 50.

16.

Zie

Van Gerven 2005, p. 104.
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ting van en de plicht tot gehoorzaamheid van burgers aan de regels, die als gevolg van
het respect van de beginselen van de rechtsstaat door de overheid in staat moeten
17
zijn de wet te respecteren.

Uit de fundamentele waarden van de Unie en van de EU-lidstaten vloeien de fundamentele grondrechten voort, waarvan kan worden gesteld dat de burger hierover
beschikt, ongeacht of deze rechten al dan niet zijn gecodificeerd.18 Op basis van deze
redenering kwam het Hof, zonder dat het originele EG-Verdrag expliciete verwijzingen naar de fundamentele rechten bevatte, tot de conclusie dat de fundamentele
grondrechten deel uitmaken van de algemene rechtsbeginselen, waarvan het Hof op
grond van artikel 220 EG de eerbiediging verzekert.19 Voor de vaststelling van de
inhoud en de reikwijdte van de grondrechten zoekt het Hof aansluiting bij de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, evenals bij de aanwijzingen die zijn te vinden in de internationale rechtsinstrumenten inzake de bescherming van de rechten van de mens, waaraan de lidstaten hebben meegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten. Aan het EVRM komt in dit verband bijzondere
betekenis toe. De fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen en de
fundamentele grondrechten zijn dus onlosmakelijk verbonden. Enerzijds zijn de
fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen gericht op de realisatie van de fundamentele grondrechten. Anderzijds maken de fundamentele grondrechten deel uit
van de Europese rechtsbeginselen.20 Artikel 6 van het EU-Verdrag codificeert de
rechtspraak van het Hof en bevestigt dat de beginselen van democratie, rechtsstaat
of de rule of law, vrijheid en de mensenrechten deel uit maken van de Europese
rechtsbeginselen.
Tussen de Europese rechtsbeginselen en de nationale constitutionele rechtsbeginselen bestaat een proces van interactie en convergentie.21 Enerzijds put het

Hof inspiratie uit de constitutionele tradities van de lidstaten voor de formulering
van de Europese rechtsbeginselen, anderzijds krijgen de Europese rechtsbeginselen
in de context van het EU wetgevingsproces en de uitvoering van het Europese recht
door de Commissie of de lidstaten, een specifieke invulling. Het Hof kan ter waarborging van een uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht nadere eisen stellen
over de wijze waarop de lidstaten een Europees rechtsbeginsel moeten toepassen bij

18.

WRR, De Toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: Sdu 2002, p. 18-19.
J. Dutheil de La Roch*re, 'The EU and the individual, fundamental rights in the draft constitutional
treaty', CMLRev. 2004, nr. 2, p. 346. Zie ook de Conclusie van A-G Stix-Hackl van 18 maart 2004, zaak

19.

C-36/02, Omega, Jur. 2004, p. 9609, ro. 77.
HvJEG 12 november 1969, zaak 29/69, Stauder t. Ulm,
zaak C-94/00, Roquette Frares, Jur. 2002, p. 1-09011.

20.

Dutheil de la Rochdre 2004, p. 352.

21.

Zie over dit proces:

17.

T Koopmans,

1991, nr. 10, p. 927-933.
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de uitvoering van het Europese recht. De nadere invulling van het Europese rechtsbeginsel door het Hof kan leiden tot een dispariteit tussen de Europese en nationale
rechtsbeginselen. Hiervan kan een druk uitgaan tot harmonisatie van de zuiver
interne beginselen en regels, waardoor convergentie tussen de constitutionele
22
rechtsbeginselen van de verschillende lidstaten optreedt.
2.2.2.2

De ontwikkeling naar de nieuwegoodgovernance beginselen

Het in de vorige paragraaf beschreven proces van interactie en convergentie tussen
de Europese en de nationale rechtsbeginselen is ook zichtbaar in de ontwikkeling
naar de nieuwe good governance beginselen. Uit de rechtspraak van het Hof en het
EU-Verdrag volgt, dat de EU-instellingen de waarden en beginselen van de democratische rechtsstaat moeten respecteren die ten grondslag liggen aan de constitutionele tradities van de lidstaten. Echter, de specifieke invullingen van deze beginselen
op nationaal niveau, zoals het beginsel van de trias politica,23 het beginsel van de
representatieve democratie en/of het beginsel van de ministeriale verantwoordelijkheid, zijn wegens de quadri-partite structuur van de EU niet toereikend of gemakke-

lijk toepasbaar voor de waarborging van een legitiem wetgevend of bestuurlijk optreden van de EU.

Niet twee maar drie EU-instellingen zijn betrokken bij het Europese wetgevingsproces. De Raad van Ministers is het belangrijkste besluitvormende orgaan, waarvan de
individuele ministers politiek verantwoordelijk zijn aan en verantwoordelijk kunnen

worden gehouden door hun nationale parlementen. Echter, de Raad kan als geheel
niet politiek verantwoordelijk worden gehouden op Europees niveau.24 Het demo-

22.

23.

Zie hierover W van Gerven,'Naar een Europees

gemeen recht van algemene rechtsbeginselen', RM Themis 1995, nr 5, p. 233-243. Van Gerven wijst bijvoorbeeld op het voorbeeld dat het Hof bij de formulering van het beginsel van een effectieve rechtsbescherming werd beinvloed door het Franse en het
Belgische rechtssysteem. Wat betreft het verlenen van een volledige rechtsbescherming door de nationale rechter, werd het Hof beinvloed door het Nederlandse en het Engelse systeem. De nationale rechters werden op hun beurt weer beinvloed door de rechtspraak van het Hof. Ter waarborging van een
uniforme toepassing van het Europese recht heeft het Hof later vastgesteld onder welke voorwaarden
de rechters administratieve handelingen moeten opschorten die in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht, omdat te grote verschillen bestonden tussen deze voorwaarden in de verschillende lidstaten. Een
ander voorbeeld is het proportionaliteitsbeginsel dat voor de rechtspraak van het Hof vooral in het
Duitse recht tot ontwikkeling was gekomen, maar bijvoorbeeld in het Engelse recht onbekend was,
Momenteel passen de Engelse rechters het proportionaliteitsbeginsel toe in gebieden die door het
Gemeenschapsrecht of de Human Rights Act 1998 worden bestreken. Zie over de ontwikkeling van het
proportionaliteitsniveau op Europees niveau ook: A. De Moor-van Vugt, Maten en Gewichten, Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 63-73.
Hier moet worden opgemerkt dat binnen de EU lidstaten het beginsel van de trias

politica

een belang-

rijk beginsel is dat ten grondslag ligt aan de staatsinrichting. Echter, bij de uitwerking van dit beginsel
is geen sprake van een strikte scheiding tussen de drie machten, maar van een situatie waarin de wetgevende macht, het bestuur en de rechtspraak elkaar onderling controleren en met elkaar samenwerken.
De machten houden elkaar in evenwicht door een stelsel van 'checks and balances'. Zie hierover:
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 49-50.
24.

De Raad kan weI worden gehoord door het Europese Parlement (art. 197 EG).
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cratisch gekozen orgaan, het Europese Parlement, heeft niet op alle terreinen volwaardige wetgevende bevoegdheden. De Europese Commissie kan in verscheidene
opzichten worden gekarakteriseerd als een a-typische uitvoerende macht. Zij
beschikt in de meeste gevallen over een exclusief initiatiefrecht voor de totstandbrenging van nieuwe regelgeving. Op basis van het EG-Verdrag is zij in beginsel de
belangrijkste uitvoerende macht, maar zij moet deze bevoegdheid in de meeste
gevallen delen met de lidstaten. Deze verdeling van bevoegdheden is een gevolg van
de constitutionele structuur van de EU, die wordt gekenmerkt door executief federalisme ('executive federalism'). In deze structuur vervullen de lidstaten naast de Commissie een zeer belangrijke rol bij de uitvoering van de richtlijnen en verordeningen
van de Europese Unie.25 Ook hebben de lidstaten een rol bij de opstelling van gede26
legeerde regelgeving door de Commissie via de comitologieprocedure. De Europese
Commissie functioneert niet op basis van een democratisch mandaat van het Europese
Parlement, maar zij moet in beginsel het communautaire belang op een onafhankelijke
wijze behartigen.27 Zij is wel politiek verantwoordelijk en kan verantwoordelijk worden gehouden door het Europese Parlement. Het Europese Parlement kan inlichtingen
vorderen van de Commissie en kan de Commissie via een motie die is aangenomen met
een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen en tevens bij meerderheid
van de leden van het Parlement, dwingen als geheel af te treden. 28

Het moge duidelijk zijn dat de wijze waarop de constitutionele rechtsbeginselen worden ingevuld op nationaal niveau, niet volledig toepasbaar zijn op de wijze waarop
wetten en regels op Europees niveau tot stand worden gebracht en worden uitgevoerd. De nationale beginselen bieden de burgers daarom onvoldoende mogelijkhe-

25.

K. Lenaerts, 'Regulating the regulatory process': "delegation of powers" in the

26.

European Law Review 1993, nr. 18, p. 23-49.
Comitologie is een wijze van besluitvorming waarbij cornites die bestaan uit vertegenwoordigers van de
lidstaten de Commissie assisteren bij de uitvoering van Europese regelgeving door het verstrekken van

European Community,

advies, waarbij in sommige gevallen de Raad het werk kan overnemen. De regelgevingsprocedure wordt
gebruikt voor de vaststelling van maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben essentille
onderdelen van een basisbesluit (Verordening of Richtlijn) toe te passen of om niet-essentiele onderdelen van een basisbesluit aan te passen of bij te werken. Zie K. Lenaerts & A. Verhoeven, 'Towards a legal
framework for executive rule-making in the EU? The contribution of the new comitology decision',
CMLRev 2000, nr. 3, p. 645-686. Zie ook de artikelen 5,7 en 8 van het Besluit van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEG 1999 L 184/23.
27.

Zie artikel 213, lid 2 EG.

28.

Zie artikel 197 en 201 EG. Daarnaast heeft het EP de bevoegdheid de voordracht van de voorzitter van

de Commissie goed te keuren evenals de voordracht van het volledige college inclusief de voorzitter
(artikel 214 EG). De bevoegdheden van het EP bij de benoeming van de Commissie kunnen als beperkt
worden aangemerkt, orndat het EP zelf geen genomineerden kan voordragen en deze bevoegdheden bij
de Raad, in de samenstelling van de regeringsleiders en staatshoofden, liggen. De Raad is bij de voordracht van genomineerden niet verplicht rekening te houden met uitkomsten van de Europese verkiezingen. Als gevolg daarvan is de voorkeur van de nationale regeringen en niet de uitkomst van de
verkiezingen leidend bij de benoeming van de leden van de Commissie, zie Van Gerven 2005, p. 84-85.
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den hun belangen op effectieve wijze te laten vertegenwoordigen en behartigen op
Europees niveau. Vanuit dit perspectief zijn de nieuwe good governance beginselen in

ontwikkeling gekomen. Het Hof en de andere EU-instellingen zijn bij de formulering
van deze beginselen op hun beurt geinspireerd door de toepassing van de good governance beginselen op internationaal niveau ter legitimatie van internationale organisaties, waarvan de lidstaten deel uitmaken. Ook halen zij inspiratie uit de ontwikkeling van nieuwe beginselen op nationaal niveau voor de legitimatie van het centrale
bestuur en van nieuwe onafhankelijke entiteiten, zoals independent economic regulators, waaraan in toenemende mate regulerende bevoegdheden worden toegekend.29
Op hun beurt beinvloeden de Europese ontwikkelingen de rechtsontwikkeling in de
lidstaten. Zo heeft de Britse wetgever in bijzondere wetgeving voor de economic regulators de verplichting verankerd om de nieuwe good governance beginselen te respecteren (zie hfdst. 10). Ook in Nederland krijgen de nieuwe good governance beginselen
geleidelijk aan een belangrijkere rol bij de legitimatie van het bestuur en de onafhankelijke mededingingstoezichthouders (zie hfdst. 2, par. 5.4.1 en hfdst. 3).

2.2.2.3

Relatie nieuwe goodgovernance beginselen en bestaande Europese
rechtsbeginselen
Zowel op Europees niveau als nationaal niveau zijn de nieuwe good governance
beginselen gebaseerd op het inzicht dat voor de realisatie van de fundamentele waarden van het democratiebeginsel en de rechtsstaat door de overheid aanvullende
beginselen nodig zijn. De nieuwe good governance beginselen functioneren naast
het beginsel van de representatieve democratie en de bestaande beginselen van de

rechtsstaat zoals het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en de mensenrechten en zijn gericht op de realisatie van dezelfde fundamentele waarden als de
bestaande rechtsbeginselen. Voor een gedeelte overlappen de nieuwe en de
bestaande beginselen. Echter, zij hebben verschillende functies. Via de traditionele
democratische processen zijn nieuwe organisaties, zoals onafhankelijke toezichthouders, opgericht die regulerende bevoegdheden kunnen hebben, maar die niet volledig onder politieke controle staan. De bestaande beginselen van de rechtsstaat zijn
29.

Zo heeft het Zweedse bestuursmodel, waarbij voor de toepassing van het recht en beleid in individuele

gevallen een scheiding bestaat tussen de regering en onafhankelijke administratieve autoriteiten, de
ontwikkelingen in de andere EU-lidstaten beinvloed, die traditioneel worden gedomineerd door een
bestuurmodel waarin de regering hierarchisch verantwoordelijk is voor het bestuur. Met name in het
VK, maar ook in Nederland en Italie en op EU-niveau, zijn naar het voorbeeld van het Zweedse model
onafhankelijke bestuursorganen de laatste decennia een belangrijke rol gaan spelen. Bij het Zweedse
bestuursmodel horen andere instrumenten voor de verantwoording en de controle van het bestuur dan
het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid. Hier kan worden gewezen op het belang van het
transparantiebeginsel en het belang van het instituut van ornbudsmannen. Ook deze instrurnenten
zijn, hoewel niet op identieke wijze, overgenotnen door de lidstaten en de EU-instellingeti. Het Hof
heeft onder invloed van de ontwikkelingen op nationaal niveau en Europees niveau met betrekking tot
de aanname van openbaarheidswetgeving het transparantiebeginsel geformuleerd. Zie hierover: J. Zillen 'European models of government: Towards a patchwork with missing pieces', Parliamentary Ati%irs
2001, nr. 54, p. 102-119.
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onvoldoende om een legitieme bevoegdheidsuitoefening door de nieuwe organisaties te waarborgen. Laatstgenoemde beginselen zijn immers voornamelijk gericht op
rechtsbescherming, in die zin dat het bestuur bij de uitoefening van sanctionerende
of belastende bevoegdheden in een concreet geval de rechten van verdediging en het
recht op een goed bestuur van de burgers respecteert. De nieuwe beginselen hebben
een aanvullende en plaatsvervangende functie. Zij moeten namelijk niet alleen
rechtsbescherming in een concreet geval waarborgen, zij vormen ook een waarborg,
dat het bestuur en de nieuwe instituties die niet (volledig) vallen binnen de wijze
waarop het idee van de trias politica traditioneel is uitgewerkt, op een democratisch
gelegitimeerde wijze juridische en economische keuzes maken bij de uitvoering van
regulerende bevoegdheden die de belangen van verschillende stakeholders kunnen
raken. Deze nieuwe beginselen zijn universeel toepasbaar op iedere overheidsorganisatie onafhankelijk van de aard van de activiteiten, van het niveau waarop de orga30
nisatie opereert en de relatie tot de vertegenwoordigende organen en de burgers.
Good governance houdt dus in dat de overheid zowel de bestaande rechtsbeginselen
als de nieuwe good governance beginselen respecteert. De nieuwe beginselen hebben
een bijzondere betekenis voor de legitimatie van de regulerende bevoegdheden van
het bestuur en nieuwe niet-traditionele internationale en nationale organisaties, die
niet meer (volledig) binnen de traditionele democratische processen van verantwoording en controle vallen. Zonder de nieuwe good governance beginselen kan
onvoldoende worden gewaarborgd dat het bestuur en de nieuwe instituties bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden in overeenstemming met de fundamentele waarden van het democratiebeginsel en de rule of law handelen. De functie
van de good governance beginselen kan als volgt schematisch worden weergegeven:
Democratiebeginsel

Good
governance

Nieuwe

GGB

30.

Rule of
law

Zie ook A. Verhoeven, 'Democratic life in the European Union, according to

its

constitution'; in Curtin

& Wessel 2005, p. 163-168, Wouters & Ryngaart 2005 en Van Gerven 2005, p. 159.
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2.2.2.4

Juridische relevantie en ontwerp-Grondwet en EU-Handvest
De ontwikkeling naar de nieuwe good governance beginselen is verankerd door het

ontwerp- Grondwettelijk Verdrag, waarin het EU-Grondrechtenhandvest is opgenomen31 en dat verwijzingen bevat naar de nieuwe good governance beginselen. De
nieuwe beginselen worden gezien als nieuwe fundamentele rechtsbeginselen of als
een nieuwe invulling van bestaande fundamentele Europese rechtsbeginselen.32 In
sommige gevallen zijn de beginselen geformuleerd als een fundamenteel grondrecht
in het EU Grondrechtenhandvest, zoals het recht op toegang tot documenten en het
33
recht op een goed bestuur.
Mede als gevolg van de uitkomsten van het Nederlandse en Franse referendum heeft
het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag voorlopig geen bindende status. Echter, de
inhoud van het ontwerp is tot stand gebracht via een proces van democratische en
wetenschappelijke discussie binnen de door de Europese Raad van Laken ingestelde
Constitutionele Europese Conventie, waarvan vertegenwoordigers van de nationale
regeringen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, vertegenwoordigers van hun
nationale parlementen, van de Europese Commissie, van het Europese Parlement en
waarnemers van het Europees Economisch Sociaal ComitU, van het Comitd van de
Regio's en van de sociale partners en de Europese Ombudsman deel uitmaakten. 34
De Conventie had als mandaat op een zo'n breed mogelijke en transparante wijze,
onder andere door raadpleging van de civiele maatschappij, een debat over de toekomst van Europa te voeren en om ter voorbereiding van de Intergouvermentele
Conferentie naar oplossingen te zoeken om de Unie democratischer, transparanter
en efficienter te maken. Dit proces heeft geleid tot consensus over de opstelling van
een ontwerp-Grondwettelijk Verdrag voor Europa, dat door de
regeringsleiders en de
staatshoofden van de EU-lidstaten is ondertekend in Rome in oktober 2004. De oor-

spronkelijke opstellers van het EU-Grondrechtenhandvest, dat in het ontwerpGrondwettelijk Verdrag is opgenomen, hadden aansluiting gezocht bij de fundamentele rechten die zijn erkend in het EU-Verdrag, het EG-Verdrag, nationale grondwetten van de EU-lidstaten en internationale mensenrechtenverdragen.35 Ook dit document is op transparante en consensusgerichte wijze na een openbaar debat met de
civiele maatschappij tot stand gebracht door een Conventie bestaande uit vertegen31.

Het Handvest

is

geincorporeerd in deel II van het ontwerp Verdrag voor een

Grondwet voor Europa,

PbEG 2004 C 310/1.
32.

Zie K. Lenaerts, '"In the Union we trust": Trust-enhancing principles of community law',

Common Mar-

ket Law Review 2004, nr. 2, p. 317-343.
33.

Artikel I-50 van het ontwerp-Grondwettelijk
Verdrag en artikel 42 van het

EU-Handvest

(artikel II-102

van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag) en artikel 41 van het EU-Handvest (artikel II-112 van het
ontwerp-Grondwettelijk Verdrag).
34.

Europese Raad van Laken, 'De Toekomst van de Europese Unie', Verklaring van Laken van 15 december
2001.

35.

Zie de preambule van het

EU Handvest en zie hierover K. Lenaerts & E. de
the European Union', Common Market Law Review 2001, nr. 2, p. 273-300.

Smijter, 'A "bill of rights" for
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woordigers van de Raad, de Commissie, het Europese Parlement, de regeringen en de
nationale parlementen. Het Handvest is aanvaard door de Europese Raad en de drie
36
EU-instellingen met wetgevende bevoegdheden.

In het licht van de bronnen die ten grondslag liggen aan de rechten en beginselen die
zijn opgenomen in het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag en het EU-Grondrechtenhandvest en de wijze waarop de documenten tot stand zijn gekomen, wordt verdedigd, dat de inhoud van de meeste rechten overeenkomen met de beginselen van de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten en daarom deel uitmaken van de Europese algemene rechtsbeginselen.37 Hierbij moet worden aangetekend, dat het EU-Grondrechtenhandvest met name invloed zal hebben op de rechten, zoals het recht op een goed bestuur en het recht op een effectieve rechtsbescherming, die al expliciet deel uitmaken van de Europese en nationale rechtsbeginselen
en die verder ontwikkeld kunnen worden door de Europese en nationale rechters aan
de hand van het Handvest. Ten aanzien van de juridische effecten van de rechten die
positieve verplichtingen kunnen opleggen aan de lidstaten en die financiale implicaties kunnen hebben, is meer terughoudendheid geboden.38 Aangezien de nieuwe
good governance beginselen zijn gericht op de verwezenlijking van het recht op een
goed bestuur, dat een door het Hof erkend Europees rechtsbeginsel is, wordt in dit
hoofdstuk betoogd dat de nieuwe beginselen deel uitmaken van de Europese rechtsbeginselen.39 Het hoofdstuk zal uiteenzetten dat het recht op good governance een

36.

De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europese Parlement hebben het EU Handvest
aanvaard gedurende de Europese Raad van Nice in december 2000. Zie Europese Raad van Nice, 'Conclusies van het Voorzitterschap', 7-10 december 2000.

37.

Zie in vergelijkbare zin: Lenaerts & E. de Smijter 2001, p. 273-300 en S.C.

van Bijsterveld en E.M.H.

Hirsch Ballin, De integratie van het Handvest van de Grondrechten van de EU in de constitutie van de EU,
rapport voor de WRR, Den Haag mei 2003. Het is van belang, dat de Commissie, het Parlement en de
Raad het EU Handvest in de praktijk gebruiken als referentiekader voor nieuwe besluiten. Zie hierover
Resolutie van het Europese Parlement van 23 oktober 2002 over de gevolgen van het Handvest van de
grondrechten van de EU en zijn toekomstige status (2002/2139(INI), PbEG 2002 C 30OE/432. Daar
naast is de door de Europese Ombudsman opgestelde 'Europese Code van goed administratief gedrag',
die de nieuwe good governance beginselen uitwerkt en die is goedgekeurd door het Europese Parlement, van toepassing op alle EU Instellingen. Zie Europese Ombudsman, 'De Europese Code van goed
administratief gedrag', maart 2002, http://www.euro-ombudsman.eu.int/code/pdf/nl/code_nl.pdf.
38.

39.
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Zie Van Gerven 2005, p. 123-127. Dat terughoudendheid moet worden betracht met de toekenning
van juridische effecten aan de beginselen die positieve verplichtingen opleggen aan de lidstaten, volgt
ook uit artikel 51 van het EU-Handvest. Dit artikel maakt een onderscheid tussen rechten en beginselen. Subjectieve rechten worden geeerbiedigd en beginselen nageleefd (artikel [I-111 van het ontwerp-

Grondwettelijk Verdrag). Volgens artikel 52 van het EU-Handvest (artikel II-112 van het ontwerpGrondwettelijk Verdrag) blijft de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van de bepalingen die beginselen bevatten beperkt tot de uitleg van de handelingen van de instellingen, organen en instanties van de
Unie en van de lidstaten, die uitvoering geven aan de beginselen en de toetsing van de wettigheid van
deze handelingen in het licht van de beginselen,
HvJEG 31 maart 1992, zaak C-255/9OP, Burban, Jur. 1992, p. I-2553, GvEA 18 september 1995, zaak
T-167/94, Nolle, Jur. 1995, p. II-2589 en GvEA 9 juli 1999, zaak T-231/97, New Europe Consulting,
Jur. 1999, p. II-2403.
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ruimer bereik heeft dan de administratie, maar ook verplichtingen met zich brengt
voor de wetgever. Immers, de wetgever moet ervoor zorgen dat het bestuur de good
governance beginselen kan respecteren bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
(hfdst. 2, par. 3.1).
De nieuwe good governance beginselen maken deel uit van het recht, omdat zij uitdrukking geven aan fundamentele waarden die richtinggevend zijn voor de rechtsvorming in de EU en de lidstaten.40 Het zijn beginselen, omdat zij een abstract karakter hebben en uitdrukking geven aan morele waarden.41 De volgende paragrafen
zullen betogen, dat het Hof de status van Europees rechtsbeginsel van de meeste
nieuwe good governance rechten en beginselen heeft bevestigd in de rechtspraak.42
In verband met de vormgeving en het functioneren van het mededingingstoezicht is
van belang, dat de preambules van Verordening 1/2003 en de energierichtlijnen
expliciet overwegen, dat zij in overeenstemming zijn met de rechten en de beginselen die zijn erkend in het EU-Handvest.43 Dit betekent dat de wetgever en de nationale autoriteiten niet alleen op grond van de Europese rechtsbeginselen, maar ook
via de betreffende Europese wetgeving en artikel 10 EG hun bevoegdheden in overeenstemming met de rechten en beginselen van het EU-Handvest moeten uitleggen.

2.2.3

Belang nieuwegoodgovernance beginselen voor onafhankelijke
mededingingstoezichthouders

De nieuwe good governance beginselen zijn ook van belang voor de legitimatie van
de bevoegdheidsuitoefening door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.
De mededingingstoezichthouders passen niet gemakkelijk in het model van de trias
politica, zoals dit traditioneel is uitgewerkt in de lidstaten.44 De toezichthouders vallen niet volledig onder de traditionele democratische processen van verantwoording
en controle, maar hebben wel regulerende bevoegdheden. De mededingingstoezichthouders zijn, mede onder invloed van het Europese recht, bij de uitoefening van hun
bevoegdheden in concrete gevallen op afstand van de politiek geplaatst (hfdst. 1,
40.

41.
42.

43.

44.

Zie Curtin & Dekker 2005, p. 8-10. Zie voor een theoretische uiteenzetting over het karakter en de werking van rechtsbeginselen ook B.WN. de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het
administratiefprocesrecht, Zwolle: WE.J. Tjeenk Willink 1987, p. 92 e.v. en Zijlstra 1997, p. 38.
Zie over dit kenmerk van rechtsbeginselen Zijlstra 1997, p. 38 en de Waard 1987, p. 84 e.v.
Zie ook Van Gerven 2005, p. 123-127.
Zie overweging 37 van de preambule van Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002
betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG
2003 L 1/1, overweging 34 van de preambule van Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, PbEG 2003 L 176/37 en overweging 33 van de
preambule van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van
Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/57.
Zie ook voetnoot 23.
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par. 4). Bij de uitoefening van hun uit het Europese recht afkomstige bevoegdheden
moeten zij noodzakelijkerwijs belangen afwegen en open normen invullen en toepassen. Zij kunnen over de interpretatie en toepassing van de open normen in concrete gevallen op proactieve wijze beleidsregels opstellen en hebben soms de

bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften. Zij combineren regulerende met sanctionerende bevoegdheden en hun beslissingen kunnen
effecten hebben voor verschillende stakeholders. Het beginsel van de representatieve democratie, het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid en het
beginsel van de machtenscheiding zijn daarom niet voldoende om een goede controle van de bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders te
garanderen. De bestaande rechtsstatelijke rechtsbeginselen zijn hoofdzakelijk
gericht op het waarborgen van rechtsbescherming in een concreet geval en niet op
de verzekering van een legitieme en effectieve afweging van de conflicterende belangen bij de formulering van het beleid dat ten grondslag ligt aan de concrete besluiten
van de toezichthouders. Voorzover de bestaande constitutionele rechtsbeginselen
niet toereikend zijn, vormen de nieuwe good governance beginselen een aanvullende
en plaatsvervangende waarborg dat de toezichthouders hun regulerende bevoegdheden op een legitieme en effectieve wijze uitoefenen. Daarnaast stellen zij ook eisen
aan de wetgever, die moet zorgen dat de toezichthouders in de praktijk in overeenstemming met de good governance beginselen kunnen handelen.
Naast de waarborgfunctie hebben de good governance beginselen een instrumentele
functie. Het idee is dat de naleving van de good governance beginselen door de wetgever en de toezichthouders een effectieve realisatie van het wettelijke mandaat van
de toezichthouders bevordert. Economisch onderzoek toont aan, dat een transparant
wettelijk kader en een voorspelbaar, transparant en effectief optreden van de toezichthouders de voorwaarden zijn voor een goed investeringsklimaat, dat de basis is

voor een goede realisatie van de doelstellingen van de bijzondere mededingingswetgeving. De good governance beginselen kunnen de toezichthouders helpen in een
reguleringsomgeving met meerpartijen-relaties de conflicterende belangen van alle
stakeholders te identificeren, deze op een effectieve en legitieme wijze mee te wegen
45
in de besluitvorming en besluiten en regels van een hoge kwaliteit op te stellen.
De volgende paragrafen gaan nader in op het begrip governance en op de functie,
inhoud en achtergrond van de nieuwe good governance beginselen en hun relatie met
de bestaande Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen en marktintegratiebeginse-

len. Dit hoofdstuk heeft niet als doel te onderzoeken welke regeringsvorm in de toekomst wenselijk is voor de EU en op welke wijze de nieuwe good governance beginse45.

Zie hierover Berg 2001, Hancher, Larouche

& Lavrijssen

2003 en hoofdstuk 10 over de wijze waarop de

beginselen van good governance in het VK in de wetgeving zijn vastgelegd en worden toegepast in de
praktijk van de toezichthouders.
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len in het algemeen een rol kunnen spelen bij de legitimatie van het optreden van de
Europese Commissie en Europese onafhankelijke bestuursorganen.46 Dit onderzoek
is gericht op de functie, de juridische effecten en de invulling van de good governance
beginselen bij de vormgeving van het mededingingstoezicht door de Europese en
nationale wetgever en bij de uitvoering van de artikelen 81 en 82 EG en de Europese
richtlijnen door de Europese Commissie en de onafhankelijke nationale autoriteiten,
al dan niet in samenwerking met elkaar op Europees of nationaal niveau.

2.3

Het begrip governance

2.3.1

Het netwerk van multilaterale relaties

In het Witboek definieert de Europese Commissie het begrip 'governance' als volgt:
"de regels, processen en gedragingen die van invloed zijn op de manieren
waarop
bevoegdheden op Europees niveau worden uitgeoefend, waarbij het voornamelijk
gaat om openheid, betrokkenheid, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en
samenhang".47 De definitie brengt onvoldoende tot uitdrukking, dat de Europese
Commissie en de andere EU-instellingen hun bevoegdheden in vele gevallen moet
delen met een veelheid aan transnationale en nationale overheidsinstanties bij de uitvoering en toepassing van Europese regelgeving, waaronder met de netwerken van
nationale autoriteiten, de lidstaten, de bijzondere mededingingstoezichthouders, de
nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechters.48 Verder worden alle
overheidsinstanties bij de formulering en uitvoering van Europese regelgeving geconfronteerd met de conflicterende belangen van de verschillende stakeholders, waaronder de belanghebbende marktpartijen, consumentenorganisaties, lobbyorganisaties,
vakbonden en milieuorganisaties. De stakeholders kunnen zowel op Europees als op
nationaal niveau op verschillende momenten opkomen voor hun belangen, zoals in
openbare consultatieprocedures of bij de Europese of nationale rechter indien zij op
grond van het relevante procesrecht locus standi hebben.
De term governance kan

in meerdere betekenissen worden gebruikt.49 Bij de nadere
het
definiering van
governance begrip kan worden gekozen voor een ruimere of een
nauwere definitie. In een nauwe definitie verwijst het begrip enkel naar het bestuur
dat uitvoering geeft aan de wetgeving.50 In dit onderzoek wordt gekozen voor een
ruime definitie, omdat wordt betoogd dat good governance niet alleen implicaties
thema uitgebreid Van Gerven 2005.

46.

Zie over dit

47.
48.

Witboek 2001, p. 8.
Zie voor commentaar op de eenzijdige definitie van de Europese Commissie eveneens:
Accountability in the European Union, Oxord: Oxford University Press 2002, p. 179.

49.

Harlow 2002,

50.

Zie Van Gerven 2005, p. 158-212.

p.

C.

Harlow,

172-192.
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heeft voor het bestuur, maar ook voor de wetgever die bij de inbedding van de onafhankelijke toezichthouders moet waarborgen dat zij hun bevoegdheden op een
51
goede manier kunnen uitoefenen.

In het licht van het voorgaande verwijst de term governance in dit onderzoek naar
het geheel van constitutionele beginselen, wetgeving, regels, procedures, processen
en praktijken, dat het netwerk van multilaterale en wederkerige relaties tussen de
Europese, transnationale, nationale overheidsinstanties en de verschillende stakeholders structureert met het oog op de regulering van een bepaald sociaal en economisch gedrag. Dit onderzoek richt zich op economische regulering en mededingingstoezicht, die een vorm van economic governance zijn. De invalshoek is een
analyse van de bestaande constitutionele rechtsbeginselen, nieuwe good governance
beginselen en regels die relevant zijn voor de vormgeving en het functioneren van de
mededingingstoezichthouders, hun relatie tot de stakeholders en de wijze waarop zij
kunnen ingrijpen in het functioneren van de markt en het proces van herstructurering.52 De nieuwe good governance beginselen hebben een algemene reikwijdte,
maar zij kunnen afhankelijk van de sector of de vorm van governance een specifieke
invulling krijgen. Dit hoofdstuk zal nagaan welke invulling de beginselen krijgen in
de context van economische regulering en mededingingstoezicht. Zonder hier diepgaand op in te gaan, erkent de Commissie dat de nieuwe good governance beginselen
niet alleen zijn gericht op de waarborging van goede besluitvormingsprocedures,
maar ook eisen stellen aan de kwaliteit van de wetgeving en de besluiten. Immers, de
wetten en besluiten moeten doeltreffend zijn voor de realisatie van de marktintegratiedoelstellingen van de Europese wetgeving en besluiten (effectiviteitsbeginsel).
Daarom wordt in dit hoofdstuk niet alleen besproken welke procedurele good governance beginselen van belang zijn in het kader van het mededingingstoezicht en economische regulering, maar wordt ook aandacht besteed aan het effectiviteitsbeginsel en de inhoudelijke eisen die daaruit voortvloeien.

Verder wordt aangetekend, dat in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk handelen, die oorspronkelijk in het privaatrecht tot stand zijn gekomen, ook van
de stakeholders mag worden verwacht dat zij zich behoorlijk gedragen in de relatie
met de overheid en in het bijzonder voorzover zij invloed willen uitoefenen op de
inhoud van nieuwe wetgeving, regels en besluiten (hfdst. 2, par. 2.1).53 Echter, de
gedragsnormen die voor de stakeholders in het governance proces gelden, zijn in vergelijking tot de normen die gelden voor de overheid nauwelijks tot ontwikkeling
51.

Ook de VN, de Wereldbank en de

5. In het Witboek gaat

OECD hanteren een ruimer governance begrip, zie de voetnoten 2,4 en
impliciet van uit dat het governance-begrip niet enkel het

de Commissie er

bestuur maar ook de Europese wetgever omvat. De Commissie besteedt echter nauwelijks aandacht aan
de uitleg van het governance-begrip.
52.

Zie Hancher, Larouche

53.

Zie

54
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Lavrijssen 2003, p. 356.

Van Gerven 1983, p. 14 en 15 en voetnoot 10.
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gekomen. Naarmate de stakeholders een belangrijkere rol krijgen bij de invulling en
uitvoering van wettelijke normen en hun relatie met de overheid steeds horizontaler
en wederkeriger wordt, bestaan goede redenen de beginselen van goed handelen
voor de overheid en de stakeholders te laten convergeren. Niettemin zullen de conwaaraan de stakeholders moeten voldoen, anders moeten worden ingeomdat zij geen politieke verantwoording hoeven af te leggen, opkomen voor

crete eisen

vuld,

een deelbelang en de invulling van de beginselen afhankelijk is van de aard van de
belangen die zij vertegenwoordigen en de juridische intensiteit van hun invloed op
het reguleringsproces.
2.3.2

De drie governance stadia

De Europese Commissie maakt in haar definitie geen onderscheid tussen de drie verschillende, maar onderling verbonden, stadia, waarin de verschillende overheidsinstanties hun bevoegdheden uitoefenen. Het onderscheid tussen de drie stadia is van

belang voor de invulling van de good governance beginselen en de wijze waarop de
overheid zich in relatie tot de verschillende stakeholders moet gedragen. 54

Het eerste governance stadium betreft de 'government fase' of de institutionele fase,
waarin de basisstructuren en voorwaarden voor de uitoefening van het toezicht op en
voor de regulering/herstructurering van de markt worden opgesteld. In de institutionele fase zijn verschillende rechtsbeginselen relevant, waaronder bestaande Europese
rechtsbeginselen, nieuwe good governance beginselen, bestaande nationale constitutionele rechtsbeginselen en nieuwe nationale rechtsbeginselen. Tevens zijn alle Europese en nationale (constitutionele) wettelijke regels die betrekking hebben op de
instelling, vormgeving, doelstellingen en positionering van het toezicht op de markt,
relevant. Het gaat dan onder andere om beginselen en regels over de oprichting van
de toezichthouders, de toekenning van bevoegdheden, regels over de besluitvorming,
de consultatie van stakeholders en processen van controle en verantwoording.
Het tweede governance stadium betreft de uitvoerende fase, waarin uitvoering
wordt gegeven aan de institutionele regels. In de uitvoerende fase zijn bestaande
Europese rechtsbeginselen, nieuwe good governance beginselen en bestaande en
nieuwe nationale beginselen van goed bestuur van belang. Relevant zijn ook alle
Europese en nationale (constitutionele) wettelijke regels en Europese en nationale
beleidsregels, die de Europese Commissie en de nationale autoriteiten in acht moeten nemen bij de uitvoering van Europese en/of nationale wetgeving. De hoofdstukken 8 en 9 laten zien dat in de tweede reguleringsperiode (2004-heden), Europese
54.

Zo kan het motiveringsbeginsel afhankelijk van de aard van het

besluit (wetgevende handeling of

beschikking) anders worden ingevuld. Zie hierover L.A.J. Senden, Soft law in European Community law,
Oxford: Hart 2004, p. 99-100.
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beleidsregels van de Europese Commissie en/of de netwerken van nationale autoriteiten, ook wel soft law genoemd, steeds belangrijker worden voor de praktijk van de
mededingingstoezichthouders. 55

Het derde governance stadium is het stadium van verantwoording en controle
('accountability stadium') betreffende het functioneren van het institutionele kader
en de wijze waarop de mededingingstoezichthouders en de Europese Commissie uitvoering geven aan de institutionele regels. In deze fase kan worden gecontroleerd of
de uitvoerende instanties de toepasselijke Europese en nationale rechtsbeginselen
en wetgeving hebben gerespecteerd en op een goede wijze hebben toegepast. In het
derde stadium kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende spelers,

die de nationale mededingingstoezichthouders met verschillende functies en instrumenten, waarvan de reikwijdte en de juridische intensiteit kan varieren, controleren.
Ook kan een nader onderscheid worden gemaakt tussen de bestaande instrumenten
van verantwoording en controle (de politieke controle en rechterlijke controle) en de
nieuwe instrumenten van verantwoording en controle (financiele verantwoording,
stakeholderverantwoording, controle door de NMa, controle door de Europese Com56
missie en de netwerken van nationale mededingingstoezichthouders).

Het moet worden opgemerkt dat de drie governance stadia niet strikt kunnen worden
gescheiden. Zo bieden de energie- en communicatierichtlijnen en Verordening 1/
2003 inspiratie voor het idee van de netwerken van nationale mededingingstoezichthouders, maar worden de modaliteiten van de netwerken nader uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten en/of richtsnoeren van de Europese Commissie. Verder beinvloeden
de normen en processen van de verschillende stadia elkaar over en weer. Zo is het
noodzakelijk dat in de institutionele fase en de uitvoerende fase duidelijke inhoudelijke en procedurele normen worden opgesteld, zodat de verschillende spelers de activiteiten van de mededingingstoezichthouders, de Commissie en de netwerken op
effectieve wijze kunnen controleren. Het proces van verantwoording en controle kan
informatie opleveren over belemmeringen voor het effectief functioneren van het
wettelijke kader en kan leiden tot wijzigingen in de eerste governance fase.
Governance is dus een cyclisch proces van wetgeving, uitvoering en verantwoording
en controle, waarbij verschillende overheidsinstanties en de stakeholders zijn
betrokken. Daarom moeten de drie governance stadia op een glijdende schaal worden bezien. Het onderscheid tussen de drie stadia verduidelijkt de rol, de functie en
de aard van de bevoegdheden van de verschillende overheidsspelers bij het mededingingstoezicht en de inhoud en de betekenis van de bestaande constitutionele rechts55.
56.

56

Zie voor het onderscheid tussen de eerste en de tweede reguleringsperiode hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.
Zie over de verschillende vormen van accountability Harlow 2002, p. 1-24. Zij komen uitgebreid aan de
orde in hoofdstuk 2, paragraaf 6.
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beginselen en de nieuwe good governance beginselen die deze spelers in hun interacties met de stakeholders in acht moeten nemen.

2.4

Good governance beginselen

2.4.1

DifTerentiatie naar doelstelling en

in de institutionele fase

goodgovernance stadium

De volgende paragrafen gaan in op de oorsprong en betekenis van de nieuwe good
governance beginselen en hun relatie met de bestaande Europese rechtsbeginselen,

waarbij wordt gedifferentieerd naar de verschillende governance stadia. Bij de
bespreking van de beginselen zal een onderscheid worden gemaakt tussen de fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen die zijn afgeleid van nationale
constitutionele rechtsbeginselen van de lidstaten en de Europese marktintegratiebeginselen, die zijn gericht op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EGVerdrag (hfdst. 2, par. 2.2.1).

2.4.2

Functie, betekenis en inhoud van de fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen

2.4.2.1 Participatiebeginsel
Het participatiebeginsel kan worden gezien als een nieuwe invulling van het democratiebeginsel. Artikel I-45 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag bevat het rechtsbeginsel van de democratische gelijkheid en artikel I-46 het bestaande rechtsbeginsel
van de representatieve democratie, waarop de werking van de Unie is gegrondvest.
Artikel I-47 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag bevat de nieuwe invulling van
het democratiebeginsel, namelijk het beginsel van de participerende democratie, dat
de burgers het recht geeft op rechtstreekse wijze invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de EU. De instellingen moeten de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid bieden hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in
discussie te treden. De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het maatschappelijke middenveld ('civil
society'). De naleving van het nieuwe participatiebeginsel is voornamelijk van belang,
indien het stelsel van de representatieve democratie onvoldoende invloed van de stakeholders op de rechtsvorming verzekert, bijvoorbeeld omdat regelgevende bevoegdheden of ruime discretionaire bevoegdheden aan de Europese Commissie of aan
nationale onafhankelijke toezichthouders worden gedelegeerd. In dergelijke omstandigheden is rechtstreekse st:akeholderparticipatie in het administratieve besluitvormingsproces noodzakelijk voor de compensatie van de beperkte legitimerende wer-
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king van het beginsel van de representatieve democratie en voor de realisatie van de
fundamentele waarde van het democratiebeginsel.
Hoewel het participatiebeginsel onder omstandigheden een noodzakelijke voorwaarde kan zijn voor de realisatie van het democratiebeginsel, moet worden opgemerkt dat het Hof het recht op participatie in consultatieprocedures voor de totstandbrenging van algemene regels door de Commissie momenteel niet als Europees
rechtsbeginsel heeft erkend. Dat wil niet zeggen dat dit beginsel geen juridische
effecten kan hebben. Het beginsel is namelijk ook nauw verbonden met het recht op
een goed bestuur, dat vereist dat de Commissie en de nationale autoriteiten bij de
uitvoering van hun bevoegdheden een goed onderzoek doen naar de af te wegen
belangen en relevante feiten en de betrokken belangen op een proportionele wijze
afwegen. Met name bij de invulling van open normen en complexe belangenafwegingen, kan het recht op een goed bestuur vereisen, dat de belanghebbende stakeholders worden gehoord over de effecten en belangen die zijn betrokken bij een besluit
om het bestuursorgaan in staat te stellen een proportionele belangenafweging te
maken. In een beroep tegen een beschikking van de Commissie of de nationale autoriteiten, kan de rechter meewegen dat de Commissie of de nationale autoriteiten de
belanghebbende stakeholders hebben geraadpleegd over de formulering van het aan
de beschikking ten grondslag liggende beleid bij de beoordeling of het recht op goed
bestuur in het concrete geval is gerespecteerd.57
2.4.2.2

Transparantie, voorspelbaarheid, coherentie en consistentgebruik van
begrippen
Het transparantiebeginsel hangt nauw samen met het democratiebeginsel. Immers,
de burgers kunnen enkel deelnemen aan het bestuur van de Unie als transparant is
over welke onderwerpen beslissingen worden genomen en welke besluitvormingsprocedures worden gevolgd. Daarnaast heeft het Hof van Justitie erkend, dat de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit enkel

kunnen worden gerealiseerd indien de overheidsinstanties bij de uitoefening van hun
bevoegdheden aan transparantieverplichtingen voldoen, zodat kan worden gecontroleerd of deze beginselen op een onpartijdige wijze in acht worden genomen. 58

Het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag bevat nieuwe elementen van het transparantiebeginsel die nauw samenhangen met en zijn gericht op de realisatie van het democratiebeginsel en het recht op een goed bestuur. Artikel I-50 verplicht de instellin-

57.

58.

58

Zie voor een voorbeeld in de nationale rechtspraktijk: CBB 6 april 2006, AWB 05/83,05/85,05/86 en

05/88, OPTA, KPN, Tele2 e.a. tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 december 2004,
LJN: AV8782.
Zie HvJEG 21 juli 2005, zaak C-231/03, Coname, Jur. 2005, p. I-7287 en HvJEG 13 oktober 2005, zaak
C-458/03, Parking Brixen, Jur. 2005, p. I-8612.
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gen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid te
werken, om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijke
middenveld te waarborgen. Voorts volgt uit het transparantiebeginsel het recht van
inzage in de documententen van de instellingen, organen en instanties van de Unie,
welk recht is neergelegd in artikel I-50 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag en
artikel 42 van het EU-Handvest (artikel II-102 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag).59

Daarnaast heeft het transparantiebeginsel betrekking op reeds bestaande en door
het Hof van Justitie erkende beginselen van gemeenschapsrecht die zijn gericht op
de realisatie van de waarden van de rechtsstaat en die in een nieuw jasje zijn gegoten.
Zo moeten wetgevende handelingen gedegen worden gemotiveerd en naar behoren
bekend worden gemaakt. Dit element van het transparantiebeginsel kan als een
nieuwe benaming van het motiveringsbeginsel worden aangemerkt.60 Het beginsel
van transparantie vereist ook, dat wetgeving toegankelijk is. De geadresseerden van
wetgeving moeten de inhoud van deze regelgeving kunnen begrijpen, zodat zij hun
gedragingen hierop kunnen aanpassen. In deze betekenis is het transparantiebeginsel een nieuwe invulling van het bestaande rechtszekerheidsbeginsel, dat
gemeenschappelijk is aan de constitutionele tradities van de lidstaten. In algemene zin betekent het rechtszekerheidsbeginsel dat de burger te allen tijde zijn juridische positie
moet kunnen bepalen.61 Voorts houdt het rechtszekerheidsbeginsel in, dat de overheid in haar betrekkingen zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid wat betekent
dat zij in beginsel geen onverwachte koerswijzigingen uitvoert. Bovendien moet
59.

Aanvankelijk erkende het Hof het recht op toegang tot documenten niet expliciet als een algemeen

rechtbeginsel, maar het heeft het belang van het recht op toegang tot documenten onderstreept en
eraan herinnerd dat een verband bestaat tussen dit recht en het democratische karakter van de instellingen. Zie hierover, D.M. Curtin, 'Citizens' Fundamental Right of Access to EU information; An evol-

ving Digital Passepartout?', CMLRev 2000, nr. 1, p. 7-41. Niettemin kon worden betoogd, dat de
aanname van het Handvest een fundamentele status aan het beginsel gaf. Zie de conclusie van AGLeger in de Hautala-zaak, waarin wordt betoogd, dat de ontwikkelingen op Europees niveau door de
aanname van het EU-Handvest, evenals de gelijktijdige ontwikkelingen in het recht van de lidstaten,
getuigen dat het recht op toegang tot documenten de status van een fundamenteel beginsel heeft
gekregen, zaak C-353/99P, Hautala, Jur. 2001, p. I-09565. Ontwikkelingen na de Hautala-zaak versterkten het fundamentele karakter van het beginsel van toegang tot documenten, zoals de aanname
van Verordening 1049/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 30 mei inzake de toegang van

60.

61.

het publiek tot documenten van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie, PbEG 2001 L 145/
53. Zie voor een bevestiging van het fundamentele karakter van het transparantiebeginsel ook overweging 7 van de Resolutie van het Europese Parlement van 26 mei 2005 over'De bevordering en bescherming van de grondrechten: De rol van de nationale en Europese instellingen, met inbegrip van het
Bureau voor de grondrechten', A6-0144/2005. Zie voor een vergelijkbare mening Lenaerts 2004,
p. 318-322. In HvJEG 13 oktober 2005, zaak C-458/03, Parking Brixen en HvJEG 21 juli 2005, zaak
C-231/03, Coname, erkent het Hof expliciet het belang van het transparantiebeginsel, dat wordt
gekoppeld aan het recht op toegang tot informatie.
Zie artikel 253 EG (artikel I-38 en I-39 van het ontwerp-Grondwettelijk
Verdrag).
B. de Geus, 'Wijziging van de communautaire concurrentievoorschriften van artikel 81 EG: de rechtszekerheid van ondernemingen', Ars Aequi 2001, nr. 11, p 855-865.
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sprake zijn van coherentie tussen de verschillende wettelijke regels en wettelijke
62
begrippen moeten op consistente wijze worden gebruikt.
De naleving van het transparantiebeginsel is dus niet alleen noodzakelijk voor de naleving van het gelijkheidsbeginsel en het dernocratiebeginsel, maar ook voor het respect
voor het rechtszekerheidsbeginsel. Naast het transparantiebeginsel zijn ook de beginselen van coherentie, consistentie, stabiliteit en voorspelbaarheid van belang voor de
realisatie van het rechtszekerheidsbeginsel. De beginselen kunnen worden gezien als
een nieuwe invulling van het rechtszekerheidsbeginsel en zijn van bijzonder belang
voor de netwerksectoren. Immers, de marktpartijen zullen enkellangetermijninveste-

ringen doen die noodzakelijk zijn voor een goed functionerende sector, indien zij deze
investeringen kunnen plannen en het vertrouwen hebben dat zij de gemaakte kosten
kunnen terugverdienen.

2.4.2.3 Accountability
Het beginsel van accountability is een beginsel dat afkomstig is uit het Verenigd
Koninkrijk en dat een nieuwe benaming en invulling vormt voor processen van verantwoording en controle van het bestuur. Dit beginsel kwam tot ontwikkeling toen
nieuwe vormen van accountability zoals financiele audit, naast de bestaande poli63
tieke accountability, een steeds grotere rol kregen in het Britse openbaar bestuur.
Vanuit het VK heeft de term de rechtsontwikkelingen in de andere EU lidstaten en
de EU beinvloed, waar de term accountability tot voor kort niet bestond. Niettemin
wordt in de EU en de overige lidstaten steeds meer verwezen naar de term accountability voor de karakterisering van bestaande en nieuwe processen van verantwoording en controle, waarvan de precieze werking per rechtsorde kan varieren.

64

De term accountability bestaat uit verschillende aspecten en is een nieuwe benaming
en invulling van bestaande fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen, waaraan

nieuwe elementen zijn toegevoegd. Allereerst vloeit uit het democratiebeginsel
voort dat de overheidsinstanties hun (voorgenomen) beslissingen moeten rechtvaardigen ten opzichte van de burgers door op transparante wijze te opereren en hun
beslissingen te motiveren. Achteraf moet het bestuur verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor acties uit het verleden.65 In parlementaire democratieen is een

bestaande vorm van verantwoording dat de regering verantwoording aflegt aan het
parlement en achteraf verantwoordelijk kan worden gehouden voor gebeurtenissen
62.

J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal & R.J.G.M.

Widdershoven,

Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nij-

megen: Ars Aequi Libri 2002, p. 208-214 en Senden 2004, p. 101.
63.

Zie over deze ontwikkeling Harlow 2002, p. 13-16.

64.

Zoals het Witboek van de Europese Commissie getuigt. In Nederland vertaalt de

65.

Van Gerven 2005, p. 62-65.
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Algemene Rekenkamer het begrip accountability met publieke verantwoording, Algemene Rekenkamer, Verslag 2004, Den
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uit het verleden. Dit laatste proces kan resulteren in het aftreden van de regering, of
enkele leden daarvan, bij gebrek aan vertrouwen. 66

De juridische accountability volgt uit het beginsel van de rechtsstaat, dat
gemeenschappelijk is aan de constitutionele tradities van de lidstaten en vastligt in de arti-

kelen 6 en 13 EVRM, dat burgers het recht hebben op toegang tot een onafhankelijke
rechter bij de vaststelling van hun burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hen ingestelde vervolging. Volgens jurisprudentie van het EHRM vereisen deze artikelen niet alleen toegang tot de rechter,
maar ook dat de rechter beschikt over volledige jurisdictie om te oordelen over de feiten en het recht.67 In het kader van de handhaving van het EG-recht heeft het Hof
van Justitie, onder invloed van het EVRM en jurisprudentie van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens, het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming geformuleerd, dat later is verankerd in Artikel 47 van het EU-Handvest

(artikel II-107 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag). Volgens dit beginsel moeten particulieren in principe alle rechten die zij aan het gemeenschapsrecht ontlenen, bij de nationale rechter kunnen afdwingen.68 De lidstaten zijn verplicht doeltreffende rechtsbeschermingsmechanismen in te stellen die een ieder in staat stelt
zijn Europese rechten te handhaven. Daarbij bestaat een belangrijk verband tussen
het beginsel van effectieve rechtsbescherming en artikel 234 EG.69 Het beginsel vereist niet enkel 'toegang tot de rechter', maar ook de mogelijkheid voor de nationale
rechter om te oordelen over de inhoud van de zaak en om prejudiciele vragen aan het
Hof van Justitie te stellen.
Een nieuwere vorm van verantwoording is rechtstreekse verantwoording door het
bestuur aan de stakeholders. Deze vorm van verantwoording hangt nauw samen met

het transparantiebeginsel, het recht op een goed bestuur en het participatiebeginsel.
Door het waarborgen van een transparant bestuur, het aangaan van een dialoog en
de organisatie van consultatieprocedures kunnen de stakeholders het bestuur controleren en legt het bestuur verantwoording af door het (voorgenomen) beleid uit te
leggen en in te gaan op de meningen en standpunten van de stakeholders. Achteraf
kunnen de stakeholders bij het bestuur informatie opvragen over de effecten van het
beleid. Het bestuur kan het (voorgenomen) beleid of ontwerp-besluiten aanpassen
66.

Van Gerven 2005, p. 63.

67.

EHRM 23 juni 1981, Le Compte, Van Leuven en De Meyere, NJ 1982, 602. Zie hierover L.RM. Verhey
& N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel toezicht', in: Toezicht,
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer: Kluwer 2005, p. 181-

68.

HvJEG 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jun 1986, p. 1651 en

182.

69.

HvJEG 15

oktober 1987, zaak 222/

86, Heylens, Jur. 1987, p. 4097.
Zie bijvoorbeeld HvJEG 14 december 1995, zaak C-312/93, Petersbroeck, Jur. 1995,
p. 1-04599, ro. 13.
Zie hierover S. Prechal, 'Community law in national courts: The lessons from Van Schijndel', CMLRev
1998, nr. 3, p. 693-695.
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naar aanleiding van opmerkingen van de stakeholders. Stakeholders kunnen niet,
zoals het parlement, het bestuur op rechtstreekse wijze verantwoordelijk houden
voor optredens uit het verleden door het vertrouwen op te zeggen. Het is wel mogelijk dat de stakeholders, voorzover zij beroepsgerechtigd zijn, beroep instellen bij de
nationale rechter tegen beslissingen van het bestuur, indien zij van mening zijn dat
onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen of dat geen goede procedures
zijn gevolgd.
Het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel is ook een fundamenteel good governance beginsel. Het
beginsel houdt in dat de overheid zo min mogelijk moet ingrijpen in de vrijheid van
de burgers. Indien de overheid ingrijpt, moet zij dit op zo'n laag mogelijk niveau en
zo dicht mogelijk bij de burgers doen.70 Het subsidiariteitsbeginsel wordt in het
kader van het EG-recht gebruikt in de verhouding tussen de EG en de lidstaten, in
die zin dat de EG op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheden vallen
slechts optreedt wanneer bepaalde doelstellingen beter op het niveau van de
Gemeenschap dan op het niveau van de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt (art.
2.4.2.4

5 EG).

Het proportionaliteitsbeginsel hangt nauw samen met het subsidiariteitsbeginsel en
wordt gebruikt ten aanzien van de wijze waarop de EU en de lidstaten zich bij de uitoefening van hun bevoegdheden jegens de EU-burgers moeten gedragen. Het houdt
in dat het bestuur een evenwichtige doel-middel afweging moet maken bij de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.71 In het proportionaliteitsbeginsel ligt een
drievoudige standaard besloten.72 Allereerst moet de uitoefening van de bevoegdheid nuttig en relevant zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling waarvoor zij
is gegeven.73 Verder moet zij noodzakelijk en onmisbaar zijn, in die zin dat, wanneer
de bevoegdheid op verschillende manieren kan worden gebruikt die alle even nuttig
zijn om het gestelde doel te verwezenlijken, die vorm van bevoegdheidsuitoefening
moet worden gekozen die het minste nadeel toebrengt aan een ander beschermenswaardig doel of belang. Tenslotte moet de bevoegdheidsuitoefening proportioneel
zijn, in die zin dat het nadeel dat aan een ander beschermenswaardig doel of belang
wordt toegebracht, niet onevenredig groot is ten opzichte van het voordeel dat de

uitoefening van de bevoegdheid voor de ermee nagestreefde doelstelling oplevert.
70.

74

Zie van W van Gerven, 'De beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en samenwerking in het Europese Gemeenschapsrecht', Rechtskundig Weekblad 1991-1992, nr. 36, p. 1241-1246.

71.

De Moor-van Vugt 1995, p. 71-73 en p. 255.

72.

Van Gerven 1991-1992, p. 1244. Deze toets wordt duidelijk geillustreerd door HvJEG 13 november
1990, zaak 331/88, Fedesa, Jur. 1990,

p.

I-4023. Zie over het proportionaliteitsbeginsel verder: De

Moor-van Vugt 1995, p. 68 en Jans e.a. 2002, p. 183.
73.

Van Gerven, p. 1244.

74.

Van Gerven, p. 1244.
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2.4.3

2.4.3.1

Functie, betekenis en inhoud van de marktintegratiebeginselen

Effectiviteit en elliciantie

Het effectiviteits- of doeltreffendheidsbeginsel kan worden gezien als een nieuwe
invulling van het beginsel van de loyale samenwerking op basis van artikel 10 EG of
het beginsel van de Gemeenschapstrouw. Artikel 10 EG vormt een overkoepelend
beginsel op grond waarvan de lidstaten bij de toepassing en uitvoering van het Europese recht de nuttige werking van het Gemeenschapsrecht ('effet utile') moeten
waarborgen teneinde de marktintegratiedoelstellingen van het EG-Verdrag te realiseren.75 Het effectiviteitsbeginsel kan meerdere betekenissen hebben. In de eerste
betekenis verwijst het effectiviteitsbeginsel naar de plicht voor de lidstaten een volledige en uniforme doorwerking van het Gemeenschapsrecht te verzekeren, zodat de
rechten die particulieren aan het Gemeenschapsrecht ontlenen, worden beschermd.
Verder kan uit artikel 10 EG en de leer van het 'effet utile' het objectieve effectiviteitsvereiste worden afgeleid. In deze betekenis verwijst het effectiviteitsvereiste
niet naar het vereiste van een uniforme toepassing van het Europese recht, maar
naar de eis dat maatregelen ter uitvoering van het Europese recht in objectief opzicht
geschikt moeten zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het EG-Verdrag. 76
Het objectieve effectiviteitsbeginsel hangt ook nauw samen met het efficientiebeginsel, dat inhoudt dat een doelmatige relatie bestaat tussen de resultaten van
diensten, goederen en regels en de kosten die nodig zijn om ze te produceren.77 Het
efficientiebeginsel is ook verwant met het proportionaliteitsbeginsel. In het bijzonder
bestaat overlap met het element van laatstgenoemd beginsel, dat bij verschillende
nuttige opties die vorm van bevoegdheidsuitoefening moet worden gekozen die het
minste nadeel toebrengt aan een ander beschermenswaardig doel of belang, waaronder het belang dat de kosten van regulering voor de gereguleerde marktpartijen en de
belastingbetaler worden beperkt (hfdst. 2, par. 4.2.5).
2.4.3.2

Betekenis effectiviteitsbeginsel voor het mededingingstoezicht
van
artikel 10 EG, in combinatie met de Europese bepalingen waaraan de
Op basis
wetgever uitvoering en toepassing moet geven, kunnen vele verplichtingen voor de
wetgever worden geformuleerd bij de vormgeving van het mededingingstoezicht. Zo
hebben de lidstaten op grond van artikel 10 EG de verplichting niet in strijd te handelen met de fundamentele verdragsvrijheden. Ook mogen zij niet het nuttige effect
van de op ondernemingen van toepassing zijnde mededingingsregels (art. 81 en 82
75.

0. Due, 'Artikel 5 van het EEG-Verdrag, Een bepaling met een federaal karakter?', SEW 1992, nr. 5,
p. 56.

76.

Senden 2004, p. 93-96 en

J.

Temple Lang, 'Developments, issues and new remedies-the duties of natio-

nal authorities and courts under Article 10 of the EC Treaty', Fordham international law journal
p. 1904-1939.
77.

2004,

Van Gerven 2005, p. 164-165.
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EG) ongedaan maken.78 Bij een conflict tussen het Europese recht en het nationale
recht, moeten de lidstaten voorrang geven aan het Europese recht ('voorrangsbegin-

sel').79 Bij de implementatie van de elektronische communicatierichtlijnen en de
energierichtlijnen moet de wetgever op grond van artikel 10 EG en binnen de gren-

zen van de richtlijnen waarborgen, dat de mededingingstoezichthouders in de complexe reguleringsomgeving waarin zij moeten opereren, met adequate bevoegdheden, procedures en middelen zijn uitgerust om de belangen van alle stakeholders te
identificeren en tegen elkaar af te wegen. Met betrekking tot de vormgeving van het
mededingingstoezicht is van belang, dat het Hof van Justitie op basis van artikel 10
EG, de artikelen 81 en 82 EG en de Europese richtlijnen het belang van een onafhankelijk mededingingstoezicht heeft bevestigd.80 Zowel vanuit het oogpunt van een
uniforme toepassing van het Europese recht als vanuit het oogpunt van het objectieve effectiviteitsvereiste is voor de waarborging van een onpartijdige bevoegdheidsuitoefening van belang, dat de toezichthoudende en regulerende taken worden

uitgevoerd door een eenheid die daadwerkelijk structureel onafhankelijk is van
openbare of particuliere bedrijven die concurrerende goederen of diensten aanbieden en van de financiele belangen of zeggenschapsrechten van de staat in deze
bedrijven (zie ook hfdst. 1, par. 4).
2.4.3.3

Onafhankelijke uitvoering van bevoegdheden in een concreetgeval

Aangezien de constitutionele tradities van de lidstaten traditioneel zijn gebaseerd op
het beginsel van de representatieve democratie en het beginsel van de scheiding der
machten, bepalen de Europese richtlijnen en Verordening 1/2003, afgezien van de
bepalingen inzake de structurele scheiding tussen de regulerende en aandeelhoudende activiteiten van de lidstaten, niet expliciet dat de toezichthouders in voldoende mate onafhankelijk ten opzichte van de politiek moeten worden geplaatst.
Een dergelijk beginsel is evenmin in de rechtspraak van het Hof van Justitie erkend.
De Europese bepalingen inzake de verwezenlijking van een structurele onafhankelijkheid van het toezicht van de marktpartijen hebben als doel de waarborging van
een onpartijdige bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders.
In dat licht bepaalt artikel 3 van Richtlijn 2002/21/EG, dat de lidstaten zorgen dat
de nationale instanties hun bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze
kunnen uitoefenen.81 Het wordt betoogd, dat een nuttige uitleg van de Europese

78.

79.

80.

81.

Zie HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, ClF, Jur. 2003,

p. 1-8055, m.nt.

2003, nr. 11, p. 403-413.
HvJEG 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p.
HvJEG 27 oktober 1993, zaak C-46/90, Lagauche, Jur. 1993,
zaak C-35/99, Arduino, Jur. 2002, p. I-01529.
Richtlijn

629.
p. 1-05267 en

K.J.M. Mortelmans, SEW

HvJEG 19

februari 2002,

2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gerneen-

schappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2003 L 108/33.
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eisen inzake onafhankelijkheid van de marktpartijen niet alleen vereist dat de positionering van de toezichthouders structureel onafhankelijk is van die marktpartijen,

maar ook dat voldoende juridische waarborgen bestaan dat de toezichthouders in
een concreet geval daadwerkelijk tot een onpartijdige oordeelsvorming kunnen
komen. Uiteraard blijven de toezichthouders wel politiek accountable. De toezichthouders worden geacht de algemene beleidslijnen van de regering te volgen en uit te
voeren, hetgeen volgt uit het beginsel van de representatieve democratie dat
gemeenschappelijk is aan de constitutionele tradities van de lidstaten. Echter, een
nuttige uitleg van de onafhankelijkheidsvereisten van de artikelen 81, 82 en 10 EG
en de Europese wetgeving vereist, dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen
treffen dat de toezichthouders in de praktijk niet, op verzoek van bepaalde marktpartijen, onder politieke druk kunnen worden gezet om bij de uitoefening van hun
bevoegdheden in een concreet geval de nationale belangen en nationale marktspelers te bevoordelen.

De uitleg van de Europese onafhankelijkheidsvereisten, dat voldoende juridische
waarborgen moeten worden getroffen om ongewenste politieke beinvloeding in concrete gevallen uit te sluiten, is ook in lijn met de
rechtsontwikkelingen in de lidstaten

en in het Europese recht. Allereerst is in hoofdstuk 1, paragraaf 4 besproken, dat het
vanwege economische redenen en ter waarborging van een effectieve bevoegdheidsuitoefening van belang is dat de mededingingstoezichthouders in een individueel
geval op basis van een deskundig, objectief en onpartijdig oordeel uitvoering kunnen
geven aan hun bevoegdheden. Onder invloed van deze economische redenen en het
Europese recht is in de constitutionele tradities van de lidstaten een duidelijke
rechtsontwikkeling zichtbaar. Ter waarborging van een effectieve, onpartijdige en
consistente uitvoering van de artikelen 81 en 82 EG en de Europese liberaliseringsrichtlijnen in concrete gevallen, zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw in de meeste lidstaten onafhankelijke mededingingsautoriteiten en bijzondere
regulerende autoriteiten opgericht. De onafhankelijke positie van de nationale autoriteiten is wegens de afwijking van het traditionele bestuursmodel nogal eens het
voorwerp van wetenschappelijke en politieke discussies geweest en de precieze uitwerking van de onafhankelijkheid varieert per lidstaat.82 Niettemin ligt aan de
oprichting van deze autoriteiten een gemeenschappelijke idee ten grondslag. De toezichthouders moeten de wetgeving en het beleid van de regering volgen, maar bij de
uitvoering van de wet en het beleid in een concreet geval, moeten zij onafhankelijk

82.

Zie voor een analyse van het Nederlandse debat over de positie van
onafhankelijke mededingingstoe-

zichthouders: hoofdstuk 1, paragraaf 4 en hoofdstuk 3. Zie voor een analyse van de Engelse situatie:
hoofdstuk 10.
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kunnen opereren.83 Aan Verordening 1/2003 ligt zelfs impliciet de veronderstelling
ten grondslag dat de mededingingsautoriteiten voor de uitoefening van hun
bevoegdheden in individuele gevallen onafhankelijk zijn van de politiek.84 Dit boek
toont aan, dat de onafhankelijke autoriteiten in Nederland en in het VK over het
algemeen hun bevoegdheden in de praktijk ook daadwerkelijk onafhankelijk kunnen
uitvoeren (zie hfdst. 1, par. 4.2, hfdst. 4 en hfdst. 10).85
Ten tweede sluit de verdedigde uitleg van de Europese onafhankelijkheidsvereisten
ook aan bij de ontwikkelingen in het Europese recht die vereisen dat de lidstaten voldoende maatregelen nemen dat de toezichthouders in een concreet geval tot een
onpartijdig oordeel kunnen komen. Ten eerste treden onafhankelijke toezichthouders in sommige gevallen, in het bijzonder in de geschilbeslechtingsprocedure, op als
een soort rechter door de vaststelling van de burgerlijke rechten en verplichtingen in

de zin van artikel 6 EVRM in een particuliere rechtsverhouding (zie hfdst. 1, par.
8.2).86 De mededingingstoezichthouders kunnen weliswaar in formeel opzicht niet
als rechterlijke instanties in de zin van artikel 234 EG worden aangemerkt, omdat zij
in tegenstelling tot onafhankelijke rechters politiek accountable zijn.87 Echter, gelet
83.

Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen in een aantal belangrijke lidstaten, waaronder Duitsland,

Frankrijk, Italie, het VK en Nederland de bijdragen in: R. Caranta, M. Andenas & D. Fairgrieve, Independent Administrative authorities, London: British Institute of International and Comparative Law 2004.
Zie ook M. Thatcher, 'Independent Regulatory Agencies and Elected Politicians in Europe' in: D. Geradin, R. Mufloz & N. Petit (ed), Regulation through agencies in the EU, A new paradigm of European governance, Cheltenham: Edward Elgar 2005, p. 47- 66 en A.W. Heringa & L. Verhey, 'Independent agencies

and political control', in: L. Verhey & T Zwart, Agencies in European and comparative perspective, Antwerpen-Oxford-New-York: Intersentia 2003, p. 155-169.
84.

Het vereiste

van onafhankelijkheid kan impliciet worden afgeleid

uit artikel 14, lid 2,

van Verordening

1/2003, waarin staat dat alleen vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten (in plaats van vertegenwoordigers van de ministeries) deel mogen nemen aan vergaderingen van het Adviescomita voor
mededingingsregelingen en economische machtsposities waarin concrete zaken worden besproken. Zie
hierover: R Larouche, The role of
85.

the market in economic regulation, oratie, Tilburg november 2003.

De wetenschappelijke literatuur biedt aanknopingspunten dat dit ook zo is in andere belangrijke lidstaten: zie voor een analyse van de Duitse situatie A. van Aaken: 'Independent administrative agencies in
Germany', in: Caranta, Andenas & Fairgrieve 2004, p. 65-91, voor de Franse situatie: J. Bougrab, 'Inde-

pendent administrative authorities in France', in: Caranta, Andenas & Fairgrieve 2004, p. 47-63 en
voor de Italiaanse situatie: R. Caranta, 'Independent administrative agencies in Italy', in: Caranta,
Andenas & Fairgrieve 2004, p. 93-123. Thatcher 2005, komt bij een onderzoek naar het functioneren
van onafhankelijke autoriteiten in de door hem onderzochte jurisdicties (VK, Frankrijk, Duitsland en
Italie) tot vergelijkbare conclusies. Hij stelt vast, dat de gekozen politici in het algemeen geen gebruik
hebben gemaakt van de vaak ruime mogelijkheden om politieke invioed uit te oefenen op de indepen-

dent authorities en dat laatstgenoemden in de praktijk onafhankelijk konden opereren. Hij wijst wel op
de mogelijke invloed van informele afstemmingen en contacten tussen de directeuren en senior medewerkers van de onafhankelijke autoriteiten en de medewerkers van de departementen. Zie voor het
Zweedse model: Ziller 2001.
86.

& Verheij zetten uiteen, dat het EHRM het begrip 'burgerlijke rechten en verplichtingen' ruim
uitlegt en dat bij de huidige stand van de Straatsburgse jurisprudentie nog maar een beperkt aantal
bestuurshandelingen niet strekken tot vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen. Verhey &
Verhey

Verheij 2005, p. 181-182.
87.
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op de analogie met de rechterlijke functie bij sommige taken, kan worden gesteld dat,
in lijn met de vereisten die artikel 6 EVRM stelt aan het recht op toegang tot de rechter, de toezichthouders bij de uitoefening van hun quasi-rechterlijke bevoegdheden
in een concreet geval onafhankelijk van de politiek moeten kunnen opereren. Gelet
op de analogie tussen de geschilbeslechtende taken van de toezichthouders en de
rechterlijke functie heeft het CBB onlangs inderdaad bevestigd dat de waarborgen
van artikel 6 EVRM van toepassing zijn op de geschillenprocedure. 88

Daarnaast is van belang dat het recht op een goed bestuur, dat is verankerd in artikel
41 van het EU Handvest voor de Grondrechten (artikel II-112 van het ontwerpGrondwettelijk Verdrag), ook de eis van een onpartijdige bevoegdheidsuitoefening
in een concreet geval stelt. Hiermee is de eis van onpartijdigheid relevant voor alle
individuele besluiten die de toezichthouders nemen (zie hfdst. 2, par. 2.2.4 en
par. 5.1.1). Het Europese gelijkheidsbeginsel is een fundamenteel rechtsbeginsel dat
door wetgever en de toezichthouders moet warden gerespecteerd bij de uitvoering
en toepassing van het Europese recht. Het wordt verdedigd, dat uit het Europese
gelijkheidsbeginsel en artikel 10 EG volgt, dat de wetgever voldoende maatregelen
moet treffen dat de toezichthouders dit beginsel in een concreet geval kunnen naleven, in die zin dat wordt voorkomen dat zij als gevolg van ongewenste politieke druk
bij de uitoefening van hun bevoegdheden de nationale marktspelers bevoordelen
boven spelers uit andere lidstaten. Als laatste kan worden opgemerkt, dat de nationale autoriteiten op grond van rechtspraak van het Hof alle maatregelen moeten
treffen om een volle werking van het Europese recht te realiseren, onder andere door
nationale wetgeving en ministeriele aanwijzingen die strijdig zijn met het rechtstreekswerkende Europese recht, buiten toepassing te laten (zie uitgebreid hfdst. 2,
par. 5.2 en par. 5.5). In feite is de positie van de nationale autoriteiten als gevolg van
deze rechtspraak gaan lijken op die van de nationale rechter, in die zin dat zij een
onafhankelijk en onpartijdig oordeel moeten vormen over de interpretatie en toepassing van het Europese recht bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Het verdraagt zich niet met deze ontwikkeling, dat de politiek de mogelijkheid heeft in individuele gevallen de bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders

te beinvloeden.
De hierboven verdedigde uitleg van de Europese onafhankelijksvereisten kan niet
alleen op grond van juridische redenen worden onderbouwd. Naast de reeds

genoemde economische redenen (hfdst. 1, par. 4) pleiten ook bestuurlijke en politieke redenen voor de eis dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen

88.

CBB 6 april 2004, AWB 05/83,05/85,05/86 en 05/88, uitspraak op de hoger beroepen van OPTA,
KPN, Tele2, Enertel, MCI e.a. t. de uitspraak van 23 december 2004 van de rechtbank Rotterdam, LJN:

AV8782. Zie ook: A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht, De invioed van het Europese en Nederlandse
bestuurs(proces)recht, Den Haag: Sdu 2006, p. 176-180 en p. 380-382.
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dat de toezichthouders in een concreet geval onafhankelijk van de politiek en op
onpartijdige wijze uitvoering kunnen geven aan hun bevoegdheden. De Europese
Commissie heeft nieuwe ex ante regulerende bevoegdheden gekregen om in een concreet geval opmerkingen te maken over de ontwerp-besluiten van de toezichthouders. Indien een nationaal besluit wegens ongewenste politieke beinvloeding strijdig
is met het Europese recht, heeft de Commissie in sommige gevallen de bevoegdheid
ontwerp-besluiten te blokkeren89 of de zaak van de toezichthouders over te
nemen.* Ook heeft de Commissie ter uitvoering van de Europese regelgeving netwerken van mededingingstoezichthouders opgericht, waarin de Commissie en de
toezichthouders met elkaar samenwerken met het oog op een uniforme en effectieve
toepassing van het Europese recht in de lidstaten. De samenwerking tussen de Commissie en de toezichthouders kan enkel effectief zijn, indien de nationale autoriteiten voldoende vertrouwen hebben in elkaars onafhankelijkheid en in het feit dat de
gemaakte afspraken over de behandeling van concrete zaken met grensoverschrijdende aspecten daadwerkelijk kunnen worden nagekomen. Zoals de omroepcasus
liet zien (hfdst. 1, par. 2), kan de Commissie met behulp van haar nieuwe bevoegdheden politieke en juridische druk uitoefenen op de lidstaten om zich niet te mengen
in de concrete bevoegdheidsuitoefening van de toezichthouders en om voldoende
waarborgen te treffen voor een onafhankelijke beoordeling van individuele gevallen.

In het licht van het voorgaande wordt betoogd, dat een nuttige uitleg van de Europese onafhankelijkheidsvereisten uit de Europese wetgeving en de artikelen 81, 82
en 10 EG inhoudt, dat de lidstaten voldoende maatregelen treffen die waarborgen
dat de toezichthouders op een onpartijdige, objectieve en effectieve wijze uitvoering
kunnen geven aan hun bevoegdheden. Zij moeten daarom niet alleen de toezichthouders structureel onafhankelijk van de marktpartijen positioneren, maar ook juridische waarborgen treffen dat zij in de praktijk bij de beoordeling van individuele
gevallen op een onpartijdige wijze en onafhankelijk van de politiek tot een besluit
kunnen komen.
2.4.3.4 Spanningsveld politieke accountability en onafhankelijkheid
Daar het beginsel van de representatieve democratie de grondslag is voor het
bestuur van de lidstaten, blijft de wetgever verantwoordelijk voor de formulering
van de wettelijke regels en de regering en/of het parlement voor de formulering van
het beleid en de evaluatie van het functioneren van de wettelijke kaders en de toe89.

Zie artikel 7, leden 4 en 5

van Richtlijn 2002/21/EG, artikel 27 van Richtlijn 2003/55/EG van het Euro-

pees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne
markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/57 en artikel 7
van Verordening 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de
voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit, PbEG 2003 L
176/1.
90.
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zichthouders. Ter effectuering van deze verantwoordelijkheid moeten de regering
en/of het parlement beschikken over adequate controlebevoegdheden ten opzichte
van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Echter, het is
ongewenst dat
de politiek wegens (kortetermijn) electorale belangen zich bemoeit met de beoordeling van individuele gevallen of dat bij de uitoefening van bevoegdheden sprake is
van een belangenverstrengeling met de financiele belangen van de staat. Hier moet
worden aangetekend, dat er een spanningsveld tussen de politieke accountability
van de toezichthouder en de onafhankelijkheid van de toezichthouder bestaat. Als
gevolg van de aard van de bevoegdheden van de toezichthouders en de reguleringsomgeving waarin zij functioneren, zal de toezichthouder bij de invulling en toepassing van de wettelijke open normen in individuele gevallen noodzakelijkerwijze juridische en economische keuzes moeten maken. Daarom is het in de praktijk van het
mededingingstoezicht niet mogelijk een strikt onderscheid tussen beleid en uitvoering te hanteren. Als uitgangspunt kan gelden dat de aanwijzingen van de politiek
niet zo moeten worden geformuleerd, dat zij een onafhankelijke oordeelsvorming
door de toezichthouder in een individueel geval uitsluiten. Bij deze benadering zou,
bijvoorbeeld, passen dat de politiek de aanwijzing formuleert dat de toezichthouder
de langetermijninfrastructuur-concurrentie bevordert bij de

uitoefening van zijn

bevoegdheden. Het zou evenwel te ver gaan als de politiek gedetailleerd voorschrijft
met welke maatregelen van economische regulering deze doelstelling moet worden
bereikt. Gelet op het spanningsveld tussen politieke accountability en onafhankelijkheid, zal de wetgever bij de positionering van het mededingingstoezicht steeds een
evenwicht moeten vinden tussen enerzijds het belang van politieke accountability en
anderzijds het belang van een onafhankelijke oordeelsvorming in een concreet geval.
2.4.4

Evaluatie inhoud, betekenis en functie van de nieuwegoodgovernance

beginselen

Op basis van de voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd, dat de beginselen van participatie, transparantie, accountability, proportionaliteit, consistentie,

coherentie, voorspelbaarheid, stabiliteit, effectiviteit, efficiantie en onafhankelijkheid deel uitmaken van de Europese rechtsbeginselen. De nieuwe good governance
beginselen betreffen deels nieuwe rechtsbeginselen en deels een nieuwe benaming of
invulling van bestaande Europese rechtsbeginselen. De beginselen zijn afgeleid van
bestaande fundamentele Europese rechtsstatelijke beginselen, waarvoor het Hof
inspiratie heeft geput uit de constitutionele tradities van de lidstaten. Ook zijn de
nieuwe beginselen afgeleid van de Europese marktintegratiebeginselen, die zijn
gericht op de realisatie van de doelstellingen van het EG-Verdrag. Vanwege hun verschillende functies wordt de wetgever bij de toepassing van de verschillende Europese rechtsbeginselen met een spanningsveld tussen de beginselen geconfronteerd.
Zo zou, bijvoorbeeld, een overmaat aan transparantie en openbaarheid, het proces

69

Hoofdstuk 2

opstelling van wetgeving of administratieve regels ernstig kunnen vertragen, waardoor een effectieve realisatie van de doelstellingen van het Gemeenschapsrecht kan worden gefrustreerd. Ook is vastgesteld, dat een spanningsveld bestaat
tussen de politieke accountability van de toezichthouder en het belang van een onafhankelijke oordeelsvorming in individuele gevallen.

voor

Voor

de

de oplossing van

potentiele spanningsvelden tussen de Europese rechts-

beginselen, is relevant dat noch in het EG-Verdrag noch in de rechtspraak van het
Hof een rangorde tussen de verschillende Europese rechtsbeginselen is vastgesteld.91 Daarom moet de wetgever aan de hand van de omstandigheden van het geval

met behulp van het proportionaliteitsbeginsel de verschillende beginselen tegen
elkaar afwegen en een juist evenwicht tussen de verschillende belangen eerbiedigen.92 Bij deze afwegingen moet de wetgever zoveel mogelijk recht doen aan de fundamentele rechtsstatelijke waarden en de op marktintegratie gerichte waarden die
het fundament voor de bestaande en nieuwe rechtsbeginselen vormen.93 Door
steeds rekening te houden met de achterliggende waarden van de beginselen wordt
voorkomen dat specifieke invullingen van de Europese rechtsbeginselen als vaststaand worden beschouwd. Op deze wijze kan worden bevorderd dat de inrichting
van het bestuur evolueert met de maatschappelijke ontwikkelingen, die een andere
afweging tussen de beginselen kunnen vereisen.

Interpretatie en inbedding constitutionele rechtsbeginselen in Nederland

2.4.5

De nationale constitutionele rechtsbeginselen
De voorgaande paragrafen bevestigen, dat de nieuwe good governance beginselen en

2.4.5.1

de bestaande Europese rechtsbeginselen, naast het materiele Europese recht, juridisch relevant zijn voor de wetgever bij de vormgeving van het mededingingstoe-

zicht. Dit neemt niet weg, dat de wetgever nog steeds de bevoegdheid heeft tot de
toepassing van nationale (constitutionele) beginselen en regels die uitdrukking
geven aan de waarden van het democratiebeginsel en de rechtsstaat. Op basis van
het subsidiariteitsbeginsel en de hieruit voortvloeiende beginselen van de procedurele en institutionele autonomie, laat het Europese recht het hoofdzakelijk aan het
recht van de lidstaten over vast te stellen hoe fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen worden geinterpreteerd en ingebed. Hierbij kunnen de lidstaten kiezen
voor een nieuwere of meer traditionele inbedding. De lidstaten bepalen welke
instanties met de uitvoering van het Europese recht worden belast, hoe deze instan-

91.
92.

93.
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Zie ook de Conclusie van A-G Stick-Hackl van 18 maart 2004, zaak C-36/02, Omega, Jun 2004, p. I9609, ro. 48-53.
HvJEG 12 juni 2003, zaak C-112/00, Schmidberger, Jun 2003, p. I-05659, m.nt. C. Brown, CMLRev
2003, nr. 6, p. 1499-1510.
T Trimidas, The general principles of EC law, Oxford: Oxford University Press 1999, p. 1-3.

De beginselen van good governance

ties worden gepositioneerd ten opzichte van de politiek, volgens welke procedures zij

hun bevoegdheden uitoefenen, hoe zij de stakeholders moeten raadplegen en op
welke wijze de rechterlijke controle wordt geregeld. Aangezien de nationale constitutionele tradities inspiratie bieden voor de ontwikkeling van de Europese rechtsbeginselen, lijken de nationale constitutionele beginselen veel op de fundamentele
Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen. Echter, de wijze waarop de fundamentele Europese rechtsbeginselen of fundamentele rechten in concreto worden
beschermd, is afhankelijk van de constitutionele structuur, meestal de parlementaire regeringsvorm, de tradities en procedures van een bepaalde lidstaat.

In Nederland bestaat verschil van mening over de exacte invulling van constitutionele rechtsbeginselen. Naast het grondwettelijke toetsingsverbod van wetgeving in
formele zin (artikel 120 Grondwet), is dit het gevolg van het pragmatische karakter
van onze Grondwet die niet verwijst naar ideologische beginselen als de soevereiniteit van het volk. 94 Niettemin bestaat overeenstemming over een aantal fundamentele rechtsbeginselen die uitdrukking geven aan de fundamentele morele waarden
die ten grondslag liggen aan de democratische rechtsstaat.95 Zijlstra zet uiteen dat
de fundamentele beginselen van de democratische rechtsstaat het karakter van
voorpositieve rechtsbeginselen hebben.96 Voorpositief omdat zij normerend werken
ten aanzien van alle rechtsvorming door de Nederlandse overheid.97 Zij maken deel
uit van het recht, omdat zij, net zoals de Europese rechtsbeginselen, in het recht van
een bepaalde tijd en binnen een bepaaide rechtsgemeenschap als toetsingsnorm
voor de rechtmatigheid van een (voorgenomen) gedraging of (rechtshandeling) fungeren.98 Het zijn beginselen, omdat zij, evenals de Europese beginselen, een abstract
karakter hebben en uitdrukking geven aan morele waarden. 99
De rechtsbeginselen van de democratische rechtsstaat zijn het beginsel, dat een
ieder gelijke mogelijkheden moet hebben om invloed op het overheidshandelen uit
te oefenen (democratiebeginseD,100 het beginsel van de scheiding der machten en
het respect voor de grondrechten.101 Verder kan worden verwezen naar de volgende

XX Fide-Congress, London november
constitutions', The Netherlands', SEW 2002, nr. 9, p. 302.

94.

C.A.J.M. Kortmann,

95.

Zie voor een leidende uiteenzetting Zijlstra 1997, p. 35-71. Zie verder Van Wijk, Konijnenbelt & Van

2002, 'European Union law and national

Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, Den Haag: Elsevier Juridisch 2005, p. 35-51, WRR, Het Borgen
van publiek belang, Sdu: Den Haag 2000, p. 27-30, M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.R Vermeulen
& R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen van de democratische rechtsstaat, vijfde druk, Deventer: WE.J.
Tjeenk Willink 2001, p. 16-23, Kortmann 2005, p. 50-54 en Scheltema 1989, p. 11-25.
96.

Zijlstra 1997, p. 38.

97.

Zijlstra 1997, p. 38.

98.

Zie

De

Waard 1987, p. 92 e.v.

99.

Zijlstra 1997, p. 38 en De Waard 1987, p. 84 e.v.
100. Scheltema 1989, p. 19.
101. Zijlstra 1997, p. 46-49.
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constitutionele rechtsbeginselen: het beginsel van gelijkheid voor de wet, het beginsel van de rechtszekerheid, het beginsel van rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter, het legaliteitsbeginsel, het beginsel van de dienende overheid, het lex
102
certa beginsel en het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten.

In Nederland, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, wordt het democratiebeginsel in beginsel gerealiseerd via het representatieve parlementaire stelsel. Dit betekent dat de invloed van een ieder op het handelen van de overheid wordt verzekerd
door de volksvertegenwoordiging een rol in het wetgevingsproces toe te kennen en
aan haar de controle over het bestuur te geven via de regel van de ministeriele verantwoordelijkheid.103 Uit de idee van de representatieve democratie vloeit voort, dat
de belangrijkste besluiten, vooral de wetten, worden genomen door of met medewerking van een volksvertegenwoordiging die is gebaseerd op vrije geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht en dat vertegenwoordigende lichamen het bestuursoptreden controleren. Voorzover de democratisch gelegitimeerde wetgever besluit tot de
delegatie van regelgevende bevoegdheden, moet de invloed van de burgers worden
104
gewaarborgd via inspraakprocedures en openbaarheid van bestuur.

Het legaliteitsbeginsel vloeit voort uit het democratiebeginsel en het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel en houdt in dat het eenzijdig juridisch of feitelijk ingrijpen van de overheid in de rechten en vrijheden van de burgers, moet berusten op een
wettelijke grondslag. 105 In de fase van toedeling van een bevoegdheid beoogt het legaliteitsbeginsel hoofdzakelijk te verzekeren, dat de rechtsgenoten uiteindelijk zelf, via
106
wetgeving, bepalen aan well< recht ze gebonden zullen zijn.
Bij de toepassing van het legaliteitsbeginsel rijst de vraag wat onder een wettelijke
grondslag moet worden verstaan. Op grond van het legaliteitsbeginsel en het grondwettelijke stelsel van de representatieve democratie, kan worden betoogd, dat het legaliteitsbeginsel in ieder geval vereist dat de wetgever in de wet de belangrijkste punten
regelt en zorgt voor een voldoende duidelijke wettelijke grondslag. Echter, in de praktijk is niet eenvoudig vast te stellen welke elementen wel of niet als belangrijk moeten
worden aangemerkt en wanneer een wettelijke grondslag voldoende duidelijk is.
102.
103.
104.
105.

106.

WRR, De Toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag: Sdu 2002, p. 24.
Scheltema 1989, p. 19-20.
Scheltema 1989, p. 20 en Zijlstra 1997, p. 45-46.
W Voermans, Toedeling van Bevoegdheid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 3, M.C. Burkens e.a. 2001, p. 88 en RJ. van Ommeren, De verplichting verankerd, de reikwijdte van het legaliteitsbe
ginsel en het materiale wetsbegrip, Zwolle: WE.J. Tjeenk Willink 1996, p. 62 e.v.
Voermans 2004, p. 3. Het legaliteitsbeginsel beoogt ook het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel te
realiseren. Echter, in de huidige maatschappelijke omstandigheden (veelheid aan complexe wettelijke
regels) zal het legaliteitsbeginsel maar in zeer beperkte mate tot de realisatie van deze waarden leiden.
Zie hierover M. Scheltema, 'Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht', NJB 1996, afl.

33, p. 1355-1361.
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De wetgever vult het legaliteitsbeginsel aan de hand van het beginsel van het primaat
van de wetgever in. Het beginsel houdt in dat een loutere
bevoegdheidsgrondslag
voor overheidsoptreden niet voldoende is. De democratisch gelegitimeerde wetgever
moet zelf de belangrijkste voorschriften geven en moet geattribueerde of gedelegeerde bevoegdheden voldoende normeren.107 Hieruit volgt ook, dat de bevoegdheid
tot de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften in beginsel bij een democratisch gelegitimeerde wetgever dient te berusten en de regel dat regelgevende
bevoegdheden niet aan zelfstandige bestuursorganen kunnen warden toegekend.
Het beginsel van het primaat van de wetgever is verankerd en uitgewerkt in de Aanwijzingen voor de Regelgeving.108 De Aanwijzingen moeten in acht worden genomen
door de departementen bij de opstelling van wetgeving, maar hebben geen bindende
externe gevolgen en betreffen geen harde juridische regels.109 Het beginsel van het
primaat van de wetgever kan als een rechtspolitieke invulling van het legaliteitsbeginsel worden gezien.

Het beginsel van toegang tot de rechter verzekert dat de overheid bij de uitoefening
van haar bevoegdheden in het concrete geval de beginselen van de rechtsstaat
naleeft. Onder invloed van het EVRM, het IVBPR en het EG-recht zijn de mogelijkheden van rechtsbescherming tegen de overheid de laatste decennia aanmerkelijk

uitgebreid, culminerend in de algemene regeling van dit onderwerp in de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).110 Aangezien de besluiten van de mededingingstoezichthouders in de meeste gevallen de burgerlijke rechten en verplichtingen van de bur-

gers in de zin van artikel 6 EVRM vaststellen en zij uitvoering geven aan het Europese recht, speelt het recht op een effectieve rechtsbescherming tegen hun
handelingen een belangrijke rol.111 Voor de mededingingstoezichthouders geldt een
bijzondere rechtsgang met het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) als
laatste en soms als enige instantie en de Rechtbank Rotterdam als rechter in eerste
aanleg. Beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van de
mededingingstoezichthouders is als hoofdregel op grond van artikel 8:2 Awb uitgesloten. Bijzondere wettelijke voorzieningen kunnen beroep tegen laatstgenoemde
handelingen toch mogelijk maken.

107.

Het begrip primaat van de wetgever werd geintroduceerd door de Commissie

Wetgevingsvraagstukken,

Orde in de Regelgeving, Den Haag: Sdu 1985. Zie over het rapport en de invulling van het legaliteitsbe
ginsel, Ph. Eijlander, De wet ste/len, Zwolle: WE.J. Tjeenk Willink 1993, p. 37-58.

108. Zie Aanwijzing 124F van de Aanwijzingen voor de Regelgeving, Staatscourant 1996, nr. 177, p. 16. De
toekenning van regelgevende bevoegdheden aan een zbo mag alleen voor zover het organisatorische of
technische onderwerpen betreft of in bijzondere gevallen, mits is voorzien in de bevoegdheid tot goedkeuring van de regeling door een minister.
109. Voermans 2004, p. 41.
110. Kortmann 2005, p. 54.
111. Verhey & Verheij 2005, p. 181-182.
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2.4.5.2 SpanningsveW tussen nationale constitutionele rechtsbeginselen
De nationale constitutionele beginselen van de democratische rechtsstaat staan
voortdurend in een zekere spanning tot elkaar.112 Zo beogen sommige beginselen,
zoals het beginsel van de rechtszekerheid en de grondrechten, de individuele vrijheid
van de burgers zoveel mogelijk te respecteren, terwijl het beginsel van de dienende
overheid inhoudt, dat alle overheidsactiviteiten, zowel van de wetgever als van
bestuursorganen, moeten zijn gericht op het zo goed mogelijk bevorderen van het
belang van de leden van de samenleving.113 Uit het beginsel van de dienende overheid vloeit voort dat het overheidsoptreden effectief en efficient moet zijn.114 De
invulling van het beginsel van de dienende overheid heeft dus vaak een beperking
van de vrijheid van burgers tot gevolg.115 Uit de wijze waarop het democratie- en het
legaliteitsbeginsel worden geynterpreteerd, vloeit voort dat de wetgever de belangrijkste beslissingen neemt in deze maatschappij. Echter, het belang van een effectieve en consistente uitvoering van het wettelijke mandaat heeft de wetgever doen
besluiten de toezichthouders een bepaalde mate van onafhankelijkheid toe te ken-

nen bij de uitvoering van hun bevoegdheden in individuele gevallen. Aangezien de
mededingingstoezichthouders noodzakelijkerwijze bepaalde juridische en economische keuzes moeten maken bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden, is
het mogelijk dat ingrijpende beslissingen tot marktinterventie op afstand van de
politiek worden genomen. Voorts kan een streven van de wetgever om vanuit het
oogpunt van het legaliteitsbeginsel gedetailleerde wetgeving op te stellen, juist leiden tot een negatieve beinvloeding van de rechtszekerheid omdat de wetgever een116
voudigweg niet in staat is om voor alle situaties gedetailleerde regels op te stellen.
2.4.5.3

Evaluatie interpretatie en inbedding constitutionele rechtsbeginselen

de analyse in de voorgaande paragraaf kan worden afgeleid, dat in Nederland de
fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat hoofdzakelijk via een meer

Uit

traditionele invulling van fundamentele rechtsbeginselen wordt gerealiseerd. In een
meer traditionele invulling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het beginsel van de
representatieve democratie, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid. Het belang van inspraakprocedures en openbaarheid van
bestuur wordt onderkend, maar het idee is maar beperkt tot ontwikkeling gekomen
dat de nieuwe good governance beginselen zoals participatie, transparantie en
accountability een aanvullende en plaatsvervangende werking kunnen hebben bij de

112.

Zijlstra 1997, p. 38 en L.A.J. Spaans, Milieukwaliteitsnormstelling, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2002, p. 72.

113. Scheltema 1989, p. 20-22 en Zijlstra 1997, p. 50.
114. Van Wijk, Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 47-48, gebruikt voor deze eisen de term 'instrumentele
vereisten' aan het best:uursoptreden.
115. Conform Spaans 2002, p. 72.
116. Scheltema 1989, p. 16-18.
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legitimatie van instanties, zoals onafhankelijke toezichthouders, die niet binnen het
traditionele proces van democratische controle en verantwoording vallen.
Net zoals bij de fundamentele Europeesrechtelijke rechtsbeginselen het geval is, zouden de nationale constitutionele rechtsbeginselen wel op een andere, nieuwe wijze
kunnen worden geinterpreteerd. Gelet op hun abstracte karakter hebben de beginselen van de democratische rechtsstaat geen statisch, maar een aspiratief en dynamisch karakter.117 Volgens Scheltema worden de fundamentele waarden van de
democratische rechtsstaat tot uitdrukking gebracht in het democratiebeginsel, het
rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de dienende
overheid.118 Om deze vier fundamentele beginselen te verwezenlijken, worden aan
de inrichting en het functioneren van de staat bepaalde eisen gesteld, zoals respect
voor het legaliteitsbeginsel, de eis van de scheiding der machten en de uitwerking
van het democratiebeginsel volgens de idee van de representatieve democratie.

Laatstgenoemde beginselen vertegenwoordigen geen zelfstandige waarden, maar
betreffen nadere beginselen die dienen om de fundamentele beginselen goed tot hun
recht te doen komen.119 Net als op EU-niveau blijven de niet-fundamentele beginselen van belang, maar zij kunnen een andere invulling krijgen ter realisering van de
fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat. Men kan met Scheltema
van mening verschillen over de invulling van de fundamentele rechtsbeginselen van
de democratische rechtsstaat.120 Zijn redenering maakt echter duidelijk, dat bij een
onderling spanningsveld tussen de fundamentele constitutionele rechtsbeginselen,
de specifieke invu]lingen van deze beginselen op een proportionele wijze tegen
elkaar moeten worden afgewogen en zoveel mogelijk moeten worden geoptimaliseerd in het licht van de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat. 121
Deze benadering voorkomt dat rechtsstatelijke instituties verschrompelen tot for-

117. Voermans 2004, p. 3.
118. Scheltema 1989, p. 11-24.
119. Zijlstra is ook geinspireerd door de benadering van Scheltema. Vanuit het oogpunt van het door Zijlstra
uiteengezette onderscheid tussen beginselen en regels, is laatstgenoemde van mening dat het juister is
om van nadere beginselen te spreken. Voor het overige volgt ook Zijlstra een benadering waarbij de
nadere beginselen geen doel op zich zijn, maar een instrument vormen om de waarden van de democratie, liberale rechtsstaat en sociale rechtsstaat te verwezenlijken. De nadere beginselen zijn gefundeerd in de centrale rechtsbeginselen, die in een zekere spanning tot elkaar staan. Deze spanning zet
zich voort in de werking van de nadere beginselen. De beginselen moeten tegen elkaar worden afgewogen, waarbij de harde kern van de achterliggende centrale beginselen in acht moet worden genomen,
Zijlstra 1997, p. 43.
120. Zie El van Ommeren, 'De rechtsstaat als toetsingskader', in: F.J. van Ommeren & S.E. Zijlstra (ed), De
rechtsstaat als toetsingskader, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 7-22 en J. van de Hoeven,
'De rechtsstaat herdacht'' in: Engels 1989, p. 1-9. De auteurs wijzen op het ontbreken van het vrijheidsbeginsel als grondwaarde van de rechtsstaat in de redenering van Scheltema.
121. De redenering van Scheltema komt ook terug in de redenering van het WRR-rapport'De toekomst van
de nationale rechtsstaat', Sdu: Den Haag 2002, p. 23-26. Zie ook Zijlstra 1997 en Van Ommeren 2003,
p. 21.
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malismen en procedures.122 Zij waarborgt dat de interpretaties van beginselen kunnen evolueren met maatschappelijke ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe
governance vormen, teneinde de realisatie van de achterliggende fundamentele
waarden te verzekeren.
Goodgovernance dilemma's bij de vormgeving van het mededingings-

2.4.6

toezicht
2.4.6.1

De spanningsvelden

Op grond van voorgaande paragrafen kan worden vastgesteld, dat de nationale wetgever bij de vormgeving van het mededingingstoezicht rekening moet houden met
de nieuwe Europese good governance beginselen, de bestaande Europese algemene
rechtsbeginselen en natuurlijk het materiele Europese recht als zodanig. Daarnaast
werd duidelijk dat vanwege het beginsel van de institutionele en procedurele autonomie het Europese recht het meestal aan de lidstaten overlaat hoe fundamentele
Europese rechtsbeginselen, die zijn afgeleid van nationale constitutionele tradities,
worden geinterpreteerd en geinstitutionaliseerd en wat de relatie is tussen een meer
traditionele en een nieuwe interpretatie van de rechtsbeginselen. Specifieke nationale invullingen van fundamentele rechtbeginselen blijven daarom een rol spelen bij
de inbedding van mededingingstoezichthouders.
Vanwege hun verschillende functies bestaat tussen de nieuwe good governance
beginselen onderling, alsmede tussen de bestaande Europese rechtsbeginselen waar-

van zij zijn afgeleid, een spanningsveld. Hierdoor moet de wetgever de beginselen op
proportionele wijze tegen elkaar afwegen waarbij zoveel mogelijk recht moet worden
gedaan aan de achterliggende fundamentele waarden van de beginselen. Ook tussen
de nationale constitutionele rechtsbeginselen onderling bestaat een spanningsveld.
De wetgever wordt met extra spanningsvelden geconfronteerd als gevolg van de
mogelijke spanning tussen de specifieke interpretatie die het Hof van Justitie geeft
aan de Europese rechtsbeginselen en de wijze waarop nationale constitutionele
rechtsbeginselen worden geinterpreteerd en ingebed in de lidstaten.
De spanningsvelden waarmee de wetgever wordt geconfronteerd als gevolg van het
Europese recht en de interpretatie en inbedding van nationale constitutionele

rechtsbeginselen, komen met name naar voren bij de oprichting van mededingingstoezichthouders. Allereerst is uiteengezet, dat de netwerkrichtlijnen in combinatie met de artikelen 10 jo. 81 en 82 EG vereisen, dat voldoende waarborgen worden getroffen dat sprake is van een structurele en juridische scheiding tussen de
aandeelhoudende en regulerende activiteiten van de staat. Het is ook verdedigd, dat
een nuttige uitleg van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen uit de Europese

122.
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richtlijnen en de artikelen 10, 81 en 82 EG vereist dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen dat de toezichthouders in een concreet geval op een onpartijdige wijze en onafhankelijk van de politiek uitvoering kunnen geven aan hun
bevoegdheden om de bevoordeling van nationale belangen en marktspelers te voorkomen. Echter, de positie van onafhankelijke mededingingstoezichthouders staat op
gespannen voet met de wijze waarop het democratie- en het legaliteitsbeginsel worden geinterpreteerd in Nederland en in het bijzonder met het beginsel van de representatieve democratie en het beginsel van het primaat van de wetgever (zie hfdst. 2,
par. 4.5.1). Aangezien de onafhankelijke toezichthouders bij de uitvoering van hun
bevoegdheden toepassing moeten geven aan open normen, waarbij zij de tegengestelde belangen van de stakeholders moeten afwegen, verliezen de rechtsgenoten de
invloed op de vorming van het recht en belangrijke beslissingen tot interventie in de

markt, die zij normaliter via het wetgevingsproces of de parlementaire controle van
het bestuur via de ministeriele verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen. Het geconstateerde spanningsveld wordt versterkt, indien het Europese recht vereist, dat de
toezichthouder over voldoende discretie beschikt om op effectieve wijze te kunnen
intervenieren in de markt. Daarnaast staat de rol van de mededingingstoezichthouders op gespannen voet met het beginsel van de machtenscheiding, omdat de toezichthouders onder omstandigheden zowel regulerende, geschilbeslechtende als
sanctionerende bevoegdheden kunnen uitoefenen.123 Vanwege deze redenen en de
toch al algemene argwaan die jegens zelfstandige bestuursorganen bestaat, is de verzelfstandiging van de mededingingstoezichthouders zowel op politiek niveau als in
de wetenschap op kritiek gestuit.124 Daar de ministeriele verantwoordelijkheid voor
het functioneren van zelfstandige bestuursorganen beperkt is, in die zin dat de
minister van Economische Zaken geen individuele aanwijzingen kan geven, wordt
wel gesteld dat sprake is van een democratisch tekort.
2.4.6.2

Het dilemma

Het gesignaleerde spanningsveld stelt de wetgever bij de vormgeving van het mededingingstoezicht dus voor een dilemma. Hij kan enerzijds bij de inbedding van de
123. Zie ook Verheij & Verheij 2005, p. 179-180.
124. S.E. Zijlstra, 'Zbo's, marktautoriteiten en regelgevende bevoegdheid', Tijdschrift voor Ondernemingsbe
stuur 2005, nr. 1, p. 2-6, H.J. de Ru, 'Overheidsbemoeienis met prijzen, een algemene inleiding', in: H.J.
de Ru (ed), Tarieven, regelgeving en toezicht, Den Haag: Sdu 2003, p. 10-12, H.J. de Ru, 'Toezicht moet
geen nieuwe staatsmacht worden, commentaar op de pre-adviezen voor de VAR 2003 over toezicht op
markten', M&M 2003, nr. 5, p. 178, H.R.B.M. Kummeling,'De betekenis van de Kaderwet zbo's voor de
omvorming van de NMa', in: J.W van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (ed), Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht: Deventer: Kluwer 2002, p. 4. Zie tevens het
kritische advies van de Raad van State inzake de wet tot omvorming van de NMa tot zbo, Kamerstukken
II 2001/2002, 27639, B. Zie meer in het algemeen over het spanningsveld tussen zbo's met veel keuze
ruimte en de inbedding van constitutionele rechtsbeginselen, Zijlstra 1997, p. 124-129 en p. 235. Zie
voor een pleidooi voor de afschaf van zelfstandige bestuursorganen: Werkgroep Verzelfstandiging
Organisaties op Rijksniveau (Werkgroep-Kohnstam), Een herkenbare staat: investeren in de overheid, Den
Haag 2004.
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toezichthouder zoveel mogelijk aansluiten bij het bestaande proces van verantwoording en controle via de ministeriele verantwoordelijkheid of kiezen voor een nieuwe
invulling van bestaande rechtsbeginselen. In een nieuwe benadering wordt het
beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid op een andere, minder traditionele, wijze ingevuld en aangevuld met en gedeeltelijk vervangen door plaatsvervangende'checks and balances'.

Het dilemma kan niet automatisch op basis van het Europese voorrangsbeginsel
worden opgelost. Hoewel is betoogd, dat het Europese recht vereist dat de lidstaten
voldoende maatregelen treffen dat de toezichthouders tot een onpartijdige oordeelsvorming in individuele gevallen kunnen komen, is niet uitgekristalliseerd op welke
wijze de lidstaten dit moeten realiseren. Daarnaast heeft het Hof van Justitie een
paradoxale houding aangenomen ten aanzien van de positie van nationale grondwetten en constitutionele beginselen in de Europese rechtsorde.125 Enerzijds vereist
het Europese voorrangsbeginsel dat alle met het Europese recht strijdige nationale
regels, ongeacht hun status, opzij worden gezet. Anderzijds kan deze regel niet
onverkort gelden indien nationale constitutionele rechtsbeginselen in de weg staan
van de toepassing van het Europese recht. Volgens het Hof moeten de lidstaten bij
de uitvoering en toepassing van het Europese recht de Europese fundamentele
rechtsstatelijke rechtsbeginselen respecteren die, zoals het beginsel van de representatieve democratie, gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de
lidstaten en die onder omstandigheden op proportionele wijze moeten worden afge126
wogen tegen de marktintegratiebeginselen.

Voorts is bij de afweging

marktintegratiebeginselen en fundamentele
rechtsstatelijke rechtsbeginselen van belang, dat de lidstaten fundamentele constitutionele rechtsbeginselen, zoals het democratiebeginsel en het beginsel van een
effectieve rechtsbescherming, volgens hun procedurele en institutionele autonomie
inbedden. De lidstaten hebben de keuze voor een meer traditionele of een nieuwe
inbedding van de mededingingstoezichthouders. De nationale (constitutionele) procedurele bepalingen moeten volgens vaste rechtspraak voldoen aan de randvoorwaarden van effectiviteit en gelijkwaardigheid. Dit betekent dat de wetgever, evenals
de toezichthouders en de rechter, moet waarborgen, dat de procedures tot toepassing en handhaving van aan het Europese recht ontleende rechten niet ongunstiger
zijn dan die welke voor soortgelijke vorderingen krachtens nationaal recht gelden.
Daarnaast mogen de nationale procedures de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst

125.

126.
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127
Indien een conflict ontstaat tussen een nationale (constitutiomoeilijk maken.
procedurele
regel
en de toepassing van het Europese recht in een concreet
nele)
geval, zal een proportionele afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van
de nationale bepaling en het belang van een uniforme en doeltreffende toepassing
van het Europese recht.128 Daarbij wordt gewicht gehecht aan het feit dat de nationale procedurele bepaling uitdrukking geeft aan in de meeste lidstaten bestaande
opvattingen over de relatie tussen de staat en de burger. De belangenafweging kan
onder omstandigheden tot gevolg hebben, dat de nationale regels voorgaan op het

Europese recht.

Hoofdstuk 3 onderzoekt nader hoe de Nederlandse wetgever de nationale constitutionele beginselen heeft geinterpreteerd en ingebed in de Nederlandse rechtsorde bij
de vormgeving van het mededingingstoezicht. De spanningsvelden tussen de
bestaande Europese rechtsbeginselen onderling, tussen de nieuwe good governance
beginselen onderling alsmede het spanningsveld tussen enerzijds de Europese
rechtsbeginselen en anderzijds de specifieke nationale interpretaties en inbeddingen
van constitutionele rechtsbeginselen bij de vormgeving van het mededingingstoezicht in de institutionele fase kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

Art. 10 EG

-

Oprichting
Nationale
constitutio

nationale autoriteit

Europese nieuwe

bevoegdheden,

good governance

nele

procedures,

beginselen

rechts-

controle/

beginselen

vera ntwoordi ng etc

en regels

Bestaande
Europese

rechtsbeginselen

4

,

Materiele
Europese recht

Interactie/
convergentie
Europese en
nationale rb.

127. HvJEG 10 juli 1997, C-261/95, Palmisani, Jur. p. I-4025.
128. HvJEG 14 december 1995, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel, Jun 1995, p. I-4705
en HvJEG 14 december 1995, zaak C-312/93, Petersbroeck, Jur. 1995, p. I-04599. Zie hierover Prechal
1998, p. 690.
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2.5

Good governance dilemma's in de uitvoerende fase

2.5.1

Functie, inhoud en betekenis van de Europese fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen

Het recht op een goed bestuur
2.5.1.1
De beginselen van participatie, transparantie, accountability, coherentie, consistentie, voorspelbaarheid, stabiliteit, effectiviteit, efficientie en onafhankelijkheid spelen ook een belangrijke rol in de uitvoerende fase. De beginselen zijn onderdeel van
de Europese algemene rechtsbeginselen, waardoor zij zowel voor de Europese Commissie als voor de mededingingstoezichthouders juridisch bindend zijn bij de toepassing en uitvoering van het Europese recht. In feite zijn al deze beginselen terug te leiden tot het nieuwe fundamentele grondrecht op een goed bestuur. Dit recht is onder
invloed van de ontwikkelingen in de lidstaten erkend en uitgewerkt in de rechtspraak van het Hof van Justitie en gecodificeerd in artikel 41 van het EU-Handvest
voor de Grondrechten (artikel II-112 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag),
waardoor het recht een verdere harmoniserende werking heeft op het administratieve recht van de lidstaten.129 De Nederlandse vertaling van het Handvest spreekt
van een recht op behoorlijk bestuur. Echter, gelet op de in paragraaf 2.2 besproken
juridische ontwikkelingen op Europees niveau en in de lidstaten, is het recht op
behoorlijk bestuur onderdeel geworden van een ruimer recht op goed bestuur,
waarin het optreden van de overheid niet alleen behoorlijk maar ook effectief, efficiant, proportioneel, transparant, participatief en accountable moet zijn. 130 Het was
daarom juister geweest om conform de Engelse (good administration), Franse
(bonne administration) en Duitse (Recht auf eine gute Verwaltung) taalversies van
het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag en het Handvest te spreken van het recht op
goed bestuur.

2.5.1.2 Participatie- en transparantiebeginsel
In ieder geval omvat het recht op goed bestuur volgens artikel 41 van het EU-Handvest het recht van een ieder dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke
termijn door de instellingen, organen en bureaus van de Unie worden behandeld.
Het recht behelst in het bijzonder het recht van een ieder te worden gehoord voordat
jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht
van een ieder inzage te krijgen tot het dossier hem betreffende en de plicht van de
betrokken instanties hun beslissingen met redenen te omkleden. Hoewel het Hof
129. HvJEG 31 maart 1992, zaak C-255/9OP, Burban, Jur. 1992, p. I-2553, GvEA 18 september 1995, zaak
T-167/94, Nolle, Jur. 1995, p. II-2589 en GvEA 9 juli 1999, zaak T-231/97, New Europe Consulting,
Jun 1999, p II-2403. Zie over de juridische status van het Handvest en de beginselen van goed bestuur
hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.4.
130. G.H. Addink, 'Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de toepassing door de Algemene Rekenkamer', NTB 2005a, nr. 6, p. 170.
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het recht van de stakeholders om te worden gehoord ten aanzien van algemeen regulerende maatregelen niet heeft erkend als Europees rechtsbeginsel, kan het participatiebeginsel juridisch relevant zijn vanwege de nauwe samenhang met het recht op
goed bestuur (zie hfdst. 2, par. 4.2.1). Het feit dat algemene regels tot stand zijn
gebracht naar aanleiding van openbare consultatieprocedures, kan door de rechter
in beroepsprocedures tegen concrete besluiten worden meegewogen bij de beoordeling of het aan de besluiten ten grondslag liggende beleid op een goede wijze is voorbereid en een proportionele belangenafweging betreft (hfdst. 2, par. 4.2.1).

Artikel I-50 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag bevat het element van het
transparantiebeginsel dat, de instellingen, organen en instanties van de Unie in een
zo groot mogelijke openheid werken. Uit de rechtspraak van het Hof volgt, dat de
naleving van het transparantiebeginsel door het bestuur een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie van het gelijkheidsbeginsel, omdat het eerstgenoemde
beginsel de burgers in staat stelt te controleren of aan het laatstgenoemde beginsel
is voldaan (hfdst. 2, par. 4.2.2). Meer in het algemeen hangt het
transparantiebeginsel nauw samen met het recht op goed bestuur en bevordert dit beginsel dat de stakeholders op effectieve wijze kunnen participeren in de besluitvormingsprocedures.

Het transparantiebeginsel omvat het recht op toegang tot documenten dat is neergelegd in artikel I-50 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag en artikel 42 van het
EU-Handvest (artikel II-102 van het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag) en dat voor
de instellingen is uitgewerkt in Verordening 1049/2001.131 Het transparantiebeginsel houdt verder in, dat de Europese Commissie en de mededingingstoezichthouders
hun beslissingen adequaat en transparant moeten motiveren en onder verwijzing
naar een bevoegdheidsgrondslag in het recht. In deze zin kan het transparantiebeginsel worden gezien als een nieuwe benaming en invulling van het motiverings-,
rechtszekerheids- en legaliteitsbeginsel.
De realisatie van het transparantiebeginsel en het participatiebeginsel stelt de stakeholders in staat het bestuur te controleren en om verantwoording te vragen over

(voorgenomen) besluiten (hfdst. 2, par. 4.2.3). De richtlijnen inzake elektronische
communicatie benadrukken het belang van de naleving van het transparantie- en
participatiebeginsel door de mededingingstoezichthouders bij de uitoefening van
hun bevoegdheden.132 De precieze invulling van het transparantie- en het participa131. Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.2. Op basis van Verordening 1049/2001 moet de Commissie ieder
verzoek om toegang tot documenten in behandeling nemen. De Commissie mag zich bij de beoordeling
of un van de uitzonderingen van Verordening 1049/2001 van toepassing is of (gedeeltelijke) toegang
moet worden verleend, in beginsel niet baseren op een abstract en algemeen onderzoek, maar zij moet
een individueel en concreet onderzoek doen naar de inhoud van die documenten, GvEA 13 aprl 2005,
zaak T-2/03, Verein fur Konsumenteninformation t. Commissie, n.n.g.
132. Zie de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 2000/21.
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tiebeginsel is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maar de verwezenlijking van het recht op goed bestuur impliceert dat de eisen die voortvloeien uit deze
beginselen, strenger moeten zijn naarmate de betrokken maatregelen een meer
rechtstreekse invloed op de rechtspositie van de burger hebben.
2.5.1.3
Voorspelbaarheid stabiliteit, coherentie en consistentgebruik van begrippen
Uit het rechtszekerheidsbeginsel vloeien de beginselen van een voorspelbaar en stabiel beleid voort, in die zin dat de overheid in beginsel geen onverwachte koerswijzigingen in het beleid mag doorvoeren en zich houdt aan de door haar zelf opgestelde
regels.133 Dit betekent ook dat het vertrouwensbeginsel moet worden gerespecteerd,
dat inhoudt dat bestuursorganen in de contacten met burgers gewekte, gerechtvaardigde verwachtingen zo veel mogelijk honoreren. Deze verwachtingen kunnen wor134
den gewekt door regelgeving, beschikkingen, beleid, beloften en toezeggingen.
Tevens volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel, dat de besluiten van de overheid
coherent zijn met besluiten in andere beleidsgebieden en dat juridische begrippen
consistent worden gebruikt.
Deze beginselen van een voorspelbaar, stabiel en coherent beleid en een consistent
gebruik van begrippen kunnen als nieuwe invullingen van het rechtszekerheidsbeginsel worden gezien. Deze beginselen zijn in het bijzonder van belang voor de mededingingstoezichthouders, omdat een effectieve realisatie van de doelstellingen van
de mededingingswetgeving vereist dat de marktpartijen hun economische beslissingen, zoals investeringen, kunnen plannen en daarbij kunnen vertrouwen op het
beleid van de toezichthouders.

2.5.1.4 Consistentiebeginsel
Het voeren van een consistent beleid door de overheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van het gelijkheids- en het rechtszekerheidbeginsel. Een
consistent beleid impliceert dat willekeur is uitgesloten. Burgers worden gelijk en
eerlijk behandeld, tenzij een ongelijke behandeling objectief kan worden gerechtvaardigd. In geval een bestuursorgaan de ruimte heeft beleid te voeren, is het op
grond van het consistentiebeginsel verplicht beleid te voeren.135 Dit betekent niet,
dat een bestuursorgaan onder alle omstandigheden verplicht is beleidsregels te
publiceren, maar wel dat het betreffende orgaan alle informatie verschaft om de
beslissing in een individueel geval te doen herkennen als behorende tot een voor
rechtens aanvaardbaar beleid relevante categorie.136 Echter, mededingingstoezicht-

133.

Jans e.a. 2002, p. 208-214 en Senden 2004, p. 101-102.

134. Jans e.a. 2002, p. 215.
135. W. Duk, 'De zachte kern van het bestuursrecht', RM Themis 1978, p. 574-583.
136. Duk 1978, p. 580-581. Echter, volgens artikel 4:82 Awb kan een bestuursorgaan ter motivering van een
besluit slechts verwijzen naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel.
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houders hebben bevoegdheden die op zeer vergaande wijze kunnen ingrijpen in de
commerciele vrijheid van ondernemingen, zoals de ex ante vaststelling van tarieven
en voorwaarden, waarbij de conflicterende belangen van vele stakeholders zijn
betrokken. Bij dergelijke complexe belangenafwegingen is het voor de waarborging
van een consistent beleid wenselijk, dat het bestuursorgaan zoveel als mogelijk
proactief aangeeft hoe open normen worden ingevuld en de belangen worden afgewogen bij de toetsing van de tarieven of voorwaarden in een concreet geval.137 Overigens moet worden opgemerkt, dat de eis van het voeren van een consistent beleid
het bestuursorgaan niet van de plicht ontslaat rekening te houden met de bijzondere
omstandigheden van iedere situatie, zodat tot een redelijke belangenafweging wordt
gekomen in een individueel geval.138
2.5.1.5
Proportionaliteitsbeginsel
De elektronische communicatierichtlijnen bevestigen ook het belang van het respect
voor het proportionaliteitsbeginsel door de mededingingstoezichthouders. 139

Vooral de ex ante regulerende maatregelen van de bijzondere mededingingstoezichthouders kunnen grote gevolgen hebben voor de vrijheid en de eigendom van de
marktpartijen en veel kosten met zich brengen voor zowel de betreffende marktpartijen als de overheid. Daarom is het van groot belang, dat de toezichthouders aanto-

nen dat de voorgenomen regulerende maatregelen geschikt zijn voor de oplossing
van de aard van het probleem, het minste nadeel voor andere belangen met zich
brengen en dat zij in het licht van de doelstellingen van de Europese regelgeving proportioneel zijn en kunnen worden gerechtvaardigd (zie ook hfdst. 2, par. 4.2.5). Ter
waarborging van de naleving van het proportionaliteitsbeginsel verplicht de Toegangsrichtlijn de toezichthouders op gezette tijden marktanalyses uit te voeren om
te bepalen of de betrokken verplichtingen moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of
140

opgeheven.

2.5.1.6

Relatie recht op een goed bestuur met rechten van verdediging

In sanctieprocedures dienen de Europese Commissie en de nationale autoriteiten
het recht op verdediging te respecteren, dat is erkend door het Hof van Justitie als
algemeen rechtsbeginsel en dat is gecodificeerd in artikel 48 van het EU-Grondrechtenhandvest (artikel II-108 van het ontwerp- Grondwettelijk Verdrag).141 Het verdedigingsbeginsel verplicht de Europese Commissie en de nationale autoriteiten,
137.

138.
139.
140.

De toezichthouder is op grond van het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel in beginsel gebonden aan
de beleidsregels. Zie ook artikel 4:84 Awb.
Duk 1978, p 576. Zie ook artikel 4:84 Awb.
Zie artikel 8, lid 1 van Richtlijn 2002/21/EG en artikel 8, lid 4 van Richtlijn 2002/19.
Zie artikel 7 van Richtlijn 2002/19/EG en ook overweging 39 van de preambule van Richtlijn 2002/21/
EG.

141. Jans e.a. 2002, p. 239. Zie bijvoorbeeld: HvJEG 7 januari 2004, gevoegde zaken C-204/OOP e.a., Aalborg Portland A/S, Jun 2004, p. I-123, ro. 63-77.
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onder andere, in de Mededeling van de Punten van bezwaar de voornaamste elementen, zoals de verweten feiten, de kwalificatie daarvan en de bewijselementen, duidelijk te omschrijven, teneinde de onderneming in staat te stellen argumenten aan te
voeren in het kader van de tegen haar gevoerde administratieve procedure. 142 \loor
de realisatie van de eerbiediging van de rechten van verdediging moet het recht op
toegang tot het dossier worden gewaarborgd. De Commissie moet de onderneming
die het voorwerp is van de procedure de mogelijkheid geven zowel de bezwarende als
de ontlastende stukken van het onderzoeksdossier te onderzoeken die voor haar verdediging relevant kunnen zijn. De Europese Commissie is verplicht iedere weigering
van toegang tot het dossier te motiveren en iedere beperking op het recht van toegang moet restrictief worden uitgelegd.143 Hoewel de elementen van het recht op
goed bestuur en het verdedigingsbeginsel overlappen, moet worden opgemerkt dat
de invalshoeken van de beginselen verschillend zijn. Het eerst genoemde beginsel
heeft naast het waarborgen van rechtsbescherming als doel te verzekeren, dat het
bestuur bij de uitoefening van zijn regulerende bevoegdheden de betrokken belangen van de verschillende stakeholders op een legitieme en effectieve wijze afweegt.
Het laatstgenoemde beginsel beoogt te verzekeren dat het recht op een eerlijk proces
en het recht op rechtsbescherming van de burger bij de oplegging van sancties in een
concreet geval worden gewaarborgd.
2.5.2

Functie, inhoud en betekenis van de marktintegratiebeginselen

2.5.2.1

Het effectiviteitsbeginsel

Het effectiviteitsbeginsel vloeit voort uit het beginsel van de gemeenschapstrouw
(artikel 10 EG), op grond waarvan de nationale autoriteiten zijn verplicht om het
nuttige effect van het Europese recht te waarborgen bij de toepassing en uitvoering
van het Europese recht. Het effectiviteitsbeginsel kan daarbij de betekenis hebben,
dat de nationale autoriteiten een uniforme toepassing van het Europese recht in de
lidstaten moeten waarborgen. Tevens kan het betekenen dat de maatregelen van de
mededingingstoezichthouders in objectieve zin geschikt moeten zijn voor de realisatie van de doelstellingen van het Europese recht (zie ook hfdst. 2, par. 4.3.1). In deze
betekenis hangt het effectiviteitsbeginsel nauw samen met het vereiste dat de maatregelen ook doelmatig of efficient moeten zijn, in die zin dat een redelijke relatie
bestaat tussen de resultaten van regels en de kosten die zijn gemoeid met hun opstelling en handhaving. Het efficiantiebeginsel komt ook overeen met het element van
het proportionaliteitsbeginsel, dat bepaalt dat bij gelijke geschiktheid moet worden
gekozen voor de maatregel die het minste nadeel brengt aan andere belangen.
142. HvJEG 2 oktober 2003, zaak C-176/99E Arbed SA, Jur. 2003, p. I-10687 en GvEA 22 oktober 2002,
zaak T-310/01, Schneider Electric t. Commissie, Jun 2002, p. II-04201, ro. 437-468.
143. GvEA 25 oktober 2002, zaak T-5/202, Tetra Laval t. Commissie, Jun 2002, p. II-04519, ro. 98-117. Zie
ook artikel 27 van Verordening 1/2003.
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Op basis van artikel 10 EG, in combinatie met de Europese bepalingen waaraan uitvoering of toepassing wordt gegeven, kunnen verschillende verplichtingen voor
nationale autoriteiten worden geformuleerd. Deze verplichtingen zijn ook relevant
voor de mededingingstoezichthouders bij de uitvoering en toepassing van het Europese recht.144 Allereerst dienen de mededingingstoezichthouders alle maatregelen te
treffen om een effectieve en uniforme doorwerking van het Gemeenschapsrecht te
realiseren.145 Hieruit volgt dat de mededingingstoezichthouders zich dienen te onthouden van maatregelen die de bepalingen van het EG-Verdrag schenden. Zij mogen
niet in strijd handelen met de fundamentele Verdragsvrijheden en de Europese
mededingingsregels. Ook moeten de nationale autoriteiten die uitvoering geven aan
richtlijnen, hun bevoegdheden zo veel mogelijk in overeenstemming met de betreffende richtlijnen interpreteren.146 Daartoe moeten zij niet enkel de ter uitvoering
van de betrokken richtlijnen opgestelde nationale bepalingen zoveel mogelijk uitleggen in het licht en de bewoordingen van de richtlijnen, maar het gehele nationale
recht in beschouwing nemen om te beoordelen in hoeverre dit zodanig kan worden

toegepast dat het niet tot een resultaat leidt dat in strijd is met het door de richtlijn
beoogde resultaat.147 Daarnaast zijn de nationale autoriteiten verplicht om bij de

uitoefening van hun bevoegdheden nationale wetgeving die strijdig is met de rechtstreekswerkende bepalingen van richtlijnen, de Europese mededingingsregels of
andere rechtstreekswerkende bepalingen van het EG-Verdrag, buiten toepassing te
laten, teneinde de rechten die particulieren ontlenen aan het Gemeenschapsrecht, te
beschermen. 148

2.5.2.2

Betekenis effectiviteitsbeginsel voor mededingingstoezichthouders
van
artikel 10 EG en de Europese bepalingen waaraan toepassing of uitvoeOp basis
ring wordt gegeven, kunnen specifieke verplichtingen worden gebaseerd, die van bijzonder belang zijn voor de mededingingstoezichthouders bij de uitvoering en toepassing van de richtlijnen en Verordening 1/2003. De algemene mededingingsautoriteiten moeten garanderen dat hun besluiten tot toepassing van de Europese of
nationale mededingingsregels in overeenstemming zijn met de artikelen 81 en 82

EG, waarbij zij beschikkingen van de Commissie als communautaire beleidsmaker
144. Zie ook
145.

J.

Temple Lang, 'The duties of national authorities under community constitutional law',

E.L.Rev. 1998, nr. 2, p. 109-131.
HvJEG 13 januari 2004, zaak C-453/00, Kuhne en Heitz NV, Jur. 2004, p. I-837, m.nt. S. Prechal, SEW
2004, nr. 6, p. 278-280.
HvJEG 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jur. 1990, p. I-4135.

146.
147. HvJEG

5 oktober 2004, gevoegde zaken C-397/01 t/m C-403/01, Pfeiffer, Jur. 2004, p. I-8035, m.nt
S. Prechal in CMLRev 2005, nr. 5, p. 1445-1463. Zie ook Prechal, Directives in EC Law, Oxford: Oxford

University Press 2005, p. 66.
148. HvJEG 22 juni 1989, zaak 103/88, Constanzo, Jur. 1989, p. 01839 en HvJEG 9 september 2003, zaak
C-198/01, CIF, Jur. 2003, p. I-8055, m.nt. K.J.M. Mortelmans SEW 2003, nr. 11, p. 403-413. Zie ook
J. Temple Lang, 'National measures restricting competition, and national authorities under Article 10
EC', E.L.Rev. 2004, nr. 3, p. 397-398.
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moeten respecteren.149 Indien de bijzondere mededingingstoezichthouders toepas-

sing geven aan sectorspecifieke wetgeving, dienen zij volgens vaste rechtspraak van
de nuttige werking van het Europese mededingingsrecht waarborgen.150 Het Hof van Justitie heeft in het Milk Marque-arrest geoordeeld, dat de leer van het nuttige effect vereist dat de bevoegdheden van de nationale
mededingingsautoriteiten op een zodanige wijze worden geinterpreteerd dat voorkomen wordt dat zij maatregelen nemen die de werking van de mechanismen van
het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) verstoren.151 Bij een eventuele
tegenstrijdigheid tussen de doelstellingen van het GLB moeten de nationale autoriteiten deze doelstellingen aan de hand van het proportionaliteitsbeginsel met elkaar

het Hof van Justitie eveneens

verzoenen. De gevolgen van deze nuttig-effect redenering van het Hof strekt zich
ook uit tot andere sectoren dan de landbouwsector.152 Op alle gebieden waar sprake
is van harmonisatie of van beleidsbevoegdheden van de EG, moeten de mede-

dingingstoezichthouders waarborgen dat zij met de uitoefening van hun bevoegdheden geen afbreuk doen aan de nuttige werking van het Europese beleid. De mate
waarin de mededingingstoezichthouders met deze niet-mededingingsbelangen rekening moeten houden, is afhankelijk van de op Europees niveau bereikte integratiegraad.153

De elektronische communicatierichtlijnen bevestigen, dat de maatregelen van de
toezichthouders in het licht van de doelstellingen van de richtlijnen in objectieve zin

effectief moeten zijn en dat zij bij de uitoefening van hun bevoegdheden op proportionele wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders.154 Een effectieve uitvoering van het Europese recht vereist dat de toezichthouder objectief en
structureel onafhankelijk is van de marktpartijen, waarop hij toezicht moet houden.
Hij moet in een concreet geval zijn bevoegdheden op een onpartijdige wijze kunnen
uitvoeren en hij mag niet, onder invloed van politieke druk, in strijd handelen met
het Europese gelijkheidsbeginsel (zie hfdst. 2, par. 4.3.2 en par. 4.3.3).

149.

150.

HvJEG 13 januari 1969, zaak 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1 en HvJEG 14 december 2000, zaak
C-344/98, Masterfoods, Jur. 2000, p. I-11369 m.nt. K.J.M. Mortelrnans en M.G. Wezenbeek-Geuke,
SEW 2002, nr. 3, p. 107-110. Zie ook artikel 16 van Verordening 1/2003.
Zie bijvoorbeeld, HvJEG 16 november 1977, zaak 13/77, GB-Inno-BM, Jur. 1977, p. 2115 en HvJEG 21
september 1988, zaak 267/86, Van Eycke, Jur. 1988, p. 4769, HvJEG 14 juli 1993, zaak C-185/91,
Reiff, Jur. 1993, p. I-5801 en HvJEG 9 juni 1994, zaak C-153/93, Delta, Jun 1994, p. I-2517. De Europese Commissie heeft in haar'Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op
overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector', PbEG 1998 C 265/2, par. 57, bevestigd

dat de nationaal regelgevende instanties bij de uitvoering van hun bevoegdheden de Europese mededingingsregels dienen te respecteren.
151. HvJEG 9 september 2003, zaak C-137/00, Milk Marque, Jur. 2003, p. I-7975, ro. 80-92, m.nt. K.J.M.
Mortelmans, SEW 2003, nr. 11, p. 397-403.
152. Zie Mortelmans 2003, p. 402.

153. Mortelmans 2003, p. 402.
Zie artikel 8, vierde lid van Richtlijn 2002/19/EG en Artikel 8, eerste lid van Richtlijn 2002/21/EG.

154.
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2.5.2.3

Plicht tot loyale samenwerking met toezichthouders uit andere lidstaten en de
Commissie

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld, dat bij de uitvoering van het Europese recht
op grond van artikel 10 EG een vetplichting bestaat tot loyale samenwerking tussen
de autoriteiten van de verschillende lidstaten teneinde te voorkomen dat de EU-burgers bij parallelle toezichtsprocedures met inconsistente beslissingen worden geconfronteerd.155 De plicht tot loyale samenwerking met de toezichthouders uit de
andere lidstaten en met de Commissie is van bijzonder belang bij het mededingingstoezicht. Verordening 1/2003 en de elektronische communicatie- en energierichtlijnen werken de plicht tot loyale samenwerking uit in specifieke bepalingen, die
de Commissie en nationale autoriteiten verplichten samen te werken in de Europese
netwerken van mededingingstoezichthouders. Dit zijn samenwerkingsverbanden,
zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, tussen de Commissie en de nationale
autoriteiten, die door de Commissie op grond van de Europese wetgeving zijn opgericht. De hoofdstukken 8 en 9 betogen uitgebreid, dat artikel 10 EG en de specifieke
samenwerkingsbepalingen met zich brengen dat de nationale autoriteiten in beginsel rekening houden met Europese beleidsregels van de Commissie en/of met gepubliceerde gemeenschappelijke standpunten van de netwerken, die zijn opgesteld ter
uitvoering van de algemene en specifieke samenwerkingsverplichtingen.156 Zij hoeven geen rekening te houden met dergelijke Europese beleidsregels, indien afwijking
wegens objectieve omstandigheden, zoals het gebrek aan bevoegdheden, kan worden
gerechtvaardigd. Echter, in sommige gevallen worden begrippen in de Europese
regelgeving niet nader gedefinieerd en wordt de correcte interpretatie en toepassing
van deze begrippen in het licht van de doelstellingen van de Europese regelgeving
beinvloed door nationale marktomstandigheden en gebruikerseisen.157 Dit betekent
dat een spanningsveld kan ontstaan tussen de verschillende betekenissen van het
effectiviteitsbeginsel, namelijk in de zin van een uniforme toepassing van het Europese recht in de verschillende lidstaten en in de zin dat maatregelen in objectieve zin
geschikt zijn, wat kan vereisen dat rekening wordt gehouden met specifieke nationale omstandigheden.

155. HvJEG 30 maart 2000, zaak C-178/97, Banks, Jur. 2000, p. I-02005 (zelfstandigen zijn slechts aangesloten bij 66n sociale zekerheidsregeling) en HvJEG 2 juli 2002, zaak C-115/00, Hoves, Jur. 2000, p. I06077 (inzake de plicht tot betaling van motorrijtuigenbelasting). Zie over deze zaken K.J.M. Mortelmans, 'RTL 4 en RTL 5: toch een verwijzing naar Luxemburg'. Mediaforum 2003, nr. 9, p. 283.
156. Dit komt nader aan de orde in hoofdstuk 8, paragraaf 3.1.2. en in hoofdstuk 9, paragraaf 3.4.3. Zie
hierover verder J. van de Gronden & K. Mortelmans, 'Holland Media Groep of Luxemburg Media
Groep: de trouvaille van de Raad van State', Mediaforum 2001, nr. 6, p. 191-200. Zie ook Senden 2004,
p. 442-446.

157.

Zie rechtsoverweging 26 van de Conclusie van AG-Maduro 14 juli 2004, zaak C-109/03, KPN Telecom
BV t. OPTA, Jur. 2004, p. I-11273 ten aanzien van de juiste interpretatie van het begrip 'universele
dienst' uit richtlijn 98/10/EG van het Europese Parlement en de Raad inzake de toepassing van Open
Network Provision op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, PbEG 1998 L 101/24.
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2.5.3

Evaluatie functie, inhoud en betekenis van de nieuwe goodgovernance

beginselen

Op grond van de voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd, dat de beginselen van transparantie, participatie, accountability, proportionaliteit, consistentie,
coherentie, voorspelbaarheid, stabiliteit, effectiviteit, efficientie en onafhankelijkheid deel uitmaken van de Europese algemene rechtsbeginselen. Met de inwerkingtreding van de specifieke samenwerkingsverplichtingen van de energie- en elektronische communicatierichtlijnen en van Verordening 1/2003, zal de plicht tot loyale

samenwerking binnen de netwerken van nationale mededingingstoezichthouders
en met de Europese Commissie ter waarborging van een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht van bijzonder belang zijn voor de mededingingstoezichthouders. Daarom wordt deze plicht als afzonderlijk beginsel van good governance genoemd. Hierbij wordt benadrukt dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders aan de plicht tot loyale samenwerking geen nieuwe bevoegdheden
kunnen ontlenen, maar dat deze enkel betrekking kan hebben op de invulling en toepassing van bestaande bevoegdheden (zie hfdst. 8 en 9).

In feite geven al bovengenoemde beginselen uitdrukking aan het nieuwe fundamentele grondrecht van de burger op goed bestuur. Deels gaat het om nieuwe Europese
rechtsstatelijke rechtsbeginselen, zoals het nieuwe grondrecht op toegang tot documenten. Deels gaat het om beginselen die een nieuwe invulling van bestaande Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen vormen, zoals van het rechtszekerheidsbeginsel
of om een nieuwe invulling van het marktintegratiebeginsel van de Gemeenschapstrouw (art. 10 EG). Het is betoogd, dat de Europese rechtsbeginselen bindend zijn voor
alle autoriteiten die uitvoering en toepassing geven aan het Europese recht. Daarom
moeten de mededingingstoezichthouders de nieuwe good governance beginselen ook
respecteren, indien zij hun bevoegdheden afstemmen in de door de Europese Commissie opgerichte netwerken van mededingingstoezichthouders, die geen afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid hebben maar wel als een afzonderlijke entiteit functioneren.
In de praktijk blijkt dat de fundamentele rechtsstatelijke good governance beginselen, zoals het transparantiebeginsel en het participatiebeginsel, op gespannen voet
kunnen staan met de marktintegratiebeginselen, zoals het effectiviteitsbeginsel. Zo
is het mogelijk, dat een toezichthouder wegens uitgebreide consultatieprocedures
niet in staat is tijdig uitvoering te geven aan verplichtingen die uit de Europese richtlijnen voortvloeien. Daarbij rijst het gevaar dat de omstandigheden in de markt
inmiddels zo zijn veranderd dat de voorgenomen voorstellen reeds achterhaald zijn
en nieuwe consultatieprocedures moeten worden gestart. Daarnaast is aangetoond
dat eveneens spanning kan bestaan tussen de verschillende manieren waarop het
effectiviteitsbeginsel kan worden ingevuld. Het Hof van Justitie heeft geen hierar-
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chie vastgesteld tussen de verschillende Europese beginselen van good governance.
Daarom zullen de nationale toezichthouders, evenals de Commissie en de netwerken, bij het bestaan van een spanningsveld tussen de verschillende beginselen aan de

hand van het proportionaliteitsbeginsel een afweging moeten maken om zoveel
mogelijk recht te doen aan de achterliggende waarden van de rechtsbeginselen.
2.5.4

Interpretatie en inbedding beginselen goed bestuur in Nederland

2.5.4.1
De beginselen van goed bestuur
De Europese netwerkrichtlijnen en Verordening 1/2003 respecteren de procedurele
en institutionele autonomie van de lidstaten. De lidstaten zijn bevoegd te bepalen
hoe de mededingingstoezichthouders de nieuwe beginselen van good governance
moeten realiseren en wat de verhouding is tot de bestaande rechtsbeginselen. Dit
betekent, dat de nationale mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden met

inachtneming van nationale constitutionele rechtsbeginselen en procedurele regels
moeten toepassen, mits de eisen van gelijkwaardigheid en effectiviteit worden gerespecteerd. Gelet op de verschillende aard van de wetgevingsprocedure en de administratieve procedures worden deze beginselen in de institutionele of de uitvoerende
fase anders ingevuld. Evenals de wetgever dient de toezichthouder rekening te houden met het legaliteitsbeginsel. Vanuit het perspectief van de toezichthouder speelt
het rechtsbeschermingsaspect van het legaliteitsbeginsel een belangrijke rol, wat
betekent dat de toezichthouder steeds moet nagaan of een adequate bevoegdheidsgrondslag bestaat voor een voorgenomen optreden.
De Nederlandse Grondwet bevat geen fundamenteel grondrecht op goed bestuur of
een recht op toegang tot overheidsinformatie. Echter, elementen van deze rechten
en van de daaruit voortvloeiende beginselen zijn weI uitgewerkt in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de Wet Openbaarheid bestuur (WOB). Aangezien het oogmerk van de Awb is het treffen van een uniforme regeling voor rechtsbescherming
tegen de overheid, bevat de wet weinig bepalingen die zijn gericht op de waarborging
van een effectieve en legitieme uitoefening van regulerende bevoegdheden door het
bestuur. De mededingingstoezichthouders moeten in overeenstemming handelen
met de formele en materiale beginselen van behoorlijk bestuur die zijn gecodificeerd
in de Awb, zoals het beginsel van hoor en wederhoor, het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging, het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Daarnaast bevat de WOB regels betreffende de openbaarmaking van
informatie die bij bestuursorganen berust. De regels van de Awb, de bijzondere
mededingingswetgeving of de WOB, voorzover laatstgenoemde regeling niet terugtreedt bij het bestaan van een specifieke uitputtende aan de WOB derogerende open-
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baarheidsregeling, vormen het relevante procedurele kader voor de toepassing van
het Europese recht door de mededingingstoezichthouders. 158
De nationale wetgeving regelt op

vrij technische en onvolledige wijze elementen van

de good governance beginselen. Zo zijn de participatierechten van belanghebbenden
bij de voorbereiding van beschikkingen beperkt.159 Daarnaast hoeven de toezicht-

houders niet transparant te zijn over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de

informatieverplichtingen van de WOB (of de bijzondere informatieregeling) en zij
hoeven hierover ook geen verantwoording af te leggen. Zij hoeven evenmin transparant te zijn over de wijze waarop zij hun regulerende bevoegdheden zullen uitoefenen of verantwoording zullen afleggen aan de stakeholders over (voorgenomen)
beleid of de gerealiseerde effecten van het beleid. Voor het overige werkt de Awb niet
of nauwelijks (onderdelen van) het effectiviteits-, het efficientie-, het proportionaliteitsbeginsel16o en het beginsel van accountability uit.161 De aanname van de Wet
uniforme openbare voorbereidingprocedure, die de participatiemogelijkheden van
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb in bestuursrechtelijke procedures
verbetert, de aanname van de Wet rechtstreeks beroep ter verbetering van een efficiente en effectieve rechtsbescherming en de aanname van de Wet intern klacht158.

159.

160.

161.
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Momenteel is onduidelijk in hoeverre de Mw, de Gaswet en de Ewet 1998 een bijzondere aan de WOB
derogerende openbaarmakingsregeling bevatten. Zie verder RJ. Slot e.a., Eindrapport Evaluatie Mededingingswet (Juridisch deelonderzoek), Leiden 2002, p. 74-75. Zie ook J.M.M. van de Hel & D.J.M. de
Grave, 'Toegang tot dossiers voor derden in mededingingszaken: een tussenstand', M&M 2006, nr. 1,
p. 10-17. Over het algemeen bevatten de Mw en de energiewetgeving een specifieke en uitputtende
informatieregeling met betrekking tot sanctieprocedures. Echter, buiten de sanctieprocedures is het
recht op toegang tot informatie minder duidelijk geregeld, tenzij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd 3.4. Awb) van toepassing is verklaard. Tevens werkt noch de WOB noch de specifieke wetgeving adequaat uit op welke wijze de toezichthouders de plicht om uit eigen beweging
informatie te verschaffen, moeten realiseren.
De artikelen 4:7 en 4:8 Awb inzake de hoorplicht van de aanvragers van beschikkingen en derden
belanghebbenden zijn geclausuleerd. De artikelen zijn gericht op een betrouwbare informatievergaring
ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding. Zij hebben niet tot doel belanghebbenden in staat te
stellen op te komen voor hun belangen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 heeft zowel een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming als de participatie van belanghebbenden als doelstelling. Echter, deze procedure is enkel van toepassing indien dit bij wet of besluit van
bestuursorgaan is bepaald. Zie hierover J.C.A. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende - begrip in het bestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2003, p. 221-234.
Hoewel de inhoud van het nationale evenredigheidsbeginsel (art. 3:4, tweede lid, Awb) en het communautaire proportionaliteitsbeginsel bij elkaar aansluiten, beperkt de nationale rechter zich bij een toetsing aan art. 3:4, tweede lid, Awb tot een willekeurtoetsing, terwijl onder het Europese recht sprake is
van een meer indringende doel-middel toetsing van de geschiktheid en de noodzakelijkheid van de
overheidsmaatregelen. Alleen in de rechtspraak van het CBB komt men uitspraken tegen waarin het
nationale en communautaire evenredigheidsbeginsel op een lijn worden gesteld. Zie hierover Jans e.a.
2002, p. 198-208 en De Moor-van Vugt 1995, p. 219-253 en p. 269-272.
Zie hierover H. Addink, 'Principles of good governance: lessons from administrative law', in: Curtin &
Wessel (ed) 2005b, p. 21-48 en ook G.H. Addink, 'Algemene beginselen van goed bestuur en de toepassing door de Algemene Rekenkamer', NTB 2005a, nr. 6, p. 169-183.
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recht en de Wet extern klachtrecht, laten wel zien dat de nieuwe
good governance
162
beginselen een steeds belangrijkere rol krijgen.
2.5.4.2 Evaluatie inbedding beginselen van goed bestuur
Het idee dat de nieuwe good governance beginselen naast de bestaande constitutionele rechtsbeginselen belangrijk zijn voor de waarborging
van een legitiem en effectief overheidsbestuur, is niet uitgekristalliseerd en de good governance beginselen
worden momenteel (nog) niet expliciet als een fundamenteel
rechtsbeginsel in de
praktijk van de wetgever of rechtspraak erkend.163 Dit is mede het gevolg van de in
Nederland heersende opvatting, dat hoofdzakelijk de ministeriele verantwoord
elijkheid de democratische legitimatie van niet-traditionele, centrale
overheidsorganen,
zoals onafhankelijke toezichthouders, verzekert.
Volgens Scheltema zijn de procedures van de Awb in het bijzonder gericht op het
beschermen van de burger tegen ongerechtvaardigd ingrijpen door de overheid.164
Echter, bij het mededingingstoezicht, evenals sommige andere rechtsgebieden zoals
het milieu- en aanbestedingsrecht, hebben besluiten van een toezichthouder niet
alleen rechtstreeks gevolgen voor de bedrijven tot wie de betrokken besluiten zijn

gericht, maar ook voor hun concurrenten en de consument. De belangen van alle
stakeholders moeten de basis vormen voor een effectieve en legitieme
bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders. Volgens Scheltema is onder deze
omstandigheden de conceptie van het bestuursrecht als rechtsbescherming tegen de
overheid duidelijk inadequaat, omdat een doeltreffend optreden van de overheid vereist dat de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking centraal behoort te staan en ieder
van de partijen die daarbij is betrokken.165 Deze benadering maakt een ruimere belangenafweging mogelijk dan wanneer alleen wordt gekeken of sprake is van een besluit
in de zin van artikel 1:3 Awb of een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb.166
162. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure, Staatsblad 2002, nr. 54, Wet rechtstreeks beroep,
Staatsblad 2004, nr. 220, Wet houdende aanvulling van de Awb met een regeling over de
behandeling
van klachten door bestuursorganen, Staatsblad, 1999 nr. 179 en Wet extern klachtrecht, Staatsblad
2005, nr. 116.

163.

164.

De Algemene Rekenkamer gebruikt de beginselen
in het kader van haar rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken als toetsingskader. Zie Addink 2005a.
Scheltema 1996, p. 1356. Zie ook VAR-Commissie rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 71-72 en De Poorter 2003, p. 9496.

165. Scheltema 1996, p. 1356-358.
166. Zie ook De Poorter 2003, p. 227-234 en p. 282-284, die uiteenzet dat in de fase
voorafgaand aan het
nemen van een besluit het besluitvormingsproces is gericht op het in *dn keer nemen van een in alle
opzichten zo juist mogelijk besluit. Het bieden van rechtsbescherming is in deze fase nog geen doel op
zich. Volgens De Poorter moet de participatie van burgers dan ook niet in de rechtsbeschermingssleutel
worden geplaatst. De hoorprocedure zou in de primaire fase, meer dan nu het
geval is, moeten warden
opgezet vanuit het belang-begrip in plaats van het belanghebbende-begrip, waarbij meer oog zou moeten zijn voor de diversiteit aan af te wegen belangen en daarmee voor verschillende typen belangenafwegingen.
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2.5.5

Goodgovernance dilemma's voor de mededingingstoezichthouders

2.5.5.1

De spanningsvelden

de mededinOp grond van voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd, dat
gingstoezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden worden geconfronteerd met een spanningsveld tussen de verschillende Europese good governance
beginselen onderling, met een spanningsveld tussen de bestaande Europese rechtsbeginselen onderling, alsmede met een spanningsveld tussen de bestaande en de
nieuwe Europese rechtbeginselen. Deze spanningsvelden voor de toezichthouders
worden versterkt door de wijze waarop het Hof van Justitie de Europese rechtsbeginselen invult en de wijze waarop bestaande constitutionele rechtsbeginselen en
nieuwe beginselen zijn uitgewerkt bij de constitutionele inbedding van de toezichthouders en in de Awb.

De rechtspraak van het Hof betreffende de realisatie van het nuttige effect van het
drastisch
Europese recht heeft de constitutionele positie van nationale autoriteiten
veranderd, wat kan leiden tot spanningen tussen de wijze waarop de autoriteiten zijn
ingebed in de nationale rechtsorde en de verplichtingen die voor hen voortvloeien
uit het Europese recht. Wat betreft de handhaving en toepassing van het Europese
recht, is de positie van de toezichthouders gaan lijken op die van de nationale rechter. Hun rol beperkt zich niet tot traditionele bevoegdheden tot uitvoering van de
wet. Zij worden op grond van het Europese recht geacht de nationale wetgeving te
toetsen aan de inhoud van het Europese recht, deze waar nodig buiten toepassing te
laten en alle maatregelen te treffen om de rechten die particulieren ontlenen aan het
Europese recht, te beschermen.

167

Het is echter goed mogelijk dat de nationale wetgever de (bijzondere) mededingingstoezichthouders niet de bevoegdheid heeft toegekend om bij de uitoefening
van hun bevoegdheden rekening te houden met de Europese mededingingsregels, de
Beleid of een ander
regels die voortvloeien uit het Gemeenschappelijk Landbouw
Europees beleidsgebied.168 Daarnaast kan het ook zo zijn dat de wetgever de (bijzondere) mededingingstoezichthouders niet de bevoegdheid heeft toegekend nationale
wetgeving te toetsen aan het Europese mededingingsrecht en met het Europese
recht strijdige nationale wetgeving buiten toepassing te laten. De redenering van het
Hof is vanuit het oogpunt van het Gemeenschapsrecht logisch, maar kan leiden tot
een spanningsveld met het nationale legaliteitsbeginsel.169

167.
168.

Prechal 2005, p. 71.
Zie hierover Mortelmans 2003, p. 412 en Jans e.a. 2002, p. 50.

169. Mortelmans 2003 p. 412 en Jans e.a. zetten uiteen dat het noch in het Gemeenschapsrecht noch in de
Nederlandse Grondwet is uitgekristalliseerd of bestuursorganen rechtstreeks bevoegdheden kunnen
ontlenen aan het Europese recht, Jans e.a 2002, p. 50. Zie ook Prechal 2005, p. 69 e.v.
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Een ander spanningsveld kan voor de toezichthouders voortvloeien uit de verplichting om via het nationale procesrecht de inhoud van het Europese recht toe te passen, dat sterk is georienteerd op de rechtsbescherming van de gereguleerde marktpartijen tegen de overheid. Als gevolg daarvan kan een dilemma ontstaan tussen
enerzijds de plicht voor de nationale toezichthouder om alle maatregelen te treffen
om een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht te garanderen, op
basis waarvan hij op evenwichtige wijze rekening moet houden met de belangen van
alle stakeholders en anderzijds de plicht om uitvoering te geven aan nationale pro170
cesrechtelijke beginselen en regels.
2.5.5.2

Het dilemma

De mededingingstoezichthouders worden als gevolg van de geconstateerde spanningsvelden voor een dilemma gesteld dat niet eenvoudigweg met het Europese

voorrangsbeginsel kan warden opgelost. Allereerst dient de toezichthouder rekening
te houden met de bestaande Europese fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen, die deel uitmaken van de constitutionele tradities van de lidstaten. Het legaliteitsbeginsel, dat voortvloeit uit het democratie- en rechtszekerheidsbeginsel, kan
als zo'n fundamenteel beginsel worden aangemerkt. Het is algemeen aanvaard dat
aan burgers geen bindende verplichtingen kunnen worden opgelegd zonder dat
daarvoor een grondslag bestaat in het recht.171 Daarnaast volgt uit rechtspraak van
het Hof, dat nationale (constitutionele) procedurele regels niet zomaar hoeven te
wijken indien zij in de weg staan aan de effectieve toepassing van het Europese recht.
Indien een constitutioneel rechtsbeginsel of een (constitutionele) procedurele regel
conflicteert met de toepassing van het materiele Europese recht, moet een belangenafweging plaatsvinden tussen het belang dat het beginsel of de regel beoogt te
beschermen en de effectieve en volledige werking van het Europese recht. Daarbij
moet rekening worden gehouden met het feit dat de nationale autoriteiten in de constitutionele rechtsorde een andere plaats hebben dan nationale rechters en niet
bevoegd zijn tot het stellen van prejudiciale vragen. 172
Aangezien de toezichthouders op grond van artikel 10 EG de nuttige werking van het
Europese recht moeten waarborgen, mogen zij het legaliteitsbeginsel niet op een
zeer beperkte wijze toepassen door hun bevoegdheden zo nauw mogelijk uit te leg170.

Dat deze dilemma's niet louter hypothetisch zijn, blijkt, bijvoorbeeld, uit het feit dat individuele consumenten niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb worden aangemerkt bij procedures bij
de mededingingstoezichthouders, terwijl laatstgenoemden de belangen van de consument wel moeten
meewegen in de besluitvorming. Zie hierover hoofdstuk 1, paragraaf 8.4.

171. Prechal 2005, p. 68.
172. Prechal 2005, p. 72. Zo zal een procedurele bepaling die een belanghebbende beperkt tot het aanvoeren
van nieuwe gronden en rechtsfeiten, vanuit het oogpunt van een effectieve rechtsbescherming problematischer zijn, wanneer deze bepaling de toegang tot de nationale rechter en de mogelijkheid tot het
stellen van prejudiciale vragen afsnijdt, dan wanneer dit betekent dat een bestuursorgaan geen rekening kan houden met deze nieuwe feiten en gronden.
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gen.173 De effectieve bescherming van de rechten van de burgers vereist dat rekening
wordt gehouden met de inhoud en doelstellingen van de mededingingsbepalingen of

ander rechtstreekswerkend Europees recht. Daarnaast moet worden erkend dat,
hoewel over het democratische gehalte van de Europese wetgevingsprocedures kan
worden getwist, indien de Europese wetgever of Verdragssluitende lidstaten zich
voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk over de inhoud van de rechten van de
burgers hebben uitgesproken, de eis van een nationale wettelijke grondslag voor de
waarborging van het democratische gehalte van het optreden van de nationale autoriteiten kan worden gerelativeerd.174 Het is daarom gerechtvaardigd dat de bevoegdheden van de nationale autoriteiten, al dan niet in co-operatie in het Europese netwerk van toezichthouders, worden verruimd in die zin dat zij voorkomen, dat een
inbreuk wordt gemaakt op het rechtstreekswerkende Europese recht en de rechten
175
die particulieren hieraan ontlenen.

Het legaliteitsbeginsel stelt vanuit rechtsbeschermingsoogpunt grenzen aan de
gerechtvaardigde verruiming van bevoegdheden op grond van het rechtstreekswerkende Europese recht. Allereerst blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof, dat richtlijnen geen omgekeerde verticale rechtstreekse werking kunnen hebben, in die zin
dat zij als zodanig geen verplichtingen kunnen opleggen aan particulieren en geen
rechtstreekse werking kunnen hebben in een relatie tussen particulieren.176 De
plicht van de nationale autoriteiten om nationale wetgeving, zowel in een geschil
173.

174.

Volgens Mortelmans 2003 kan uit de uitspraak van het CBB van 18 april 2003, AWB 01/713, Van Vollenhoven Olie t. d-g NMa, LJN AF8094, worden afgeleid dat het CBB het legaliteitsbeginsel strikt toepast.
Zie Voermans 2004, p. 31-38. Laatstgenoemde maakt echter geen onderscheid tussen de ontlening van
bevoegdheden aan richtlijnen en verordeningen. Steyger is van mening, dat het nationale legaliteitsbeginsel meer flexibel kan worden toegepast en dat nationale autoriteiten rechtstreeks bevoegdheden
kunnen ontlenen aan Europese verordeningen. De situatie aangaande richtlijnen is problematischer,
omdat deze omzetting behoeven en geen verplichtingen kunnen opleggen aan particulieren, E. Steyger,
Wringend recht, Doorwerking van het Gemeenschapsrecht bezien vanuit het perspecnefvan de nationale overheid,

VAR-reeks 116, Zwolle/Alphen aan de Rijn: Samson/H.D. Tjeenk Willink Zwolle 1996, p. 28-29.

Van der Vlies & Widdershoven verzetten zich tegen rechtstreekse ontlening van bevoegdheden aan
Europese Verordeningen door nationale autoriteiten, vanwege het respect van de institutionele auto-

nomie en vanwege de magere invulling van de legaliteitseis op Europees niveau. Zie I.C. van der Vlies &
R.J.G.M. Widdershoven, De betekenis van de Nederlandse Grondwet binnen de Europese rechtsorde, Preadviezen voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, Zwolle/Deventer: WE.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 31.
175. Zie ook Prechal 2005, p. 71, die uit de Foster-rechtspraak afleidt, dat de verplichting om de rechtstreekswerkende bepalingen van richtlijnen te respecteren niet alleen geldt voor de overheidsinstanties
die zijn belast met de uitvoering van de richtlijnen, maar voor alle overheidsinstanties, waaronder elk
lichaam, ongeacht de juridische vorm, dat krachtens een overheidsmaatregel is belast met de uitvoering van een dienst van openbaar belang, onder toezicht van de overheid en dat hiertoe over bijzondere, verdergaande bevoegdheden beschikt dan die welke voortvloeien uit de regels die in de
betrekkingen tussen particulieren gelden, HvJEG 12 juli 1990, zaak C-188/89, Jun 1990, p. I-3313.
176. HvJEG 5 oktober 2004, gevoegde zaken C-397/01 t/m C-403/01, Pfeiffer, Jur. 2004, p. I-8835, m.nt.
S. Prechal in CMLRev 2005, nr. 5, p. 1445-1463.
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tussen de overheid en een particulier als in een geschil tussen particulieren onderIing, zoveel mogelijk in overeenstemming met het Europese recht uit te leggen,
wordt begrensd door de voorwaarde dat de rechtszekerheid van particulieren wordt
gerespecteerd. Ook kan worden gewezen op het feit, dat het Hof in het Cif-arrest
oordeelde, dat de verplichting voor de nationale autoriteiten om voorrang te verlenen aan het primaire rechtstreekswerkende Europese recht niet
zo ver kan gaan dat
het algemene rechtsbeginsel van de rechtzekerheid wordt geschonden.177 Op deze
grond beperkte het Hof de gevolgen van de buitentoepassing verklaring van mededingingsbeperkende wetgeving, in die zin dat ondernemingen niet kunnen worden
bestraft voor mededingingsbeperkende gedragingen uit het verleden die
volledig
werden opgelegd door nationale wetgeving.

Hoofdstuk 4 onderzoekt nader welke invloed de visie van de wetgever inzake de constitutionele inbedding van de mededingingstoezichthouders heeft gehad op
een
effectieve en legitieme uitoefening van regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders en de dilemma's waarmee zij werden geconfronteerd. De good
governance dilemma's in de uitvoerende fase kunnen als volgt schematisch worden
weergegeven:
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177. HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, CIR Jur. 2003, p. 1-8055, ro. 52-58, m.nt. K.J.M. Mortelmans, SEW 2003, nr. 11, p. 403-413.
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2.6

Controle en verantwoording

2.6.1

Bestaande en nieuwe instrumenten van controle en verantwoording

De verschillende Europese, transnationale en nationale overheidsinstanties en nietoverheidsinstanties die de mededingingstoezichthouders controleren en waaraan de
toezichthouders verantwoording moeten afleggen, worden met de vraag geconfron-

teerd of de mededingingstoezichthouders, alleen of in samenwerking met elkaar, op
een juiste wijze met bepaalde good governance dilemma's zijn omgegaan. De wijze
waarop de verschillende actoren de uitoefening van regulerende bevoegdheden door
de mededingingstoezichthouders kunnen beinvloeden, is afhankelijk van hun constitutionele positie en de juridische intensiteit van de controle-instrumenten.
Hierna wordt ingegaan op de bestaande instrumenten van verantwoording en controle, namelijk de politieke controle en de rechterlijke controle. Tevens worden de
nieuwe instrumenten van verantwoording en controle besproken, waaronder de
instrumenten van stakeholderverantwoording, de mededingingsrechtelijke controle
door de NMa en de verantwoording en controle door de Europese Commissie en de
Europese netwerken van nationale mededingingstoezichthouders.
2.6.2

Politieke controle

In Nederland loopt de parlementaire controle op het bestuur via de band van de
minister. De ministers zijn op grond van artikel 68 van de Grondwet in beginsel verplicht de Eerste en Tweede Kamer alle inlichtingen te verschaffen over het functioneren van de toezichthouders.178 Het parlement controleert, onder andere via jaarverslagen en evaluatierapporten die door de verantwoordelijke minister naar de
Tweede Kamer worden gestuurd, of het optreden van de toezichthouders heeft
geleid tot een effectieve en efficiente realisatie van de doelstellingen van de wetgeving en het Europese recht. De Eerste en Tweede Kamer kunnen rechtstreeks vragen
stellen aan de bestuurders van de mededingingstoezichthouders, maar laatstgenoemden zijn, met uitzondering van het geval dat sprake is van een parlementaire
enquXte, niet verplicht te antwoorden.179 De parlementaire controle van het functioneren van de toezichthouders kan worden ondersteund door de werkzaamheden van

178. Verhey & Verheij 2005, p. 229-231 en p. 239. Deze verplichting geldt niet als het verstrekken van de
inlichtingen in strijd is met het belang van de staat. Dit kan aan de orde zijn in geval sprake is van
bedrijfsvertrouwelijke gegevens en in het geval het Europese recht zich verzet tegen de verstrekking
van bedrijfsvertrouwelijke gegevens waarover de toezichthouders beschikken.
179. Verhey & Verheij 2005, p. 239.

96

De beginselen van good governance

de Rekenkamer, die de effectiviteit en efficiency van de taakuitvoering door de
180
mededingingstoezichthouders kan controleren.

Indien een toezichthouder de zbo-status heeft, kan de minister niet verantwoorde-

lijk worden gehouden voor de individuele beslissingen van de toezichthouders.181 De

minister is wel verantwoordelijk voor het wettelijke kader inclusief het toezichtssysteem, wat de verantwoordelijkheid voor de instelling en inrichting van het toezicht
als zodanig en het functioneren van de toezichthouder omvat. De minister moet
zorg dragen voor de evaluatie van de wettelijke kaders en de toezichthouders en het
zonodig initieren van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen. 182 Binnen het toezichtssysteem kan de minister over bevoegdheden beschikken, met uitzondering
van de bevoegdheid tot het geven van individuele aanwijzingen, om de beleidskaders
voor de toezichthouders aan te geven. 183 Hij kan op de gebruikmaking van deze
bevoegdheden worden aangesproken door het parlement. Het kan, bijvoorbeeld,
gaan om de bevoegdheid tot het geven van algemene aanwijzingen, het vragen van
inlichtingen, het stellen van ministeriele regels, de goedkeuring van de begroting, de
benoeming en/of het ontslag van de leden van het college of de raad van bestuur van
een toezichthouder en het ingrijpen bij taakverwaarlozing.
Onlangs heeft de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de
184
Eerste kamer verzocht de ontwerp-Kaderwet zbo's weer in
behandeling te nemen.
De Kaderwet bevat algemene regels voor de instelling van zbo's en de
bevoegdheden
van de minister tot de controle van zbo's.185 Het doel van deze wet is meer transparantie en uniformiteit te creeren over de relatie tussen de verantwoordelijke ministers en zbo's en over de reikwijdte van de ministeriele verantwoordelijkheid. Gelet
180.

181.
182.
183.

184.

185.

Op basis van artikel 85 van de Comptabiliteitswet 2001 heeft de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid
de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid en de doelmatigheid van het financieel
en het materieelbeheer, de daartoe bijgehouden administraties en de
organisatie van het Rijk te controleren. Via de begroting van de minister van EZ kan de Algemene Rekenkamer toezicht uitoefenen op zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid (NMa/DTe). Op basis van artikel 91 van de
Comptabiliteitswet 2001 kan de Rekenkamer deze bevoegdheden uitoefenen ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen die een eigen rechtspersoonlijkheid hebben (rechtspersonen met een wettelijke
taak) zoals de OPTA. Zie ook Algemene Rekenkamer, Toezicht op markten, Den Haag: Sdu 2005.
Zie minister van EZ, Visie op markttoezicht 2004, bijlage bij Kamerstukken U 2003/2004, 29200 XIII,
nr. 50, paragraaf 4.2.
Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2000/2001, 27 831, nr. 1, p. 14. Zie minister van EZ,
Visie op markttoezicht 2004, paragraaf 4.2.
Zie minister van EZ 2004, paragraaf 4.2.
Brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, zelfstandige bestuursorganen, Kamerstukken II 2004/2005, 25268, nr. 20. Deze behandeling was vertraagd in verband met de
formulering van een kabinetsstandpunt naar aanleiding van het rapport van de Werkgroep Verzelfstandiging Organisaties op Rijksniveau (Werkgroep-Kohnstam), Een herkenbare staat: investeren in de
overheid, Den Haag 2004.
Gewijzigd voorstel van wet, regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuurorganen), Kamerstukken I 2001/2002, 27426, nr. 276.
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op de verschillende typen zbo's, mag in een specifieke wet van de Kaderwet worden
afgeweken, mits dit goed wordt gemotiveerd. De Kaderwet heeft model gestaan voor
de vormgeving van de relatie tussen de minister van EZ en de NMa als zbo. Het
belang van een onafhankelijke besluitvorming heeft geleid tot een afwijking van de
Kaderwet, in die zin dat de bevoegdheid van de minister tot vernietiging van een

besluit van de NMa is uitgesloten (zie verder hfdst. 3).
Het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid is een nationale interpretatie
van het democratiebeginsel, maar de invulling van het begrip wordt beinvloed door

de verplichtingen die voor de lidstaten voortvloeien uit het Europese recht. De
minister moet op grond van artikel 10 EG bij de implementatie van de richtlijnen
zorgen dat de instelling en inrichting van het toezicht voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de bestaande Europese rechtsbeginselen, de nieuwe good governance
beginselen, het materiele Europese recht en de secundaire wetgeving. Daarnaast
moet de minister bij de gebruikmaking van zijn bevoegdheden binnen het toezichtssysteem voorkomen dat de toezichthouder in strijd handelt met de verplichtingen
die voor laatstgenoemde voortvloeien uit het Europese recht.
2.6.3

Rechterlijke controle

De nationale administratieve rechter heeft de bevoegdheid achteraf de besluiten van
de nationale autoriteiten te vernietigen en heeft daarom veel invloed op de bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders. Mede onder invloed van

artikel 6 en 13 EVRM en jurisprudentie van het EHRM is de nationale rechter in de
verschillende lidstaten, waaronder in Nederland en in het VK, een grotere rol gaan
spelen bij de verlening van een volwaardige rechtsbescherming tegen de overheid,
door het bieden van adequate rechtsmiddelen en door steeds meer naar de inhoud
van de zaak te kijken. De ontwikkelingen in de lidstaten hebben het Hof geinspireerd
het beginsel van een effectieve rechtsbescherming te formuleren. Op grond van dit
Europese rechtsbeginsel is de bevoegde rechter verplicht een adequaat rechtsmiddel
voor de stakeholders te creeren bij een schending van hun Europese rechten. Het Hof
heeft de voorwaarden voor de verlening van bepaalde rechtsmiddelen nader gespecificeerd, indusief de voorwaarden voor staatsaansprakelijkheid en het treffen van
voorlopige voorzieningen.186 Deze Europese ontwikkeling heeft op haar beurt weer
de rol van de nationale administratieve rechter en de civiele rechter bij de verlening
van een effectieve rechtsbescherming tegen de overheid in de lidstaten vergroot.

186. Zie van Gerven 1995, p. 238-242 en W van Gerven, 'Of rights and remedies and procedures', CMLRev
2000, nr. 3, p. 501-536. Zie bijvoorbeeld de volgende rechtspraak van het Hof: HvJEG 19 november
1991, gevoegde zaken C-60/90 en C-9/90, Francovich en Bonifaci, Jur, 1991, p. I-5357, HvJEG 19 juni
1990, zaak 213/89, Factortame, Jun 1990, p. I-2433 en HvJEG 21 februari 1991, gevoegde zaken
C-143/88 en C-92/89, Zuckerfabrik, Jur. 1991, 1-415.
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Het Hof werd op zijn beurt weer beinvloed door de ontwikkelingen in de constitutionele tradities van de lidstaten, zoals in Nederland en het VK (zie hfdst. 6 en 10), waar
besluiten van onafhankelijke mededingingstoezichthouders steeds indringender
worden getoetst door de (gespecialiseerde) administratieve rechter. In het Tetra
Laval-arrest heeft het Hof gespecificeerd op welke wijze de rechterlijke toetsing van
concentratiebesluiten van de Europese Comrnissie vorm moet krijgen ter waarborging van de rechten van de gereguleerde marktpartijen.187 Het Hof van Justitie sanctioneerde een wijze van rechterlijke toetsing, waarbij het Gerecht na een indringend
onderzoek van de complexe juridische en economische analyse van een beschikking
van de Commissie deze beschikking vernietigde wegens een gebrek aan deugdelijk
onderzoek en overtuigend bewijs van de negatieve effecten van de voorgenomen
fusie.188 Volgens het Hof van Justitie verhindert het feit dat de Commissie in economische kwesties een beoordelingsmarge heeft, niet, dat de gemeenschapsrechter de
interpretatie van economische gegevens toetst. Het Hof acht een effectieve rechterlijke controle des te noodzakelijker in zaken waarin de Commissie toekomstgerichte
analyses moet verrichten. De gemeenschapsrechter dient niet enkel de materiele
juistheid van de aangevoerde bewijselementen en de betrouwbaarheid en samenhang hiervan, te controleren, hij moet ook nagaan of die elementen het relevante feitenkader vormen voor de beoordeling van de complexe toestand en of zij de daaruit
getrokken conclusies kunnen schragen.
De nationale rechter moet bij de rechterlijke toetsing van de besluiten van de nationale autoriteiten die uitvoering geven aan het Europese recht op grond van artikel
10 EG rekening houden met de wijze waarop het Hof invulling geeft aan de rechterlijke toetsing en het algemene rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming.
In ieder geval hoeft de rechter op grond van het Europese recht bij de toetsing van
de besluiten van de mededingingstoezichthouders niet verder te gaan dan het onderzoek dat het Hof in soortgelijke gevallen verricht.189 Bij de toetsing van complexe
beoordelingen, die veel keuzeruimte impliceren, respecteert het Hof in beginsel de
keuzeruimte van de Commissie. Echter, uit het Tetra Laval-arrest blijkt wel dat de
rechter ook bij het bestaan van keuzeruimte, niet kan volstaan met een louter mar187.

HvJEG 15 februari 2005, zaak C-12/03P, Tetra Laval, Jun 2005, p. I-987, m.nt. J. Langer, SEW 2005, nr.
12, p. 535-541. Dit arrest wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 6, paragraaf 3. Het Gerecht van
Eerste Aanleg heeft de benadering van het Hof toegepast in GvEA 14 december 2005, zaak T-210/01,
General Electric t. Europese Commissie, n.n.g. Zie hierover K. Platteau, 'Nogmaals over conglomerale
concentraties, bewijslast en rechterlijke toetsing. Enkele juridische kanttekeningen bij het arrest Gene-

ral Electric/Commissie', M&M 2006, nr. 2, p. 51-55.
188. GvEA 25 oktober 2002, zaak T-5/202, Tetra Laval t. Commissie, Jur. 2002, p. II-04519. Het Gerecht
verrichtte eerder een indringende rechterlijke toetsing in GvEA 22 oktober 2002, zaak T-310/01,
Schneider Electric, t. Commissie, Jur. 2002, p. II-04201 en GvEA, T-342/99 6 juni 2002, Airtours, Jur.
2002, p. II-025856. Zie het kritische commentaar van S. O'Keeffe bij het Tetra Laval en Schneiderarrest van het Gerecht in SEW 2003, nr. 6, p. 212-220.
189. HvJEG 21 januari 1999, C-120/97, Upjohn ltd, Jur. 1999, p. 1-233.
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ginale toetsing, in die zin dat enkel wordt nagegaan of de toezichthouders in redelijkheid tot een bepaald besluit hebben kunnen komen. Het beginsel van een effectieve rechtsbescherming vereist dat de rechter naar de inhoud van de zaak kijkt en
op een indringende wijze toetst of een gedegen onderzoek is gedaan naar de feiten
en of het bewijs nauwkeurig en deugdelijk is, zodat de overtuiging kan ontstaan dat
een zienswijze gegrond is.190 Verder moeten de rechters nagaan of het recht juist is
geinterpreteerd, eventueel na het stellen van een prejudiciele vraag en of de juiste
rechtsregels zijn toegepast op het relevante feitenkader.
Bij de uitoefening van zijn taak wordt de nationale rechter met vergelijkbare good
governance dilemma's als de mededingingstoezichthouders geconfronteerd. Enerzijds moet de rechter een effectieve bescherming van de aan het Europese recht ontleende rechten waarborgen en garanderen dat de belanghebbende stakeholders
beschikken over een adequaat rechtsmiddel ter afdwinging van hun rechten. Ander-

zijds moet de nationale rechter het Europese recht via nationale procedurele bepalingen toepassen, mits de randvoorwaarden van gelijkwaardigheid en effectiviteit
worden gerespecteerd. Bij een conflict moet hij het belang van de procedurele bepalingen op een proportionele wijze afwegen tegen de effectieve toepassing van het
Europese recht (zie ook hfdst. 2, par. 4.6.2).
2.6.4

Verantwoording aan de stakeholders

Openbare consultaties en openbaarheid van bestuur zijn belangrijke instrumenten
voor een goede besluitvorming door de mededingingstoezichthouders, maar zij kunnen ook worden beschouwd als horizontale instrumenten van stakeholderverantwoording en controle ook wel aangeduid als maatschappelijke of bredere publieke verantwoording.191 Immers, zij maken het mogelijk dat de stakeholders de praktijk van
de mededingingstoezichthouders controleren en hierover uitleg vragen.192 Het uitgangspunt is echter, dat instrumenten van stakeholderverantwoording in Nederland
niet in de plaats kunnen komen van de controle van het bestuur via de ministeriale

verantwoordelijkheid en dat zij slechts aanvullend zijn.

193

190.
191.

HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 41.
De Algemene Rekenkamer hanteert het begrip 'bredere publieke verantwoording'. Het gaat dan om
verantwoording die aan meerdere doelgroepen (minister, klanten, maatschappij, bestuur) en over een
breed scala van onderwerpen wordt afgelegd. Zie de publicatie van de Algemene Rekenkamer, De verbreding van de publieke verantwoording, ontwikkelingen in maatschappelijke verslaglegging, kwaliteitszorg

192.

Van der Meulen 2003, p. 63-79 en Verheij & Verheij 2005, p. 236-252.

en governance,

achtergrondstudie, maart 2004.

193. Algemene Rekenkamer 2005, p. 33. Zie ook Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 20002001, 27831, nr. 1 en Minister van EZ 2004, p. 12.
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Een belangrijk instrument van stakeholde
rverantwoording is de openbare consultatieprocedure (zie hfdst. 2, par. 4.2.3).194 Een beperking van het instrument van
stakeholderverantwoording, is dat de stakeholders de toezichthouders niet kunnen
dwingen een bepaald besluit te nemen. Echter, de inbreng van de marktpartijen en
de consument kan leiden tot de aanpassing van het beleid van de toezichthouders.
Afhankelijk van de aard van het besluit en de rechtspositie van de marktpartijen, kan
achteraf beroep worden ingesteld bij de nationale rechter. Dit is een stok achter de
deur voor de toezichthouders om op een evenwichtige en objectieve wijze rekening
te houden met de belangen van de stakeholders. 195

Het voordeel van rechtstreekse vormen van stakeholderver
antwoording en stakeholdercontrole is dat de toezichthouders de belangen van de stakeholders beter kunnen identificeren, hetgeen noodzakelijk kan zijn voor een
goede voorbereiding van
besluiten en een proportionele afweging van de betrokken
belangen. Echter, de
stakeholderverantwoording roept nieuwe good governance vragen op. In het bijzonder is het een probleem, dat de belangen van de (minder
goed georganiseerde) individuele consumenten en kleinere bedrijven gemakkelijk kunnen worden
ondergesneeuwd door de lobby van kapitaalkrachtige multinationals en
voormalige monopolisten. Een ander probleem houdt verband met de representativiteit en legitimiteit van vertegenwoordigende organisaties, zoals consumentenorganisaties. Hoe
kan worden gewaarborgd dat de mening van een representatieve
organisatie ook in
werkelijkheid overeenkomt met de mening van de vertegenwoordigde groep, die
vaak niet uit homogene leden bestaat? Daarom rijzen cruciale
vragen inzake de wijze
een
de
waarop
legitieme vertegenwoordiging van
belangen van de stakeholders kan
worden verzekerd en inzake de eisen die aan de representatieve
organisaties moeten
worden gesteld.
2.6.5

Controle door de NMa

Ter waarborging van een consistent en effectief mededingingsbeleid toetst de NMa of
de voorgenomen besluiten van de OPTA en de DTe in
overeenstemming zijn met het
algemene mededingingsrecht, waardoor de controle door de NMa beperkter is dan de
rechterlijke controle. Vanwege historische redenen kan de wijze van samenwerking
tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders per sector uiteenlopen. De Neder194,
195.

Zie ook Algemene Rekenkamer 2005, p. 33.
Hier dient te worden opgemerkt, dat in Nederland de individuele consument in beginsel niet als een
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb bij een besluit van een mededingingstoezichthouder
wordt aangemerkt, omdat deze zich over het algemeen onvoldoende kan onderscheiden van de andere
consumenten. Zie hierover hoofdstuk 1, paragraaf 8.4. Consumentenorga
nisaties kunnen wei als
belanghebbenden worden aangemerkt, indien de belangen die zij krachtens hun doelstellingen en feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen, rechtstreeks worden geraakt dooreen (voorgenomen) besluit van een toezichthouder (art. 1:2, derde lid, Awb).
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landse regering heeft na de oprichting van de OPTA het beleid ingezet zo terughoudend mogelijk te zijn met de inste]ling van sectorspecifieke toezichthouders en dat
het sectorspecifieke toezicht in beginsel zoveel mogelijk bij de NMa wordt ondergebracht.196 De grondslag voor de samen'werking tussen de OPTA en de NMa is een
advies kan
Samenwerkingsprotocol, op basis waarvan de NMa een niet-bindend
een
verder
hfdst. 3 en 5). De DTe is
organisatorische eenheid
geven aan de OPTA (zie
omvorming van de
(learner) binnen de NMa. Na de inwerkingtreding van de wet tot

NMa tot zbo is de DTe opgehouden te bestaan als een afzonderlijk bestuursorgaan en
opgegaan in de NMa.197 Om deze redenen is de NMa volledig verantwoordelijk voor
de uitvoering van de energiewetgeving (zie verder hfdst. 3 en 5).

Bij de controle van de bijzondere mededingingstoezichthouders kan de NMa met
spanningsvelden tussen de verschillende doelstellingen van de Mw en de sectorspecifieke wetgeving worden geconfronteerd. Enerzijds moet zij waarborgen, dat mededingingsrelevante begrippen consistent worden toegepast en dat het proportionaliteitsbeginsel, op grond waarvan ex ante regulering niet verder moet gaan dan
noodzakelijk, wordt gerespecteerd. Anderzijds moet zij zorgen dat de sectorspecifieke wetgeving op een effectieve wijze kan worden uitgevoerd, dat kan vereisen dat
ex ante sectorspecifieke regels worden opgesteld, waarbij een sectorspecifieke invulling wordt gegeven aan mededingingsrelevante begrippen. Hoofdstuk 5 gaat nader
in op de vraag met welke good governance dilemma's de NMa en de bijzondere toezichthouders worden geconfronteerd bij de afstemming tussen het algemene en het
sectorspecifieke toezicht en of de verschillende vormen van afstemming invloed
hebben op de wijze waarop deze dilemma's worden opgelost.
2.6.6

Controle door de Europese Commissie en de Europese netwerken van

nationele mededingingstoezichthouders

Met de inwerkingtreding van de energierichtlijnen, de elektronische communicatierichtlijnen en Verordening 1/2003 in de tweede reguleringsperiode heeft de Europese Commissie een grotere

rol gekregen bij de ex ante controle van

de mededin-

gingstoezichthouders ter waarborging van een uniforme toepassing van het
Europese recht in de lidstaten. Traditioneel heeft de Europese Commissie op grond
van artikel 226 EG een meer afstandelijke en ex post rol bij de controle van de mededingingstoezichthouders (zie hfdst. 8). Op basis van de Europese wetgeving in de
tweede reguleringsperiode heeft de Europese Commissie uitgebreidere ex ante regu-

lerende bevoegdheden gekregen om beleidsregels of comitologierichtsnoeren op te
196.
197.

Minister van EZ 2004, p. 8.
Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen
van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan,
Staatsblad 2005, nr. 172.
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stellen inzake de wijze waarop de nationale autoriteiten hun
bevoegdheden moeten
uitoefenen. Daarnaast kan de Europese Commissie als een
soort'super toezichthouder' opmerkingen maken over ontwerp-besluiten van de nationale autoriteiten
, die
kunnen worden geblokkeerd bij strijdigheid met de bepalingen en
doelstellingen van
het EG-Verdrag en de Europese wetgeving. Verder heeft de Europese Commissie op
basis van de nieuwe regelgeving netwerken van nationale autoriteiten
opgericht met
het doel een meer uniforme en effectieve toepassing
van het Europese recht in de lidstaten te bereiken. De netwerken hebben een tweeledig doel. Ten eerste hebben zij
een harmoniserende functie, in die zin dat zij de Commissie en de nationale autoriteiten adviseren over de wijze waarop zij hun varierende regulerende bevoegdheden
op Europees en/of nationaal niveau moeten uitoefenen. Ten tweede kunnen de netwerken een controlerende functie hebben, doordat de nationale autoriteiten elkaar
controleren ('peer review') en ervaringen uitwisselen over de beste methoden van
economische regulering ('best practices'). Het idee is, dat de nationale autoriteiten
als gevolg van het onderlinge proces van controle en verantwoording op een betere
en professionele wijze uitvoering geven aan hun
bevoegdheden. De activiteiten van
de netwerken kunnen leiden tot de opstelling van Europese beleidsregels door de
Commissie en/of door de netwerken.
De hoofdstukken 8 en 9 bespreken, dat de nationale autoriteiten in het kader van de
netwerken in beginsel een zelfstandige en aan de Commissie
gelijkwaardige rol hebben bij de coordinatie van de toepassing van het Europese recht. Echter, de verschillende bevoegdheden van de Commissie geven haar
de rol als primus inter pares van
de netwerken. De Commissie kan met haar nieuwe ex ante
algemene en concrete
regulerende bevoegdheden de naleving van het Europese recht, inclusie f de Europese
beleidsregels, door de toezichthouders afdwingen en de rechtspositie van de stakeholders rechtstreeks beinvloeden. De vraag
is of de nieuwe bevoegdheden van de
Commissie en de coordinerende activiteiten van de netwerken
daadwerkelijk good
governance door de nationale toezichthouders kunnen bevorderen en of hun
bevoegdheden met voldoende good governance en rechtsbeschermingwaarborgen
voor de stakeholders zijn omgeven. De hoofdstukken 8 en 9 zullen
nader op deze vragen ingaan. Het proces van verantwoording en controle kan als volgt worden weergegeven:
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2.7

Conclusie

De nieuwe good governance beginselen transparantie, participatie, accountability,
consistentie, coherentie, voorspelbaarheid, stabiliteit, onafhankelijkheid, effectiviteit, efficientie, proportionaliteit en het beginsel van een loyale samenwerking van
de toezichthouders met de Commissie en de toezichthouders uit de andere lidstaten
zijn juridisch relevant voor de wetgever en de nationale mededingingstoezichthouders bij de implementatie respectievelijk uitvoering van het Europese recht. In het
licht van de bronnen die ten grondslag liggen aan de rechten en beginselen die zijn
opgenomen in het ontwerp-Grondwettelijk Verdrag en het EU-Grondrechtenhand-
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vest en de wijze waarop de documenten tot stand zijn gekomen, is verdedigd, dat de
inhoud van de in deze documenten neergelegde nieuwe good governance

beginselen

en rechten overeenkomen met de beginselen van de
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten. Daarom maken zij deel uit van de algemene Euro-

pese rechtsbeginselen. Er is betoogd, dat het Hof van de meeste nieuwe good governance rechten en beginselen de status van Europees rechtsbeginsel heeft bevestigd,
die in de context van het EU-recht een eigen invulling krijgen.

De nieuwe good governance beginselen betreffen voor een deel een nieuwe benaming en invulling van bestaande fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen, die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten. Daarnaast omvatten de nieuwe good governance beginselen nieuwe Europese
rechtsstatelijke rechtsbeginselen, die onder invloed van de juridische ontwikkelingen in de lidstaten geleidelijk aan zijn ontwildeld in het Europese recht en die zijn
geformuleerd als een fundamenteel grondrecht, zoals het recht op goed bestuur en
het recht op toegang tot documenten. Voorts zijn de nieuwe good governance beginselen deels terug te leiden tot het bestaande Europese marktintegratiebeginsel van
de Gemeenschapstrouw (art. 10 EG), zoals het effectiviteitsbeginsel. Het onafhankelijkheidsbeginsel is een specifieke invulling van het effectiviteitsbeginsel en houdt in
dat de toezichthouders structureel onafhankelijk van de marktpartijen en de aandeelhoudende activiteiten van de lidstaten moeten worden gepositioneerd. Bovendien is verdedigd, dat een nuttige uitleg van de onafhankelijkheidsvereisten uit de
Europese wetgeving en de artikelen 81 en 82 en 10 EG vereist, dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen dat de toezichthouders in een concreet geval
op een onpartijdige wijze en onafhankelijk van de politiek uitvoering kunnen geven
aan hun bevoegdheden om ongewenste politieke beinvloeding onder druk van de
marktpartijen te voorkomen.

Aangezien de Europese fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen zijn geinspireerd door de constitutionele rechtsbeginselen van de lidstaten en zijn gericht op de
realisatie van de fundamentele waarden van het democratiebeginsel en de beginselen van de rechtsstaat, zijn zij ook juridisch relevant voorzover de wetgever en de
toezichthouders handelen binnen het bereik van het nationale recht. De marktintegratiebeginselen worden sterk gekleurd door de doelstellingen van de EU. Toch zijn
zij niet zonder belang voor het nationale recht. Immers, de basisbeginselen van
effectiviteit en efficiantie zijn verwant met het nationale rechtsstatelijke rechtsbeginsel van de 'dienende overheid' of sociale gerechtigheid, dat de overheid de belangen van de burgers zo goed mogelijk moet behartigen. Uiteraard kunnen de nieuwe
good governance beginselen in een puur nationale context, afhankelijk van de doelstellingen van het wettelijke kader, een andere invulling krijgen dan op Europees
niveau. De nieuwe good governance beginselen krijgen in Nederland een belangrij-

105

Hnnfdstirk 2

kere rol en elementen van deze beginselen zijn opgenomen in de Awb, de WOB en
sectorspecifieke wetgeving, maar hun status als rechtsbeginsel is nog niet uitgekristalliseerd in de praktijk van de wetgever en de nationale rechter.
De nieuwe good governance beginselen geven uitdrukking aan een fundamenteel
recht van de burgers op goed bestuur.198 Het recht op goed bestuur gaat verder dan
het recht op een behoorlijk bestuur. Van de overheid wordt niet alleen meer verwacht dat zij een adequate rechtsbescherming en bescherming van de individuele
vrijheid verzekert. De overheid moet bij de uitoefening van haar regulerende
bevoegdheden op een legitieme en effectieve wijze rekening houden met de belangen
van alle stakeholders die door een besluit kunnen worden geraakt. De stakeholders
moeten hun belangen op een effectieve wijze kunnen vertegenwoordigen en deze
belangen moeten op een legitieme wijze worden afgewogen. Daarnaast moet de overheid worden gecontroleerd en verantwoording afleggen aan de stakeholders over de
gemaakte keuzes en zorgen dat haar besluiten een hoge kwaliteit hebben.
De nieuwe good governance beginselen functioneren naast de bestaande Europese
rechtsbeginselen en de bestaande nationale constitutionele rechtsbeginselen en
hangen daarmee nauw samen, omdat zij uitdrukking geven aan dezelfde fundamentele waarden waarop de Unie en de constitutionele tradities van de lidstaten zijn
gebaseerd. Vanwege de nauwe samenhang tussen de bestaande rechtsbeginselen en
de nieuwe good governance beginselen, zou kunnen worden gesteld dat het enkel om
oude wijn in nieuwe zakken gaat. Echter, de nieuwe good governance beginselen hebben een bijzondere functie. Zij vormen een aanvullende en plaatsvervangende waarborg voor de legitimiteit van de regulerende bevoegdheden van het bestuur en van
instituties die niet (volledig) binnen de traditionele processen van controle en verantwoording vallen. Voor dergelijke instituties, zoals de Europese Commissie en
onafhankelijke toezichthouders, zijn de bestaande rechtsstatelijke rechtsbeginselen
die hoofdzakelijk zijn gericht op rechtsbescherming in een concreet geval en
bestaande democratische processen niet toereikend om te garanderen dat zij in overeenstemming met fundamentele waarden handelen. Daarnaast bevestigt de Kaderrichtlijn, dat de wettelijke verankering van de nieuwe good governance beginselen
wordt gezien als een manier om de beginselen van good governance in te bedden in
de praktijk van de mededingingstoezichthouders ter bevordering van een effectieve
realisatie van het wettelijke mandaat. Het is betoogd, dat de nieuwe good governance beginselen niet alleen relevant zijn voor het bestuur en de niet traditionele
instituties, maar ook verplichtingen met zich brengen voor de wetgever. Immers, de
wetgever moet bij de formulering van het wettelijke mandaat, de bevoegdheden en

198. Lenaerts 2004, p. 343.
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de procedures ervoor zorgen dat het bestuur de good governance beginselen kan respecteren bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

De juridische relevantie en functies van de good governance beginselen rechtvaardigen, dat zij functioneren als toetsingskader voor de beoordeling van alle wetten,

regels, procedures, processen, beslissingen en praktijken die betrekking hebben op

het regulerende optreden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. De
good governance beginselen hebben een algemeen toepassingsbereik, maar krijgen in
de context van het mededingingstoezicht een specifieke invulling. Voorzover het
optreden van de mededingingstoezichthouders niet in overeenstemming is met de
nieuwe good governance beginselen, wordt beoordeeld in hoeverre de wetgever een
nieuwe benadering moet volgen bij de interpretatie en inbedding van de bestaande
Europese rechtsbeginselen, de bestaande nationale constitutionele rechtsbeginselen
en de nieuwe good governance beginselen.

Het hoofdstuk Iiet zien, dat de nieuwe good governance beginselen onderling, de
bestaande Europese rechtsbeginselen onderling en de nationale constitutionele
rechtsbeginselen onderling op gespannen voet kunnen staan. Uit het beginsel van de
institutionele en procedurele autonomie volgt, dat de lidstaten bepalen op welke
wijze zij de fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen interpreteren
bij de inbedding van de mededingingstoezichthouders. Daarom kan een extra spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de wijze waarop het Hof van Justitie de Europese rechtsbeginselen heeft geinterpreteerd en anderzijds de wijze waarop nationale
constitutionele beginselen worden geinterpreteerd en ingebed in de nationale
rechtsorde. Dit spanningsveld kan niet automatisch op basis van de voorrangsregel
worden opgelost, maar vereist een complexe afweging tussen enerzijds het belang
van een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht en anderzijds het
belang dat de nationale (constitutionele) rechtsbeginselen en procedures beogen te
beschermen. Dit onderzoek biedt meer inzicht in de mogelijke spanningsvelden tussen de verschillende Europese rechtsbeginselen en nationale rechtsbeginselen en de
wijze waarop de verschillende beginselen aan de hand van het proportionaliteitsbeginsel kunnen worden afgewogen. Hierbij wordt een dynamische en open visie voorgesteld, die rekening houdt met maatschappelijke en juridische ontwikkelingen die
kunnen nopen tot een wijziging van bestaande invullingen van de bestaande Europese rechtsbeginselen, de nationale constitutionele rechtsbeginselen en de nieuwe
good governance beginselen, opdat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de achterliggende fundamentele waarden die alle Europese en nationale rechtsbeginselen
gemeenschappelijk hebben.
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Constitutionele inbedding van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders

3.1

Inleiding

3.1.1

Doel hoofdstuk

Hoofdstuk 3 onderzoekt de inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders in de Nederlandse constitutionele rechtsorde. Daarbij wordt bekeken op
welke wijze nationale constitutionele rechtsbeginselen zijn geinterpreteerd door de
wetgever en door middel van welke instituties, procedures, bevoegdheden en processen van controle en verantwoording deze beginselen zijn geinstitutionaliseerd. Het
hoofdstuk heeft als doel antwoord te geven op de vraag of de constitutionele inbedding van de mededingingstoezichthouders is gebaseerd op een coherente visie van
de wetgever en of de visie gedurende de eerste (1998-2003) en de tweede reguleringsperiode (2004-heden) is geevolueerd: Daarbij wordt geanalyseerd of de visie
van de wetgever toereikend is, in die zin dat zij een legitieme en effectieve taakuitoefening door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders waarborgt. Hoofdstuk
4 onderzoekt nader hoe de visie van de wetgever doorwerkt in de praktijk van de
onafhankelijke mededingingstoezichthouders.
3.1.2

Hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste wordt het toezicht op de communicatiesector besproken, als tweede het toezicht op de energiesector en als derde het
algemene mededingingstoezicht. De verschillende paragrafen kennen een vergelijkbare systematiek. De inhoud en de doelstellingen van de Europese elektronische communicatierichtlijnen, de energierichtlijnen en Verordening 1/2003 komen als eerste
aan de orde. Deze paragrafen analyseren de rol en bevoegdheden van de nationale
autoriteiten en de institutionele en procedurele eisen die de Europese regels stellen
aan de inbedding van de nationale autoriteiten. Zij gaan in op de wijzigingen van de
nieuwe Europese regels ten opzichte van de oude regels. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de wetgever het toezicht op de telecommunicatie- en energiesector en het
1.

Hoofdstuk 1, paragraaf 6.2 bevat een uitleg over het onderscheid tussen de eerste en de tweede regule-

ringsperiode.
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algemene mededingingstoezicht heeft ingericht en hoe de wetgever met bepaalde
good governance dilemma's in de eerste en de tweede reguleringsperiode is omgegaan. Hier worden de vormgeving en invulling van de onafhankelijkheid van de toezichthouders, de relatie tot de minister en het parlement, de procedures, de bevoegdheden en de relatie tussen de bijzondere toezichthouders en de NMa besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie, waarin de inbedding en rol van de verschillende toezichthouders worden vergeleken. Tevens worden conclusies getrokken
over de vraag of de inbedding van de toezichthouders is gebaseerd op een coherente
visie van de wetgever, of deze visie is geevolueerd en of zij een legitieme grondslag is

voor de inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.

3.2

Het toezicht op de communicatiesector

3.2.1

De doelstellingen en inhoud van de elektronische communicatienchtlijnen

De OPTA is opgericht als gevolg van de aanname van Europese Open Network Provision-richtlijnen,2 die in de tweede reguleringsperiode zijn vervangen door richtlij-

2.

De belangrijkste richtlijnen voor dit onderzoek zijn: (i) gebaseerd op artikel 95 EG:
Richtlijn 90/387/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 1990 betreffende de tot-

-

standbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) (Kaderrichtlijn), PbEG 1990 L 192/1, zoals
gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG van 6 oktober 1997, PbEG 1997 L 295/23.
Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie
op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door de toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP Interconnectie),
PbEG 1997 L 199/32, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998, PbEG 1998 L
268/37.

-

-

Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing
van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klirnaat (ONP spraaktelefortie), PbEG 1998 L 101/24.

Richtlijn 97/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een
gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied
van telecommunicatiediensten (Vergunningenrichtlijn), PbEG 1997 L 117/15.

(ii) gebaseerd op artikel 86 EG:
-

Richtlijn 90/388/EEG van de Europese Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op
de markten voor telecommunicatiediensten (Dienstenrichtlijn), PbEG 1990 L 192/10, zoals gewijzigd bij Richtlijn 94/46/EG van 13 oktober 1994, PbEG 1994 L 268/15, bij Richtlijn 95/51/EG van
18 oktober 1995, PbEG

1995 L 256/49, Richtlijn 96/2/EG van 16 januari 1996,

Richtlijn 96/16/EG van 13 maart 1996, PbEG
1999,
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PbEG 1999 L 175/39.

PbEG 1996

L 20/59,

1996 L 74/13 en Richtlijn 1999/64/EG van 23 juni
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nen inzake elektronische communicatie (2004-heden).3 Deze elektronische communicatierichtlijnen hebben geleid tot een wijziging van de Telecommunicatiewet
1998.4 Volgens artikel 8 van de Kaderrichtlijn zijn de doelstellingen van de elektronische communicatierichtlijnen de bevordering van de concurrentie bij de levering
van elektronische communicatienetwerken en diensten en de bijbehorende faciliteiten en diensten, de ontwikkeling van de interne markt en de bevordering van de
belangen van de burgers van de Unie. De doeleinden van de nieuwe richtlijnen zijn
vergelijkbaar met de oude richtlijnen en geven uitdrukking aan de gedachte dat de
toezichthouders rekening moeten houden met de belangen van alle stakeholders.

Het oude ONP-kader was niet technologieneutraal.5 Terwijl door het proces van convergentie een zelfde dienst via verschillende netwerken kon worden geleverd, werden de netwerken onder het ONP-kader aan verschillende regels onderworpen.6 De
Europese Commissie introduceerde daarom het beginsel, dat regelgeving technologieneutraal moet zijn. Dit beginsel houdt in, dat de wetgeving de doelstellingen definieert zonder dat voor de verwezenlijking daarvan het gebruik van een bepaald type
technologie wordt opgelegd en zonder dat wordt gediscrimineerd ten gunste van een

3.

De belangrijkste richtlijnen voor dit onderzoek zijn: (i) gebaseerd op artikel 95 EG:
Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 2002 inzake toe-

gang tot en de interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende facilitei-

-

-

-

ten (Toegangsrichtlijn), PbEG 2003 L 108/7.
Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 2002 betreffende de
machtiging voor elektronische comrnunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Machtigings-

richtlijn), PbEG 2003 L 108/21.
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7

maart 2002 inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten
(Kaderrichtlijn), PbEG 2003 L 108/33.

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en
diensten (Universele dienstrichtlijn), PbEG 2003 L 108/51.

(ii) gebaseerd op artikel 86 EG:

-

Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2000 betreffende de mededinging op de
markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Dienstenrichtlijn), PbEG 2002 L
249/21.

4.

Zie ook

5.

Zie Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal
Comitt en het Comiti van de Regio's, 'Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie- infrastructuur en bijbehorende diensten, Herziening van de communicatieregelgeving 1999',

de Beschikking van de minister van Justitie van 30 juni 2004, houdende plaatsing in het
Staatsblad van de tekst van de Telecommunicatiewet, zoals deze luidt met ingang van 19 mei 2004,

Staatsblad 2004, nr. 308.

6.

COM (1999) 539 en voor een diepgaande analyse van het oude regelgevingskader, R Larouche, Compedtion Law and Regulation in European Telecommunications, Oxford: Hart Publishing 2000.
Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op de convergentie tussen kabel- en telecommunicatienetwerken en de convergentie tussen mobiele en vaste telefonie.
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bepaalde technologie.7 Het beginsel van technologieneutraliteit wordt gerealiseerd
door de markten in de communicatiesector te reguleren op basis van de beginselen
van het algemene mededingingsrecht. Zo wordt het begrip Aanmerkelijke Marktmacht (AMM), evenals in de oude ONP-richtlijnen, gebruikt als een definitie die voor
de nationale autoriteit het startschot is voor het opleggen van zwaardere regulerende verplichtingen die onder andere betrekking hebben op transparantie, non-discriminatie, toegang tot faciliteiten en prijscontrole. De definitie van AMM bepaalt
dus de gronden op basis waarvan ingrijpende regulerende interventie gerechtvaar-

digd is. In artikel 14 van de Kaderrichtlijn wordt het begrip AMM gelijkgeschakeld
met het begrip machtspositie uit artikel 82 EG.8 Om te kunnen vaststellen of sprake
is van AMM, voorzien de artikelen 15 en 16 van de Kaderrichtlijn in een methode
voor marktanalyse, waarbij het kernbegrip 'de relevante markt' uit het mededin-

gingsrecht wordt gebruikt.
3.2.2

De taken en bevoegdheden van de nationale regelgevende autoriteiten

De nationale autoriteiten spelen een grote rol bij de toepassing van de inhoud en de
realisatie van de doelstellingen van de Europese richtlijnen. Volgens artikel 8 van de
Kaderrichtlijn moeten de lidstaten zorgen dat de nationaal regelgevende autoriteiten bij de uitvoering van de elektronische communicatierichtlijnen alle redelijke
maatregelen treffen die zijn gericht op de verwezenlijking van de in de Kaderrichtlijn

genoemde doelstellingen. Deze bepaling geeft uitdrukking aan het idee dat de nationale autoriteiten voor de uitvoering van de richtlijnen voldoende flexibele, technologieneutrale, bevoegdheden moeten hebben om rekening te kunnen houden met de
belangen van alle stakeholders.

7.

8.
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In feite kan het beginsel van technologieneutraliteit als een bijzondere invulling van het in hoofdstuk
2, paragraaf 2.4.2, besproken proportionaliteits- en consistentiebeginsel worden gezien, in die zin dat
op een minder vergaande wijze wordt ingegrepen in de vrijheid van ondernemingen voor de realisatie
van bepaalde publieke belangen en zonder dat een bepaalde technologie ten onrechte wordt begunstigd
ten opzichte van andere technologieen.
Het begrip AMM uit de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode week op twee belangrijke
manieren af van het begrip machtspositie. Ten eerste kon volgens de ONP-richtlijnen sprake zijn van
AMM indien een openbare telecommunicatieonderneming een marktaandeel van 25% of meer had op
de relevante markt in het geografische gebied van een lidstaat waarvoor zij was gerechtigd tot het verrichten van werkzaamheden. De nationale autoriteiten konden bepalen dat een organisatie met een
marktaandeel van minder dan 2596 over AMM beschikte. Tevens konden zij aan de hand van de economische situatie op een markt vaststellen dat een organisatie met een marktaandeel van meer dan 25%
op de reievante markt geen AMM op de markt had. Het begrip AMM week hier af van het begrip
machtspositie, omdat op grond van het algemene mededingingsrecht een marktaandeel van 25% in de
regel niet als een indicatie voor een machtspositie wordt beschouwd. De tweede afwijking betrof dat in
de ONP-richtlijnen vooraf de te analyseren markt werd vastgesteld. Hierdoor hoefde geen marktdefinitie van mededingingsrechtelijke aard te worden uitgevoerd.
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De bevoegdheden van de nationale autoriteiten onder de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode en die onder de elektronische communicatierichtlijnen uit de
tweede reguleringsperiode zijn vergelijkbaar en kunnen in vier categorieen worden

onderverdeeld.' Het gaat om de verlening van markttoegang, lo regulering van
AMM-ondernemingen, toezicht op de naleving van verplichtingen uit de richtlijnen
(bijvoorbeeld inzake universele dienstverlening, interoperabiliteit en de verplichtingen voor de AMM-ondernemingen), sanctiebevoegdheden en de bevoegdheid tot
geschilbeslechting.11 De elektronische communicatierichtlijnen uit de tweede reguleringsperiode harmoniseren bijna volledig de wijze waarop de nationale autoriteiten de mededinging in de telecommunicatiesector moeten bevorderen, terwijl uit
het arrest Telef6nica de Espaha blijkt dat de oude ONP-richtlijnen minimumnormen
bevatten. Niettemin had de wetgever de ruimte verdergaande maatregelen te
nemen.12 Hier moet worden opgemerkt dat zowel de richtlijnen uit de eerste als uit
de tweede reguleringsperiode nauwelijks regels bevatten over op te leggen sancties
bij een schending van de verplichtingen die uit de richtlijnen voortvloeien.13 Dit
betekent dat de lidstaten deze sancties moeten vormgeven, onder de voorwaarde dat
zij gelijkwaardig zijn aan vergelijkbare overtredingen van het nationale recht en dat
14
zij effectief, evenredig en voldoende afschrikwekkend zijn.
De richtlijnen verplichten de lidstaten niet tot de toekenning van de bevoegdheid tot
de opstelling van algemeen verbindende voorschriften aan de onafhankelijke natio-

nale autoriteiten, maar in sommige gevallen bieden specifieke bepalingen de lidstaten wel deze mogelijkheid.15 De bevoegdheden van nationale autoriteiten zijn voornamelijk concreet regulerend, in die zin dat zij betrekking hebben op het stellen van
ex ante voorschriften in een individueel geval, zoals bij geschilbeslechting en de regu16
lering van de AMM-ondernemingen.

9.

10.

Zie voor een bespreking van de taken van nationale autoriteiten ook D. Geradin, 'Institutional aspects
of telecommunications regulation: Reforms in the EU: an analysis of the role of national regulatory
authorities', Journal of network industries 2000, nr. l, p. 16.
Het gaat dan om de bevoegdheden tot de toekenning van nummers of spectrum, zie de artikelen 8 en 9
van Richtlijn 2002/21/EG.
20

2002/21/EG.

11.

Artikel

12.

HvJEG 13 december 2001, zaak

13.

Artikel 10, tweede lid

Richtlijn

van

C-79/00, Telef6nica de Espafia, Jur. 2001, p I-10075.
2002/20/EG bevat de bevoegdheid voor de nationale autoriteiten

Richtlijn

tot de oplegging van geldelijke sancties bij een niet-nakoming van de voorwaarden van een algemene
machtiging of van gebruiksrechten of van specifieke verplichtingen die aan de aanbieders op grond van

de richtlijnen kunnen worden opgelegd. Artikel 10, vijfde lid, bepaalt, dat bij een herhaaldelijke en ernstige overtreding van deze verplichtingen de nationale autoriteiten een onderneming kunnen beletten
verder elektronische communicatienetwerken of -diensten aan te bieden of de gebruiksrechten op te
schorten of in te trekken.
14.

HvJEG

15.

Zie artikel 5 Richtlijn

16.

bepalingen van de richtlijn passende toegang en interconnectie te bevorderen en te waarborgen.
De procedure voor de aanwijzing en regulering van AMM-ondernemingen staat in de artikelen 14
16 van Richtlijn 2002/21/EG, die zijn geimplementeerd in hoofdstuk 6A van de Tw.

21 september 1989, zaak 68/88, Griekse Mais, Jur. 1989, p. 2965.
2002/19/EG inzake de plicht van de nationale autoriteiten overeenkomstig de
t/m
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De Kaderrichtlijn bepaalt, dat de nationaal regelgevende autoriteiten, zoveel mogelijk rekening houdend met een Commissie-aanbeveling inzake de relevante commu-

nicatiemarkten en richtsnoeren inzake marktanalyse, de relevante markten die
overeenkomen met de nationale omstandigheden, overeenkomstig de beginselen
van het mededingingsrecht vaststellen. Zij dienen een toekomstgerichte marktanalyse uit te voeren en met inachtneming van alle relevante economische omstandigheden te beoordelen of een markt gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk
concurrerend zal zijn. Indien deze vraag ontkennend moet worden beantwoord,
moeten de autoriteiten nagaan welke ondernemingen een AMM hebben. De nationale autoriteiten leggen de ondernemingen die zij als AMM hebben aangewezen,
specifieke wettelijke verplichtingen op.17 Nadat de verplichtingen zijn vastgesteld,
kunnen de nationale autoriteiten ex post handhavend optreden bij een schending
van de verplichtingen die voor de marktpartijen voortvloeien uit de richtlijnen door
de oplegging van sancties.
3.2.3

Institutionele en procedurele eisen in de elektronische communicatierichtlijnen

Zowel de oude ONP-richtlijnen als de elektronische communicatierichtlijnen bevatten bepalingen die de nieuwe good governance beginselen nader uitwerken.18 De
elektronische communicatierichtlijnen bevatten meer institutionele en procedurele
bepalingen, die een tendens signaleren naar een nieuwe benadering bij de inbedding
van de nationale autoriteiten met behulp van de implementatie en de verankering
van de nieuwe good governance beginselen in de reguleringspraktijk.
De Kaderrichtlijn verplicht de lidstaten de bevoegde organen aan te wijzen die de
functie van regelgevende autoriteit hebben.19 Artikel 3 van de Kaderrichtlijn vereist

dat het aangewezen orgaan juridisch en functioneel onafhankelijk is van de marktpartijen. Volgens artikel 3, tweede lid, van de Kaderrichtlijn moeten de lidstaten die
de eigendom van of de zeggenschap behouden over ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en/of diensten aanbieden, zorgen voor een daadwerkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken en de met eigendom of
zeggenschap verband houdende activiteiten. De richtlijn laat de lidstaten beleidsvrijheid bij de realisatie van de onafhankelijkheidsvoorwaarden en bij de toekenning van
de taken die voortvloeien uit de richtlijnen. Buiten de structurele scheiding tussen
de activiteiten van de staat als aandeelhouder en de regulerende activiteiten, verei-

17.

Deze verplichtingen staan in de artikelen 9 t/m 13 van Richtlijn 2002/19/EG en in de artikelen 16 t/m

18.

Zie over de institutionele en procedurele aspecten van het mededingingstoezicht onder de oude ONP

19.

Artikel 3

19 van

Richtlijn 2002/22/EG.

richtlijnen, Geradin 2000, p. 16 en Larouche 2000, p. 284.
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van

Richtlijn 2002/21 EG. Zie

ook

artikel 5bis

van

Richtlijn

90/387/EEG.
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richtlijnen niet expliciet dat de toezichthouders in bepaalde mate op
afstand van de politiek worden geplaatst. Niettemin is bepleit, dat een nuttige uitleg
van de onafhankelijkheidsbepalingen uit de richtlijn en de artikelen 81, 82 en 10 EG,
vereist dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen dat de toezichthouders in een concreet geval op een onpartijdige wijze en onafhankelijk van de politiek
uitvoering kunnen geven aan hun bevoegdheden om ongewenste politieke beinvloeding voor de bevoordeling van nationale belangen en nationale marktpartijen te
sen de Europese

voorkomen (hfdst. 1, par. 4 en hfdst. 2, par. 4.3.3).
De Kaderrichtlijn werkt ook het beginsel van een effectieve rechtsbescherming. De
lidstaten moeten zorgen, dat op nationaal niveau doeltreffende regelingen voor handen zijn welke iedere gebruiker of onderneming die elektronische communicatienetwerken en/of diensten aanbiedt en die door een beslissing van een nationaal regelgevende autoriteit is getroffen, het recht geeft beroep in te stellen bij een lichaam
van beroep dat onafhankelijk is van de betrokken partijen.20 De richtlijn laat de lidstaten beleidsvrijheid bij de aanwijzing van de bevoegde beroepsinstanties. Dit
lichaam, dat een rechtbank kan zijn, dient de nodige deskundigheid te bezitten om
zijn taken te kunnen uitoefenen en dient de feiten van de zaak op afdoende wijze in
aanmerking te kunnen nemen. Hangende de uitspraak van een beroep blijft het
besluit van de nationaal regelgevende autoriteit van kracht, tenzij de beroepsinstantie anders beslist. Indien het lichaam geen rechtscollege is, moeten de beslissingen
altijd schriftelijk met redenen worden omkleed. Daarnaast moet beroep mogelijk
zijn bij een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG.21

De Kaderrichtlijn uit de tweede reguleringsperiode bevat in vergelijking tot de oude
ONP-richtlijnen, maar ook tot de Energierichtlijnen en Verordening 1/2003 de
meeste bepalingen die de procedures bij de nationaal regelgevende autoriteiten harmoniseren. Deze bepalingen kunnen worden gezien als een uitwerking van het
transparantiebeginsel dat onder andere vereist dat wetgeving en besluiten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de belanghebbenden en dat wetgeving volgens heldere procedures wordt uitgevoerd.22 De lidstaten moeten zorgen dat de nationaal regelgevende autoriteiten op transparante wijze belanghebbenden consulteren over
voorgenomen maatregelen die aanzienlijke gevolgen voor de relevante markt heb-

van Richtlijn 90/387/EEG, bevatte een vergelijkbare bepaling. In HvJEG 22 mei
2003, zaak C-42/99, Connect Austria, Jur. 2003, p. I-051197 oordeelde het Hof, dat het Verwaltungsgericht dit artikel integraal moest toepassen, nu de toepassing van het nationale recht in overeenstemming met de voorschriften van de richtlijn onmogelijk was. Dit betekende dat het Verwaltungsgericlit.
de rechter die aan de vereisten van de richtlijn voldeed, verplicht was tot het buiten toepassing verklaren van een nationale bepaling die zijn bevoegdheid uitsloot.

20.

Artikel 5bis, lid 3

21.

Artikel 4

22.

Zie bijvoorbeeld artikel 5, lid 4

van Richtlijn 2002/21/EG.
van Richtlijn 2002/21/EG.
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autoriteiten op transparante wijze
met elkaar en met de Commissie samenwerken om te zorgen voor de consistente
toepassing van de elektronische communicatierichtlijnen.24 Verder worden geen

ben.23 Voorts moeten de nationaal regelgevende

nadere eisen aan de besluitvormingsprocedures gesteld. Bepalingen over beslister25
mijnen, de vormgeving van sancties en onderzoeksbevoegdheden ontbreken.
Daarnaast wordt nauwelijks aandacht besteed aan het onderscheid tussen de verschillende bevoegdheden van de nationale autoriteiten, die kunnen worden onderverdeeld in AMM-regulering, vergunningverlening, geschilbeslechting, toezicht en
sanctionering en hoe deze verschillen moeten doorwerken in de procedures tot toepassing van deze bevoegdheden. Ook werkt de Kaderrichtlijn niet nader uit volgens
welke procedures de nationale autoriteiten van de lidstaten uitvoering moeten
geven aan de nieuwe specifieke verplichting tot loyale samenwerking met elkaar en
met de Commissie. Het besluit van de Commissie betreffende de oprichting van een
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
26
(ERG) bevat enkele summiere regels op dit punt.
3.2.4

Constitutionele inbedding van de OPTA

3.2.4.1 Algemeen
De Europese richtlijnen stellen in toenemende mate eisen aan de inbedding van de
nationale autoriteiten, maar zij laten de lidstaten nog steeds een aanzienlijke
beleidsvrijheid bij de vormgeving van het mededingingstoezicht. Als gevolg daarvan
blijven nationale constitutionele rechtsbeginselen en het nationale procesrecht een
rol spelen naast de Europese nieuwe good governance beginselen, bestaande Europese rechtsbeginselen en het materiele Europese recht. De nationale instituties en
procedures tot toepassing van de inhoud van de richtlijnen moeten volgens vaste
rechtspraak van het Hof voldoen aan de randvoorwaarden van effectiviteit en gelijkwaardigheid. Hoofdstuk 2 heeft geanalyseerd met welke Europese rechtsbeginselen
en nationale constitutionele rechtsbeginselen de wetgever rekening moet houden bij
de implementatie van Europese wetgeving. Deze paragraaf onderzoekt hoe deze
beginselen zijn geinterpreteerd en toegepast bij de inbedding van de OPTA.

23.

Artikel 6

24.

Artikel 7

25.

Hier

van Richtlijn 2002/21/EG.
van Richtlijn 2002/21/EG.

dient te

worden opgemerkt dat

artikel

20

van Richtlijn 2002/21/EG een beslistermijn

voor

geschilbeslechtingsprocedures bevat.
26.

Besluit

2002/727/EG van de Commissie van 29 juli 2002 betreffende de oprichting van een European

Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services (ERG), PbEG 2002 L 200/38,
zoals gewijzigd bij Besluit 2004/3445/EC van de Commissie van 14 september 2004, PbEG 2003 L 296/34.
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3.2.4.2 Onafhankelijkheid
De eis van de Europese richtlijnen dat de nationale regelgevende autoriteit structureel onafhankelijk dient te zijn van de marktpartijen, is de belangrijkste reden
waarom werd besloten de OPTA van begin af aan de status van zelfstandig bestuursorgaan te verlenen.27 Daar het ministerie voor Verkeer en Waterstaat ten tijde van
de oprichting van de OPTA met het beheer van de aandelen van de overheid in de
voormalige monopolist KNP was belast, bestond een juridische verplichting voor de
regering om de OPTA in bepaalde mate op afstand van de minister van Verkeer en
Waterstaat te plaatsen. Sinds het Kabinet Balkende I is de minister van Economische
Zaken verantwoordelijk voor het toezicht op de communicatiesector en is het beheer
van de aandelen van KPN overgedragen aan het ministerie van Financien (zie hierover hfdst. 1, par. 4.2).
Naast het aandeelhouderschap van de staat in KPN blijkt uit de parlementaire
geschiedenis bij de Wet OPTA, dat ook het belang van een onafhankelijke en deskundige oordeelsvorming door de OPTA in de zin van artikel 124c van de Aanwijzingen
voor de regelgeving een rol speelde bij de verlening van de zbo-status aan de OPTA.28
De rol van de overheid zou onder invloed van liberalisering en privatisering veranderen. De overheid zou niet alleen als bewaker van algemeen maatschappelijke en consumentenbelangen optreden, maar zij zou ook optreden als scheidsrechter in
geschillen tussen bedrijven onderling. Het was van belang dat de uitvoering van deze
laatste rol zou geschieden door een onafhankelijke instantie die op basis van specifieke deskundigheid tot een objectief oordeel komt. Hierdoor zouden de marktpartijen vertrouwen kunnen hebben in de toezichthouder en zouden waarborgen wor29
den gecreeerd voor een level playing field voor alle marktdeelnemers.

3.2.4.3 Relatie OPTA/parlement en relatie OPTA/minister
Zoals in hoofdstuk 2, paragraaf 6.2 besproken, is de minister op grond van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor het functioneren
van de OPTA, met uitzondering van individuele gevallen en is de minister op grond
van artikel 68 Grondwet verplicht dienaangaande informatie te verschaffen aan het

parlement en vragen te beantwoorden. Het parlement kan vragen stellen aan de
bestuurders van de OPTA, maar laatstgenoemden zijn niet verplicht deze te beantwoorden. Overigens zal de aan de macht zijnde bewindspersoon dergelijk rechtstreeks contact tussen het parlement en de toezichthouder niet altijd op prijs stellen.
In de eerste reguleringsperiode heeft de OPTA in een aantal gevallen in het parle-

27.

De OPTA is ingesteld op grond van de Wet van 5 juli 1997 houdende regels inzake instelling van een
College voor de post- en telecommunicatiemarkt (Wet Onafhankelijke Post en Telecommunicatieauto-

28.

Staatscourant 1996, nr. 177, p. 16.

29.

Kamerstukken

riteit),

Staatsblad 1997, nr. 320.

II

1996/1997, 25128, nr. 3, p. 2-3.
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ment besluiten van de minister inzake wet- en regelgeving ter discussie gesteld of
afstand genomen van voorgenomen beleid van de minister. Minister Brinkhorst
heeft in een brief aan de OPTA duidelijk gemaakt, dat deze praktijken niet passen in
een rolverdeling, waarin de minister verantwoordelijk is voor de formulering van het
beleid en de toezichthouder voor de uitvoering hiervan. Volgens de minister heeft de
toezichthouder een belangrijke adviserende rol over de uitvoeringsaspecten van wetgeving, maar hij behoort zich neer te leggen bij door de minister gemaakte beleidskeuzes.

30

Uit het voorgaande volgt dat nadat het parlement een mandaat aan de toezichthouder heeft verleend, de minister de schakel tussen het parlement en de toezichthouder is. Het parlement speelt meestal maar een beperkte en indirecte rol bij de controle van de mededingingstoezichthouders. De minister van EZ kan niet meer ter
verantwoording worden geroepen door het parlement voor de wijze waarop de OPTA
in een individueel geval uitvoering geeft aan haar bevoegdheden. De minister is wel
verantwoordelijk voor het toezichtssysteem en voor het gebruik dat hij maakt van de
wettelijke bevoegdheden die hij heeft ten opzichte van de OPTA.31 De minister
beschikt zowel onder de eerste als onder de tweede reguleringsperiode over verschillende instrumenten die hem in staat stellen het beleid van de OPTA op hoofdlijnen
te controleren en te beinvloeden.32 Bij de gebruikmaking van deze bevoegdheden
moet de minister de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit artikel 10 EG, respecteren en voorkomen dat de OPTA in strijd handelt met de verplichtingen die voor
haar voortvloeien uit het Europese recht (hfdst. 2, par. 6.2).
De minister heeft de bevoegdheid de OPTA algemene aanwijzingen in de vorm van
beleidsregels te geven waarmee de OPTA bij de uitvoering van haar taken rekening
moet houden.33 Voorts is van belang dat de OPTA ieder jaar een jaarverslag moet

30.

Berenschot, Eindrapport deelonderzoeken, samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties met andere

instel-

lingen en organisaties, Utrecht 2005, p. 12.
31.

Zie hierover ook M.M. den Boer, 'Zelfstandige bestuursorganen uit de zelfkant van de democratie', in:

C. P. 3. Boer (ed), Zbo's verzelfstandiging en privatisering, preadvies voor de Vereniging van Administratief
recht, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1997, p. 125-219. Zie tevens de Nota naar Aanleiding van het Verslag bij het voorstel voor een Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, Kamerstukken

II 2000-2001, 27426, nr. 5, p. 16 en 50.
32.

Zie voor een uitgebreid overzicht van de controle-instrumenten van de minister ten opzichte van de

OPTA, A.EM. Brenninkmeijer & S.A.C.M. Lavrijssen, 'Independent administrative authorities in the
Netherlands', in: Roberto Caranta, Mads Andenas & Duncan Fairgrieve (ed), Independent administrative

authorities, London: British Institute of International and comparative law 2004, p. 125-158. Zie verder
artikel 3 Wet OPTA (bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag vaste leden college), artikel 8 Wet
OPTA (bevoegdheid tot goedkeuring bestuursreglement), artikel 10 Wet OPTA (goedkeuring begroting),
artikel 18 Wet OPTA (wederzijdse informatieverschaffing tussen OPTA en minister), artikel 17 Wet
OPTA (opstellen jaarverslag), artikel 20 Wet OPTA (opstellen financieel jaarverslag), artikel 21 (ministeriele regels inzake inrichting jaarverslag, begroting en aandachtspunten accountantscontrole), artikel 23
Wet OPTA (taakverwaarlozingsregeling) en artikel 25 Wet OPTA (vierjaarlijkse evaluatie OPTA).
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opstellen, dat algemeen beschikbaar wordt gesteld. De Wet OPTA bevat niet zoals de
NMa zbo-wet een expliciete verplichting voor de minister het verslag met zijn bevindingen naar het parlement te sturen. Andere belangrijke ministeriele bevoegdheden
betreffen de goedkeuring van de begroting en de vierjaarlijkse evaluatie van de OPTA
op effectiviteit en efficiency. Verder kan nog worden opgemerkt, dat de minister
zowel onder de oude Tw als onder de nieuwe Tw op verschillende plaatsen de
bevoegdheid heeft een ministeridle regeling of een AMvB op te stellen die de OPTA
moet respecteren bij de uitoefening van haar bevoegdheden.34 Bij de uitoefening van
laatstgenoemde bevoegdheid, evenals bij de bevoegdheden betreffende het frequentiebeheer en de vaststelling van het nummerplan, treedt de minister zelf als nationale regelgevende autoriteit op. Het wordt betoogd, dat in dergelijke situaties ter
waarborging van het nuttige effect van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen,
de wetgever adequate juridische waarborgen moet treffen om een belangenverstrengeling tegen te gaan tussen het aandeelhouderschap van de staat en de regulerende

activiteiten van de minister of de regering. Zoals in hoofdstuk 1, paragraaf 4 werd
uiteengezet, is het huidige standpunt van de regering dat de onafhankelijkheid van
het toezicht voldoende is gewaarborgd indien het toezicht op de sector wordt ondergebracht bij een ander ministerie dan het ministerie dat verantwoordelijk is voor het
aandelenbeheer. Echter, zoals door Ottow terecht wordt gesteld, kan worden betwijfeld of de regering en de minister als nationaal regelgevende autoriteit wel voldoen
aan de onafhankelijkheidseisen van artikel 3 van de Kaderrichtlijn. De Tw bevat
immers geen expliciete juridische waarborgen die voorkomen dat de belangen van de
staat in KPN het toezicht door de regering of de minister beinvloeden in geval de
regels of besluiten betrekking hebben op situaties waarin de financiele belangen van
35
de staat worden geraakt.
Gedurende het regime van de oude Telecommunicatiewet 1998, heeft de minister
terughoudend gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden ten opzichte van de OPTA en
geen algemene aanwijzingen geformuleerd.36 Blijkbaar heeft het parlement de politieke controle op de OPTA bij de uitvoering van de richtlijnen in de tweede regule-

ringsperiode willen versterken. Tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging van de Telecommunicatiewet voor de implementatie van de elektronische
communicatierichtlijnen heeft het parlement de motie Atsma-Blok aangenomen. In
deze motie werd de minister verzocht een duidelijke regeringsvisie op het beleid in
33.

Zie artikel 19 Wet OPTA. De minister geeft de aanwijzingen enkel nadat

hij

heeft overiegd met de

OPTA. De aanwijzingen worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
34.
35.

36.

Zie bijvoorbeeld artikel 6.3, lid 1, Tw, artikel 6.5 Tw en artikel 6a.11 Tw.
A.T. Ottow, 'Het verschil tussen duivenhokken en telecommunicatie, de bestuurs(proces)rechtelijke

obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt', in: B.M.J. van der Meulen & A.T. Ottow (ed),
Toezicht op markten, VAR-reeks 130, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p. 159.
Twijnstra Gudde in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rapport Evaluatie OPTA,
het deelrapport Relatie V&W/DGTP, Amersfoort 2001, p. 11/17.
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de telecommunicatiesector te ontwikkelen en deze te vertalen in algemene beleids37
regels, waaraan de minister uitvoering heeft gegeven.
3.2.4.4

Verruiming delegatiegrondslagen implementatie Europese wetgeving door
minister
een
wetsvoorstel tot wijziging van de Ewet 1998, de Gaswet, de Postwet en
Volgens
de Telecommunicatiewet houdende een verruiming van bestaande delegatiegrondslagen, wil de minister de implementatie van EG-besluiten op het gebied van energie,
post en telecommunicatie versnellen door het parlement in een eerdere fase actief
bij de totstandkoming van de Europese regels en de implementatie van de daaruit
volgende keuzes te betrekken.38 Het idee is dat het parlement in een eerdere fase al
invloed heeft op de inhoud van de Europese regels en de implementatiewetgeving en
dat als gevolg de inhoud van de nieuwe Europese regels en de toekenning van nieuwe
bevoegdheden bij AMvB of ministeriale regeling in plaats van bij wet in formele zin
kunnen worden geimplementeerd.39

Op zichzelf is het wetsvoorstel vanuit het oogpunt van de bevordering van een tijdige implementatie van Europese wetgeving positief te waarderen. Bij de inwerkingtreding van het voorstel zal de zwaartekracht van de macht bij de positionering van
het toezicht en bij de vormgeving van de bevoegdheden van de toezichthouder van
het parlement naar de minister verschuiven.40 Het uitgangspunt wordt, dat het parlement geen gebruik maakt van het recht van amendement in een gewone wetge-

37.

Kamerstukken II 2003/2004, 28851, nr. 35 en zie minister van EZ, 'Beleidsregels over door het college
uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector', Staatscourant 2005, nr. 109, p. 11.

38.

Voorstel voor een wet inzake de totstandkoming en implementatie EG-besluiten op het terrein van de

energie, post en telecommunicatie, Kamerstukken
39.

De plicht voor de minister

II 2003/2004, 29474, nr. 2.

om gedurende de verschillende fases

van het Europese onderhandelingspro-

ces en na de vaststelling van het gemeenschappelijke standpunt het parlement actief informatie te ver-

schaffen over het Nederlandse standpunt respectievelijk over de te maken implementatiekeuzes wordt
in de wet geregeld. De regeling van de informatieverschaffing is bij nota van wijziging ingevoerd,
Kamerstukken II 2005/2006, nr. 29474, nr. 12.
40.

Hier

moet worden opgemerkt dat de bepalingen inzake sanctionering en rechtsbescherming wel bij wet

in formele zin moeten worden geimplementeerd. De achtergrond hiervan is, dat de Europese wetgeving
de vormgeving van deze bepalingen in de meeste gevallen aan de lidstaten overlaat. De bevoegdheden
van het nationale parlement zouden worden uitgehold indien deze fundamentele bepalingen bij gedelegeerde wetgeving zouden worden vastgesteld. Voorts is relevant, dat volgens artikel 89, tweede lid van
de Grondwet dient te worden gewaarborgd dat voorschriften die door straffen worden gehandhaafd,
berusten op een delegatie door de wet en dat de wet zelf de op te leggen sancties bepaalt.
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vingsprocedure.41 Door de combinatie van de ruime delegatiegrondslagen met de
mogelijkheid dat het parlement zich over bepaalde keuzes niet heeft uitgelaten of de
consequenties van bepaalde keuzes niet kon overzien, heeft de minister bij de opstelling van de delegatiewetgeving de nodige ruimte bepaalde keuzes en details uit te
werken die van invloed kunnen zijn op de positie en het onafhankelijk functioneren
van de toezichthouder.42 Het is daarom wenselijk, dat ter verzekering van het nuttige effect van de Europese onafhankelijkheidseisen waarborgen worden getroffen
die een belangenverstrengeling tussen de positionering van het toezicht en het aandeelhouderschap van de staat voorkomen.
3.2.4.5

Procedures en rechtsbescherming

Zowel onder de nieuwe Tw als de oude Tw is het uitgangspunt, dat de Awb het procedurele kader vormt voor de bevoegdheidsuitoefening door de OPTA. Ter implementatie van de nieuwe elektronische communicatierichtlijnen bevat de nieuwe Tw
bijzondere procedurele regels. Zo moet de OPTA, ter uitvoering van artikel 6 van de
Kaderrichtlijn, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van
de Awb volgen bij de voorbereiding van besluiten inzake de waarborging van interoperabiliteit en besluiten inzake de aanwijzing en regulering van AMM-ondernemingen.43 Indien de besluiten van de OPTA van invloed zijn op de handel tussen de lidstaten, moet zij deze op grond van artikel 7 van de Kaderrichtlijn tevens voor
commentaar voorleggen aan de Europese Commissie en de nationale autoriteiten
van de andere lidstaten.

Met de lange doorlooptijden van de procedures onder de oude Tw in het achterhoofd
en na een herhaaldelijk aansporen van de marktpartijen en de OPTA, heeft de minister bij de implementatie van de elektronische communicatierichtlijnen uiteindelijk
toegegeven dat de figuur van de geschilbeslechting een voor Nederland ongebruikelijke figuur is, waarop de Awb niet is toegesneden.44 Vanwege de uitgebreide gedachtewisseling tussen de OPTA en de marktpartijen en het feit dat de OPTA als een soort
rechter optreedt, kan de bezwaarschriftenprocedure de zeeffunctie en de rechtsbe41.

Zo spoedig mogelijk en

uiterlijk

binnen vier weken nadat een Europese

richtlijn of

verordening is

bekendgemaakt in het Publicatieblad, stuurt de minister een voorstel voor een implementatie AMvB of
ministeriele regeling met een overzicht van de mogelijke en de door de regering gewenste implementatiekeuzes naar de Kamer. De regelingen worden niet vastgesteld, dan nadat de minister binnen drie
weken met een van de Kamers hierover heeft overlegd. Indien de Kamer en de minister geen overeenstemming bereiken over de implementatiekeuzes die in de ontwerp-AMvB of ministeriele regeling zijn
neergelegd, kan de Kamer verlangen dat de implementatie bij wet geschiedt binnen vier weken na de
neerlegging van de ontwerpen bij de Kamer.
42.

Zie voor een kritische analyse van het wetsvoorstel: D. Edens 'Het wetsvoorstel totstandkoming en

implementatie EG-besluiten op het terrein van energie, post en telecommunicatie', Mediaforum

2005,

nr. 3, p. 92-99.
43.

Artikel 6b.1 Tw.

44.

Zie ook A.T. Ottow, 'Kort

commentaar op enkele procedurele wijzigingen in de nieuwe Telecommunica-

tiewet', Mediaforum 2004, nr. 1, p. 2-5.
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schermingsfunctie minder goed vervullen.45 Ter waarborging van een snelle en effectieve geschilbeslechting is besloten de bezwaarschriftenprocedure af te schaffen en
het beroep tegen beslissingen van de OPTA terug te brengen naar udn instantie,
zijnde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Voorts hebben overwegingen inzake de dynamiek van de markt, de noodzaak van een tijdig ingrijpen door de
OPTA en periodieke evaluaties van reguleringsbesluiten, geleid tot de afschaffing van
de bezwaarfase en tot de aanwijzing van het CBB als enige bevoegde beroepsinstantie
ten aanzien van besluiten inzake de aanwijzing en regulering van AMM-ondernemingen, besluiten betreffende interoperabiliteit en handhavingsbesluiten niet zijnde
punitieve besluiten.46 Voor punitieve besluiten is de rechtbank Rotterdam bevoegd in
eerste instantie en staat vervolgens hoger beroep open bij het CBB.
Een andere bijzonderheid is dat de OPTA, als gevolg van de aanname van een amendement door het parlement, in de tweede reguleringsperiode moet voldoen aan een

verzwaarde motiveringsplicht.47 Volgens artikel 1.3, vierde lid, Tw moet de OPTA
ieder besluit met aanzienlijke gevolgen voor de markt zowel in kwalitatieve als, voorzover redelijkerwijs mogelijk, in kwantitatieve zin onderbouwen en aantonen, dat de
maatregel noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van de Tw en een
andere minder ingrijpende maatregel niet effectief is. Aangezien verschillende bijdragen hebben aangetoond, dat de rechter de besluiten van de toezichthouder indringend toetst aan de plicht tot een zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en
motivering (artikelen 3:2,3:4 en 3:46 Awb), kan men zich afvragen of dit artikel veel
nieuws zal toevoegen aan de huidige onderzoeks- en motiveringsplicht van de OPTA.
Niettemin zal de OPTA haar besluiten nog grondiger moeten motiveren door in te
gaan op de verschillende alternatieven voor interventie en voorzover mogelijk een
kosten-baten analyse op te nemen.48 Op een algemeen niveau kan worden gesteld, dat
dit amendement de weerspiegeling is van een ontwikkeling, dat als gevolg van het verlies van de politieke controle op de wijze waarop de OPTA in concrete zaken haar
bevoegdheden uitoefent, de wetgever strengere eisen stelt aan de kwaliteit van de
voorbereiding en motivering van haar besluiten.
45.

46.

47.
48.
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II,

2003/2004, 28851, nr. 22 (derde nota van wijziging). Zie over de verschillende func-

ties van de bezwaarschriftenprocedure, B.M.J. van der Meulen, 'Onoverkomelijk bezwaar, drie soorten
prorogatie: maatwerk of wetgevingsvandalisme?', NTB 2002, nr. 4-5, p. 87-97.
Zie artikel 17.1. Tw. De uitbreiding van de nieuwe regeling ten aanzien van handhavingsbesluiten, niet
zijnde punitieve besluiten, is een gevolg van het amendement Van Dam, Kamerstukken II 2003/2004,
28851, nr. 36. Hier dient te worden opgemerkt dat voor een groot aantal besluiten van de OPTA de
bezwaarfase reeds vervalt in verband met het feit dat de OPTA de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. Awb moet volgen (zie artikel 7.1, lid 1, sub d Awb). Voor besluiten van de
OPTA waartegen wel bezwaar mogelijk is, gelden de algemene regels van de Awb. Volgens het nieuwe

artikel 7.la Awb kan de bezwaarschriftprocedure bij wederzijds goedvinden van de belanghebbende(n)
en het bestuursorgaan worden overgeslagen. Zie verder Ottow 2004, p. 3.
Amendement van het Kamerlid Blok, Kamerstukken II 2003/2004,28851, nr. 44.
Zie hierover Ottow 2004, p. 4 en S.A.C.M. Lavrijssen, 'De rol van de Nederlandse administratieve rechter
bij het toezicht op de mededinging', SEW 2004, nr. 1, p. 34-35. Zie voorts hoofdstuk 6 van dit onderzoek.
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Bevoegdheden: OPTA geen regulator?
Bestaande interpretatie constitutionele rechtsbeginselen

De OPTA was de eerste onafhankelijke mededingingstoezichthouder met discretionaire bevoegdheden in Nederland wat verklaart, dat het legaliteitsbe
ginsel en in het
bijzonder de specifieke invulling van dit beginsel als het beginsel van het primaat van
de wetgever, een prominente rol hebben gespeeld bij de vormgeving van het toezicht

op de telecommunicatiesector in de eerste reguleringsperiode. De wetgever stond voor
het dilemma te kiezen voor een nieuwe inbedding, waarbij de aard van de taken, de

doelstellingen en bevoegdheden van de OPTA centraal staan, of voor de aansluiting bij
bestaande interpretaties van constitutionele rechtsbeginselen en bestaande processen
van controle en verantwoording. De wetgever heeft gekozen voor de laatste weg.
In de parlementaire geschiedenis bij de oude Tw wordt verschillende malen gesteld,
dat uit het beginsel van het primaat van de wetgever volgt, dat de wetgever en
de
minister verantwoordelijk zijn voor het beleid in de telecommunicatiesector en dat
de rol van de OPTA beperkt dient te blijven tot de uitvoering van dit beleid. Het adagium'scheiding tussen beleid en uitvoering' brengt met zich dat de OPTA geen'regulator' kan zijn. De OPTA moet haar rol van onafhankelijke scheidsrechter aan de
hand van algemeen verbindende voorschriften vervullen. Daarbij bestaat voor de
OPTA een bepaalde ruimte om binnen die algemeen verbindende voorschriften tot
een zekere oordeelsvorming te komen. De opvatting was, dat aan de OPTA niet de
bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften kon worden
toegekend.49 Het kabinet bevestigde in het standpunt inzake de eerste evaluatie van

de OPTA, dat het beginsel van het primaat van de wetgever met zich brengt, dat
algemeen verbindende voorschriften die verplichtingen aan burgers opleggen onder
politieke controle moeten worden opgesteld. Een dergelijke taak kan niet worden
opgedragen aan een toezichthouder als zbo.50 Ook onder het kader in de tweede
reguleringsperiode huldigt de wetgever de opvatting dat de OPTA geen regulator is
en dat sprake moet zijn van een strikte scheiding tussen beleid en uitvoering. Deze
visie komt tot uitdrukking in het feit dat de nieuwe Tw op verschillende plaatsen de
bevoegdheid tot de formulering van algemeen verbindende voorschriften toekent
aan de regering of de minister. Op deze plaatsen treedt niet de OPTA maar de lagere
wetgever op als nationaal regelgevende autoriteit.
De wetgever heeft bij de inrichting van het
mededingingstoezicht het legaliteitsbeginsel, door het in te vullen als het primaat van de wetgever (zie hfdst. 2, par. 2.4.5),
op traditionele wijze geinterpreteerd. Uit ons grondwettelijk stelsel van de represen-

tatieve democratie volgt dat de formele wetgever de belangrijkste keuzes tot inter49.
50.

Kamerstukken II 1997/1998, 25533, nr. 5, p. 18-21.
Kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de OPTA, Kamerstukken

II

2001/2002, 21 693, nr. 56, p. 13.
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ventie in de markt maakt, maar het bevat geen verbod tot de delegatie van regelgevende bevoegdheden aan een zelfstandig bestuursorgaan. Daarom hadden ook
andere keuzes kunnen worden gemaakt bij de vormgeving van de bevoegdheden van
de OPTA. Hier valt te denken aan een systeem waarin de OPTA de bevoegdheid zou
hebben algemene regels op te stellen, die vooraf door de minister moeten worden
goedgekeurd of achteraf kunnen worden vernietigd of vervangen op grond van redenen die samenhangen met de (on)verenigbaarheid met het recht en nader te
omschrijven algemene belangen.

51

Zowel onder de oude Tw als de nieuwe Tw is een traditionele interpretatie van constitutionele rechtsbeginselen niet toereikend voor een legitieme inbedding van de
het legalimededingingstoezichthouders. Ten eerste strookt de interpretatie van
teitsbeginsel niet met de aard van de bevoegdheden die de wetgever in feite aan de
OPTA heeft toegekend. De OPTA mag weliswaar geen algemeen verbindende voorschriften opstellen, maar zij mag wel ex ante en ex post open normen invullen en toeeffecten hebben (zie hfdst. 3, par.
passen waardoor haar bevoegdheden regulerende
de
van
de
visie
tweede
belemmert
wetgever in sommige gevallen de OPTA
2.5.2). Ten
bevoegdheden en op evenwichtige
haar
op effectieve wijze uitvoering te geven aan
wijze rekening te houden met de belangen van alle stakeholders (hfdst. 3, par. 2.5.3).
3.2.5.2 Werkelijke aard van de bevoegdheden van de OPTA
Nader onderzoek laat zien dat de OPTA in de tweede reguleringsperiode, net zoals in
de eerste reguleringsperiode, over concrete en algemene regulerende bevoegdheden
beschikt. De OPTA mag weliswaar geen algemeen verbindende voorschriften opstellen, maar zij heeft wel degelijk de bevoegdheid in een concreet geval ex ante voor-

schriften voor de marktpartijen op te stellen. Zo mag zij na de aanwijzing van een
de onderneonderneming als AMM bepalen welke wettelijke verplichtingen zij aan
hieraan
uitvoering moet gegeming zal opleggen en op welke wijze de onderneming
ven. Op grond van de bevoegdheid tot geschilbeslechting en de bevoegdheid tot de
voorschrifwaarborging van interoperabiliteit (eind-tot-eind-verbindingen) mag zij
aan
te
voldoen
gen
dienen
ondernemin
ten geven over de wijze waarop de betrokken
voornoemde
van
bij of krachtens de wet gestelde verplichtingen. Bij de uitoefening
concrete regulerende bevoegdheden moet de OPTA invulling en toepassing geven
aan open normen, die vaak (nog) niet zijn uitgekristalliseerd en die een ingewikkelde
51
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het
Volgens Ar 124f mag de toekenning van regelgevende bevoegdheden aan een zbo alleen voor zover
in de
organisatorische of technische onderwerpen betreft of in bijzondere gevallen mits is voorzien
bevoegdheid tot goedkeuring van de regeling door een minister. In de financiale sector heeft de wetgever wel de keuze gemaakt regelgevende bevoegdheden toe te kennen aan de AFM en de DNB. In het
deze
voorstel voor een Wet Financieel toezicht is voorzien in een bevoegdheid voor de minister om
regels achteraf te vervangen door ministeriele regels. Zie Verhey & Verheij 2005, 'De macht van de
Nederlandse
marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel toezicht', in: Toezicht, Handelingen
Deventer:
210.
135'
1,
p.
2005,
Kluwer
nr.
jaargang,
iging,
Juristen-Veren
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economische beoordeling en afweging tussen de conflicterende
belangen van de verschillende stakeholders vereisen alvorens zij op de feiten kunnen worden
toegepast.
Het gaat daarbij om normen als 'kostenorientatie', 'bijzondere toegang', 'aanmer
kelijke marktmacht' en 'redelijke tarieven'.
De OPTA mag ook beleidsregels opstellen over de wijze waarop zij bij de uitoefen
ing
van haar bevoegdheden open normen interprete
ert en belangen afweegt. Deze regels
kunnen enkel het bestuursorgaan binden en
geen nieuwe verplichtingen voor de
burgers in het leven roepen. Echter, de marktpartijen zullen vertrouwen op en rekening houden met de wijze waarop de toezichthouder zijn bevoegdheden toepast,
waardoor zij in de praktijk wel degelijk een extern regulerend effect kunnen hebben.52 De OPTA kan ook op een ex post basis concreet regulerend optreden
. Zij kan

namelijk handhavingsbesluiten nemen, waarin zij naar aanleiding van een schending
van bij of krachtens de wet geldende verplichtingen open normen kan interprete
ren
en in een concreet geval tot een belangenafweging kan komen. Hierdoor heeft haar
bevoegdheid ex post regulerende effecten, met dien verstande dat geen nieuwe voorschriften kunnen worden gesteld maar bij of krachtens de wet
geldende voorschriften worden geinterpreteerd en gespecificeerd.
De OPTA verenigt dus reguleren
de en sanctionerende bevoegdheden in zich. Ter verhoging van de effectiviteit van het toezicht zijn de sanctionerende bevoegdheden

van de OPTA met de implementatie van de elektronische
communicatierichtlijnen in
de tweede reguleringsperiode aanmerkelijk uitgebreid. Zo kan de OPTA hogere boe-

tes opleggen en bij een herhaaldelijke en ernstige niet-nakoming van wettelijke verplichtingen, een aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of
diensten voor bepaalde termijn verbieden elektronische communicatienetwe
rken of
diensten aan te bieden.53 De mening van OPTA heeft een belangrijke invloed gehad
op de opname van deze nieuwe sancties, alsmede een aantal procedurele wijziging
en,
in de wetgeving. Dit laat zien dat de bevoegdheid van de OPTA om de minister te
adviseren over ontwerp-wetgeving of ministeriele besluiten, zoals die tot vaststelling van het nummerplan (art. 4.1 Tw), daadwerkelijk tot beleidswijzigingen kan
leiden en dus ook een regulerend effect kan hebben. 54
52.

53.

54.

Aldus de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam 29 november
2002, VTELEC 02/2675 RIP,
Dutchtone e.a. t OPTA, LJN: AF1538. Daarbij moet worden aangetekend, dat de opstelling van beleidsregels de mededingingstoezichthouders niet ontslaat van de
verplichting rekening te houden met de
bijzondere omstandigheden van ieder geval en zonodig af te wijken van
het beleid indien de toepassing
tot onevenredige gevolgen zou leiden voor Un of meer belanghebbenden
(zie artikel 4:84 Awb).
Zie Kamerstukken II 2002/2003, 28851, nr. 13 (nota van
wijziging) en ook hoofdstuk 15 van de Tw over
handhaving.
Kamerstukken U 2002/2003, 28851, nr. 11, brief van de minister van EZ van 22
augustus 2003 inzake
de wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de
implementatie
van een nieuw Europees geharmonis
eerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn
van de Commissie.
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Hieronder wordt de aard van de bevoegdheden van de OPTA schematisch weergegeven:

Toezicht- Ex ante

Ex post

Algemeen

Algemeen

concreet

concreet

regulerend:
Stellen
voorschriften

regulerend:

regulerend:
Avv's

regulerend:
Beleidsregels

open normen

Geschilbeslechting

Interpretatie en
toepassing bij of

Nee

(zie par.

Bevoegdheid
vaststelling

3.5.2.2)

AMM-regulering

houder

OPTA

Oplegging interoperabiliteitsverplichtingen

Advisering

Sanctionering

Interpretatie
Uitvoerings-

Boetes

aspecten

Last onder

nieuwe

dwangsom

krachtens de wet

beleidsregels

geldende normen
en belangenafweging in

concreet
regulerende

wetgeving

Tijdelijk

Besluiten

verbod

bevoegdheden

minister

uitoefening
activiteiten

concreet geval

1

1

Belemmeringen voor een effectief toezicht
De tweede reden voor de ontoereikendheid van de visie van de wetgever op de inbedding van de OPTA hangt samen met de effectiviteit van het toezicht. Als gevolg van

3.2.5.3

een traditionele uitleg van het legaliteitsbeginsel door de wetgever kon de OPTA in de
eerste reguleringsfase in veel gevallen niet adequaat reageren op concurrentieproblemen die niet door de wetgever waren voorzien.55 Onderzoek wijst uit, dat de rechter

in de eerste reguleringsperiode in een substantieel aantal gevallen (ongeveer 45%)
een besluit van de OPTA vernietigde of schorste wegens een bevoegdheidsgebrek.56
In het licht van het voorgaande rijst de vraag of de wetgever op grond van het Europese recht de OPTA regelgevende bevoegdheden had moeten toekennen of ruimere
ex ante regulerende bevoegdheden had moeten toekennen dan de Europese richtlijnen expliciet vereisten door regulering buiten het AMM-kader om mogelijk te
maken. De wetgever heeft op grond van artikel 10 EG de plicht om alle maatregelen
te treffen om een volle werking van een richtlijn in overeenstemming met het ermee
beoogde doel te verzekeren. Indien richtlijnbepalingen volledige harmonisatie tot
doel hebben, zoals de AMM-bepalingen van de elektronische communicatierichtlijnen uit de tweede reguleringsperiode, mogen de lidstaten op grond van artikel 10 EG
op dit punt niet meer doen dan de richtlijnen bepalen. De AMM-bepalingen van de
oude ONP-richtlijnen bevatten slechts minimumharmonisatie.57 De lidstaten waren
De invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht, Den Haag: Sdu 2006, p. 86-111, Ottow 2003, p. 162, A.T. Ottow, 'Over toezicht en rechtsbenr. 4, p. 108-113 en E.J.
scherming: de omissies in de Telecommunicatiewet', Mediaforum 2002,
en regulering in de telecomToezicht
RO.W
&
Theeuwes
J.J.M.
Vogelaar,
Dommering, N.A.N.M. van Eijk,
Instituut
municatiemarkt, een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht, IVIR, Europa

55. Zie A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht,

en SEO, Amsterdam: Otto Cramwinckel 2001.
Daalen, Zes jaar bestuur en rechtspmak in de

56.

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, A.T. Ottow & O.L. van

57.

Telecommunicatiewet, IVIR, Amsterdam: Otto Cramwinkel 2003, p. 21-24. In deze periode had het CBB
nog niet in alle zaken uitspraak in hoger beroep gedaan.
HvJEG 13 december 2001, zaak C-79/00, Telefanica de Espafa, Jur. 2001, p I-10075.
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weliswaar bevoegd verdergaande maatregelen te treffen, maar op een algemeen
niveau is artikel 10 EG een te magere basis om dit verplicht te stellen.
Op het eerste gezicht heeft de wetgever dus zijn verplichtingen om een nuttige
implementatie van het Europese recht te waarborgen, niet geschonden. Toch kan de
benadering van de wetgever om geen ruime discretionaire bevoegdheden toe te kennen aan de OPTA op gespannen voet komen te staan met de verplichtingen die voor
hem voortvloeien uit het Europese recht. Bij het bestaan van keuzevrijh
eid bij de
vormgeving van de verschillende Europese bevoegdheden, kan de wetgever de toekenning van de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften aan de onafhankelijke autoriteit niet zomaar op voorhand uitsluiten. Indien de
wetgever besluit een nationale autoriteit met verschillende Europese taken te belasten, vereist een effectieve implementatie van de Europese bepalingen met keuzevrijheid, dat de wetgever rekening houdt met de nationale omstandigheden, zoals de
marktstructuur, de marktspelers, de financiele belangen van de staat en de eisen die
de gebruikers stellen aan de levering van bepaalde diensten,
waarop de nationale
autoriteit moet toezien.58 Het wordt daarom verdedigd, dat de verplichtingen die
voor de wetgever uit artikel 10 EG voortvloeien als gevolg van de nationale omstandigheden kunnen varieren per lidstaat en dat de ene lidstaat verdergaande maatregelen moet nemen dan de andere voor een effectieve implementatie van de
bepalingen van de Europese richtlijnen die keuzeruimte laten.59 De nationale
omstandigheden, zoals de waarschijnlijkheid van structureel concurrentiebeperkend gedrag door bepaalde partijen of de voorzienbaarheid van de schending van de
belangen van de eindgebruikers, zouden dus kunnen vereisen dat de toezichthouder
ter waarborging van een nuttige uitvoering van een Europese bevoegdheid met keuzeruimte, concrete ex ante regels of algemeen verbindende voorschriften mag
opstellen zonder dat de Europese bepalingen dit expliciet vereisen. Bij de vormgeving van de Europese bevoegdheden met keuzeruimte heeft de wetgever zich geen
rekenschap gegeven van de eisen die specifieke nationale omstandigheden kunnen
stellen aan de bevoegdheden van de OPTA.

Het zou kunnen worden gesteld, dat in geval specifieke nationale
omstandigheden

ex ante regulering noodzakelijk maken, de
wetgever de bevoegdheid tot de opstelling
van algemene regels kan delegeren aan de minister of aan de
regering. Echter, indien
de regels betrekking hebben op situaties waarbij de financiele en aandeelhoudende

belangen van de staat zijn betrokken of de schijn van belangenverstrengeling kan
58.

Zie in deze zin ook de Conclusie van A-G

M. Poiares Maduro 14 juli 2004, zaak C-109/03, KPN Telecom

BV t. OPTA, Jur. 2004, p I-11273, ro. 27 en de Conclusie van A-G Jacobs 21 juni 2001, zaak C-79/00,
Telef6nica de Espaba SA, Jur. 2001, p I-10075, ro. 78.
59.

Zie voor een voorbeeld van een
bepaling met keuzeruimte waaraan de OPTA uitvoering moest geven:
Artikel 9 van Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997, PbEG 1997 L 199/32, zoals gewijzigd bij Richtlijn
98/61/EG van 24 september 1998 (Interconnectierichtlijn), PbEG 1998 L 268/37.
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bestaan, staat de delegatie van regelgevende bevoegdheden aan de minister op
gespannen voet met de Europese onafhankelijkheidsvereisten die volgen uit de artikelen 10, 81 en 82 EG en de elektronische communicatierichtlijnen. Bovendien kan
de opstelling van gedetailleerde regels door de minister voorkomen dat de toezichthouder in een concreet geval zijn bevoegdheden op een onpartijdige wijze kan uitoe-

fenen (hfdst. 2, par. 2.4.3.3). Daarom wordt betoogd, dat gebruikmaking van de regelgevende bevoegdheden door de minister met adequate juridische waarborgen moet
worden omgeven om een belangenverstrengeling te voorkomen en een onpartijdige
bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouder te verzekeren. Hierbij moet de
mogelijkheid worden open gelaten, dat de OPTA de regelgevende bevoegdheid van de
minister overneemt in geval de opstelling van de regels door de minister zou voorkomen dat de OPTA in het concrete geval op basis van een onpartijdig oordeel tot een
besluit komt. Overigens, had de minister of de regering onder de oude Tw verschillende bevoegdheden regels te stellen op punten waar de OPTA geen bevoegdheden
had. Wegens politieke onwil en een meer marktgeorienteerde visie op de noodzaak

voor marktregulering hebben zij geen gebruikgemaakt van deze bevoegdheden.

60

Onder de wetgeving in de tweede reguleringsperiode heeft de OPTA ten gevolge van
de elektronische communicatierichtlijnen aanmerkelijk ruimere bevoegdheden dan
onder de oude Tw. Tegelijkertijd worden deze bevoegdheden onderworpen aan Europese coordinatie- en harmonisatiemechanismen en ingekaderd door Europese
beleidsregels van de Europese Commissie, die laatstgenoemde met de veto-bevoegdheid van artikel 7 van de Kaderrichtlijn kan afdwingen. De hoofdstukken 8 en 9
bespreken, dat deze mechanismen en de Europese beleidsregels van de Commissie
en/of de ERG de ministeriele verantwoordelijkheid als grondslag voor de legitimiteit
van het functioneren van de OPTA onder druk kunnen zetten. De minister moet op
kan voldoen
grond van artikel 10 EG rekening houden met het belang, dat de OPTA
tot loyale
verplichtingen
aan artikel 10 EG en de specifieke Europeesrechtelijke
samenwerking met de Commissie en de ERG, inclusief de plicht rekening te houden
met Europese beleidsregels van de Commissie en/of de ERG die uitdrukking geven
aan de algemene en specifieke samenwerkingsverplichtingen.

60.

Uit de twee evaluaties die zijn gedaan over het functioneren van de

OPTA

blijkt, dat de OPTA over het

de concurrentie. Zie Berenschot,
algemeen meer ambities heeft dan de minister bij de bevordering van
Eindrapport deetonderzoeken, Samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties met andere instellingen en organisaties,

Utrecht 2005, p. 13 en zie Twijnstra Gudde, deelrapport Relatie V&W/DGTP, Amersfoort 2001,

p. 8/17.
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3.2.6

Samenwerking OPTA/NMa

3.2.6.1

Verhouding Europees mededin0ngsrecht en harmonisatienchth)nen

Het uitgangspunt van het EG-Verdrag, de Europese richtlijnen en de Mw is, dat het
algemene mededingingsrecht naast de sectorspecifieke mededingingsreg
els van toepassing blijft.61 De verhouding tussen de Europese mededingingsregels en
de sectorspecifieke richtlijnen kan niet worden opgelost door een analoge toepassin
g van de
rechtspraak, dat wanneer op communautair niveau een geharmoniseerde regeling is
getroffen voor een bepaalde materie, alle daarop betrekking hebbende nationale
regelingen aan de bepalingen van de harmonisatiemaatregel moeten worden
getoetst en niet aan de artikelen 28,29 en 30 EG.62 De elektronische communicatierichtlijnen en energierichtlijnen hebben deels dezelfde doeleinden als de mededingingsregels, maar zij hebben ook andere, meer vergaande doeleinden zoals het proactief bevorderen van de concurrentie, de bevordering van de belangen van de burgers
en de ontwikkeling van de interne markt. Daarnaast gaat het hier niet zozeer om de
verhouding tussen de primaire verdragsregels en de harmonisatiemaatregelen, maar
om de wijze waarop nationale autoriteiten
uitvoering moeten geven aan implementatiewetgeving. Daarom wordt op grond van de nuttig effect rechtspraak van het Hof
(zie hfdst. 2, par. 5.2.2) en de hierarchie van de primaire normen van het EG-Verd
rag
betoogd dat de nationale autoriteiten hun bevoegdheden zoveel mogelijk in overeenstemming met de artikelen 81 en 82 EG moeten interpreteren.63 Aangezien de richtlijnen voor elektronische communicatie zijn gebaseerd op de assumptie dat zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij concepten die zijn ontleend aan het algemene mededingingsrecht, vormen zij een bevestiging van de juridische ontwikkeling dat de
Europese mededingingsregels een volwassen en onafhankelijke status hebben
gekregen die een grote invloed hebben op de inhoud van harmonisatiemaatregelen. 64
De OPTA moet op grond van artikel 10 EG bij de toepassing van mededingingsrechtelijke concepten rekening houden met de doelstellingen van de elektronische communicatierichtlijnen en een toekomstgerichte marktanalyse en marktdefinitie uitvoeren. Indien de OPTA aantoont dat haar besluiten in
overeenstemming zijn met
de concepten van het algemene mededingingsrecht en zij haar economische keuzes
kan rechtvaardigen op basis van de doeleinden van het sectorspecifieke Europese
61.

De Europese Commissie heeft bevestigd, dat

de nationaal regelgevende autoriteiten bij de uitvoering
van hun bevoegdheden de Europese mededingingsregels dienen te respecteren. Zie
Europese Commissie, 'Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten
inzake
toegang in de telecommunicatiesector', PbEG 1998 C 265/2, par. 57. Zie hierover ook
Larouche 2000,
p. 293-294 en A. Bavasso, 'Electronic Communications: A new paradigm for European
Regulation', CMLRev 2004, nr. 1, p. 110-112.
62. HvJEG 13 december 2001, zaak C-334/99, DaimlerChrysler AG en Land Baden-Wurttemberg,
Jur.
2001, p. I-09897.
63.

Larouche 2000,

64.

Bavasso 2004,

p.

p.

293-295.

110-112.
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niet precies dezelfde beslisregelgevingskader, kan het gerechtvaardigd zijn dat zij
van gedragingen van
sing neemt als de NMa in het kader van een ex post analyse
5).
ondernemingen onder het algemene mededingingsrecht (zie hfdst.
3.2.6.2 Samenwerkingsbepalingen OPTA en NMa
De Tw bevat een aantal bepalingen dat een consistente interpretatie van mededinmoet verzekeren en 'forum
gingsrechtelijke begrippen door de OPTA en de NMa
shopping' tegen gaat. Deze bepalingen zijn niet veranderd in de tweede reguleringsde

periode. Artikel 18.3 Tw bevat de verplichting voor de OPTA bevoegdheden, waarbij begrippen worden uitgelegd die worden gehanteerd bij de toepassing van artikel
NMa vastge24 Mw, overeenkomstig door de OPTA in overeenstemming met de d-g
OPTA en de
de
dat
verder
bepaalt
Tw
stelde richtlijnen, uit te oefenen.65 Artikel 18.4
NMa in het belang van een effectieve en efficiente besluitvorming gezamenlijk
van aangelegenheden van wederafspraken maken over de wijze van behandeling
de OPTA en de NMa een Samenhebben
zijds belang. Op grond van deze bepaling
met zaken waarin
werkingsprotocol opgesteld, waarin zij aangeven hoe zij omgaan
de interpretatie van medesprake is van een samenloop van bevoegdh66eden en hoe zij
dingingsrelevante begrippen afstemmen.
de wetgever enerzijds op grond van artikel 10 jo. 81 en
82 EG moet waarborgen, dat de bijzondere toezichthouders bij de uitoefening van hun

Uit het voorgaande volgt, dat

het algemene mededingingsrecht. Anderbevoegdheden niet in strijd handelen met
zijds moet de wetgever verzekeren dat de bijzondere toezichthouders voldoende
ruimte hebben recht te doen aan de doelstellingen van de Tw en de Europese richtlijnen en zonodig andere keuzes kunnen maken dan bij de toepassing van het algemene
de keuze maken het sectorspemededingingsrecht zou zijn gebeurd. De wetgever kan
cifieke toezicht zoveel mogelijk bij de NMa onder te brengen danwel afzonderlijke toezichthouders te handhaven en de afstemming op andere wijze te regelen. De Nederlandse regering heeft in beginsel voor de eerste mogelijkheid gekozen.67 Echter, indien
de NMa in een te vroeg stadium van het liberaliseringsproces met het sectorspecifieke
toezicht wordt belast, zou dit vanwege de meer op de vrije markt georienteerde bena-

65.

gedaan in de StaatscouVan deze richtlijnen wordt door de Raad van Bestuur van de NMa mededeling

rant. Zie bijvoorbeeld 'Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken',
28 februari
17 augustus 1999, Staatscourant 1999, nr. 159, p. 6 en 'Richtsnoeren inzake prijssqueeze',
2001, Staatscourant 2001, nr. 44, p. 7.

66.
67.

Herzien Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa, Staatscourant 29 juni 2004, nr. 121, p. 21.
werkgroep Toezicht op NutsvoorzieninKabinetsstandpunt over het rapport Zicht op Toezicht,

MDW

gen, Kamerstukken H 1997/1998, 24036, nr. 73h.
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dering van de NMa kunnen leiden tot onderregulering.68 Dit verklaart misschien
waarom de regering haar beslissing tot de afschaffing van de OPTA als afzonderlijke
toezichthouder voorlopig heeft uitgesteld.69 In hoofdstuk 5 zal nader worden geanalyseerd op welke wijze de OPTA en de NMa uitwerking hebben gegeven aan de wettelijke
plicht tot waarborging van een consistent mededingingsbeleid.

3.3

Toezicht op de energiesector

3.3.1

Inhoud en doelstellingen van de Energierichtlijnen

Net zoals de OPTA is de Dienst Toezicht Energie (DTe) opgericht als gevolg van de
aanname van Europese richtlijnen.70 In 2003 zijn een gewijzigde Gasrichtlijn en
Elektriciteitsrichtlijn aangenomen.71 De richtlijnen hebben als doel de totstandbren-

ging van een volledige operationele energiemarkt, die wordt gekenmerkt door eerlijke concurrentie, leveringszekerheid en een ecologisch duurzame energievoor72
ziening.
De gewijzigde energierichtlijnen bevatten verdergaande maatregelen om de
grensoverschrijdende handel in energie te stimuleren, zoals verplichtingen inzake volle-

dige marktopening, onafhankelijke positionering van de energienetwerken, toegang
tot de netwerken en de vormgeving van het toezicht op de energiesector.73 Aange68.

Zie ook het rapport van de

OECD, Relationship between regulators and competition authorities, DAFFE/
CLP (99)8. Aangezien binnen de algemene mededingingsautoriteiten de cultuur heerst dat de markt
zoveel mogelijk haar werk moet doen, zijn mededingingsautoriteiten terughoudender bij het gebruik
van instrumenten om de gedragingen van marktpartijen ex ante te reguleren dan sectorspecifieke toezichthouders. Deze houding kan tot gevolg hebben dat niet effectief wordt opgetreden tegen concurrentieverstoringen die het liberaliseringsproces frustreren.

69.

Kabinetsstandpunt met betrekking tot de evaluatie van de OPTA, Kamerstukken

H 2004/2005,

29800

XIII, nr. 85, p. 8-9.
70.

Richtlijn

98/30/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeen-

schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PbEG 1998 L 204/1 en Richtlijn 96/92/EG van
het Europese Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor
de interne markt voor elektriciteit, PbEG 1997 L 27/20.
71.

Richtlijn

2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeen-

schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92
EG, PbEG 2003 L 176/37 en Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/57.
72.

Zie overweging 31 en artikel 3 van Richtlijn 2003/54 en overweging 30 en artikel 3 van Richtlijn 2003/

55/EG.
73.

Zie voor een analyse van de inhoud van de nieuwe richtlijnen C.M.A. Prins, 'De nieuwe elektriciteits- en

gasrichtlijn', Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2003, nr. 4, p. 136-143. Zie voor een bespreking
van de ontwikkelingen en voorstellen die aanleiding hebben gegeven tot de nieuwe regels, S.A.C.M.
Lavrijssen & L. Hancher, 'Nieuwe ontwikkelingen in het toezicht op de energiesector; Scherpere regulering voor verdergaande liberalisering', Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 2002, nr. 3, p. 33-40.
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zien Nederland voor het grootste gedeelte al aan de eisen van de nieuwe richtlijnen
voldeed en bijvoorbeeld al een bijzondere toezichthouder met vergaande bevoegdheden had opgericht, hoefde de nieuwe richtlijnen niet te leiden tot grote aanpassingen van het nationale wettelijke kader.74 Naast de nieuwe richtlijnen is Verordening
1228/2003 aangenomen.75 Verordening 1228/2003 bevat een aantal basisbeginselen en regels over de tarifering en voorwaarden van grensoverschrijdend elektriciteitstransport. Ook is een gasverordening aangenomen die tot doel heeft niet-discriminerende regels vast te stellen betreffende de toegangsvoorwaarden voor aardgastransmissiesystemen.76 De Europese Commissie heeft de bevoegdheid, in samenwerking met vertegenwoordigers van de lidstaten via de zogenaamde regelgevingsprocedure van het comitologiebesluit, gedetailleerde bepalingen aan te nemen die
77
uitvoering geven aan de basisbeginselen en regels van de nieuwe Verordeningen.
De nationale autoriteiten dienen deze richtsnoeren te respecteren bij de uitoefening
van hun regulerende bevoegdheden.
De rol en bevoegdheden van de nationale regelgevende autoriteiten

3.3.2

Het past in de geest van de gewijzigde energierichtlijnen, dat de lidstaten sterke
instituties oprichten die op een van de marktpartijen onafhankelijke wijze uitvoering geven aan de richtlijnen. Daarom wordt in de gewijzigde richtlijnen, in tegenstelling tot de oude richtlijnen, bepaald dat de lidstaten aan of meer regelgevende
autoriteit(en) dienen aan te wijzen, die geheel onafhankelijk is (zijn) van de belangen
van de energiesector en die over een aantal minimum bevoegdheden moet(en)
beschikken.78 De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de waarborging
van een non-discriminatoire en effectieve toegang tot de netwerken.79 Zij moeten
daartoe beschikken over concrete en algemene regulerende bevoegdheden. De richt&

Lavrijssen 2002 en zie ook L. Hancher & S.A.C.M. Lavrijssen, 'Geleidelijk op weg naar

74.

Zie Hancher

75.

een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt', SEW 2000, nr. 2, p. 42-55.
Verordening 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voor-

waarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit, PbEG 2003 L 176/
1.

76.

Verordening 1775/2005 van het Europese Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende

de voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten, PbEG 2005 L 289/1.
77.

Comitologie is een wijze van besluitvorming waarbij comitus die bestaan uit vertegenwoordigers van de

lidstaten, de Commissie assisteren bij de uitvoering van Europese regelgeving door het verstrekken van
advies, waarbij in sommige gevallen de Raad het werk kan overnemen. De regelgevingsprocedure wordt
gebruikt voor de vaststelling van maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben essentiele
onderdelen van een basisbesluit (Verordening of Richtlijn) toe te passen of om niet-essentiele onderdelen van een basisbesluit aan te passen of bij te werken. Zie K. Lenaerts & A. Verhoeven, 'Towards a legal
framework for executive rule-making in the EU? The contribution of the new comitology decision',
CMLRev 2000, nr. 3, p. 645-686. Zie ook de artikelen 5,7 en 8 van het besluit van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEG 1999 L 184/23.
van

78.

Artikel 23

79.

Artikel 23 Richtlijn
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2003/54/EG en artikel 25 Richtlijn 2003/55/EG.
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lijnen verplichten de lidstaten tot de toekenning van de concreet regulerende
bevoegdheid tot geschilbeslechting in geschillen tussen de transmissie- en distributiebedrijven en de marktpartijen over de transmissie- en distributietarieven of de
andere voorwaarden voor nettoegang.80 Daarnaast moeten de nationale autoriteiten
beschikken over de bevoegdheid tot de formulering van
algemene regels. Zo moeten
zij, bijvoorbeeld, tenminste de bevoegdheid hebben van te voren de methodes goed
te keuren of vast te stellen voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden
inzake de aansluiting op en de toegang tot nationale netwerken, inclusief de tarieven
voor transmissie- en distributiediensten.81 Tevens moeten zij de bevoegdheid hebben van tevoren de methodes goed te keuren of vast te stellen voor de berekening of
de vastlegging van de voorwaarden inzake de verstrekking van de balanceringsdiensten.82 Verder zijn de nationale autoriteiten bevoegd tot het houden van toezicht op
de naleving van verplichtingen uit de richtlijnen en de verordeningen en moeten zij
de bevoegdheid hebben tot de oplegging van sancties.
De bepalingen inzake toezicht in de
energierichtlijnen hebben het karakter van minimumharmonisatie, hetgeen betekent dat de wetgever de autoriteiten uitgebreidere
bevoegdheden mag toekennen zoals vergunninglening voor markttoetreding, mits
deze bevoegdheden in overeenstemming met de Verdragsbepalingen en het secundaire recht worden verleend. Op grond van artikel 10 EG moet de
wetgever zorgen
dat bevoegdheden van de nationale autoriteiten daadwerkelijk effectief zijn ter realisatie van de beoogde doelstellingen. De bevoegdheid tot de oplegging van sancties
wordt niet geharmoniseerd, maar de lidstaten moeten zorgen dat de
opgelegde straf83
fen gelijkwaardig, voldoende effectief, proportioneel en afschrikwek
kend zijn.
De lidstaten mogen voorschrijven dat de regelgevende autoriteiten de tarieven of de
methoden voorleggen aan de relevante instantie in de lidstaat
met het oog op een
formeel besluit. De relevante instantie is in een dergelijk
geval bevoegd een door de
regelgevende instantie voorgelegd ontwerp-besluit goed te keuren of te verwerpen.
De Europese Commissie interpreteert deze
bepaling op een wijze die voorkomt dat
de andere instantie, bijvoorbeeld een ministerie, het werk van de
regelgevende autoriteit overdoet en de voorstellen zelf wijzigt. Indien het voorstel van de
regelgevende
autoriteit wordt verworpen, dient laatstgenoemde zelf met een nieuw voorstel te
kornen.

80.
81.
82.

83.

84

Artikel 23, lid 5, Richtlijn 2003/54/EG en artikel 25, lid 5,
Richtlijn 2003/55/EG.
Artikel 23, lid 2, Richtlijn 2003/54/EG en artikel 25
Richtlijn 2003/55/EG,
Dit zijn diensten om de vraag naar en het aanbod van energie in evenwicht te houden.

Zie HvJEG 21 september 1989, zaak 68/88,
Griekse MaYs, Jur. 1989, p. 2965 en

artikel 12

van Verorde-

ning 1228/2003.
84

Prins 2003, p. 138. Zie ook de Note of

DG Energy & Transport on directives 2003/54/EC and 2003/55/

EC on the internal market in electricity and natural gas,
http://europa.eu.int/comm/energy/electri-

city/index_en.htm.
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3.3.3

Institutionele en procedurele eisen in de energierichtlijnen

De nieuwe energierichtlijnen bevatten in vergelijking tot de elektronische communicatierichtlijnen nauwelijks bepalingen die de Europese nieuwe good governance
uitwerken. Volgens artikel 3 van de Elektriciteits- en Gasrichtlijn, waar-

beginselen
borgen de lidstaten op basis van hun institutionele organisatie en met inachtneming
van het subsidiariteitsbeginsel, dat de elektriciteits- en aardgasbedrijven volgens de
beginselen van de richtlijnen worden geexploiteerd met het oog op de totstandbrenging van een concurrerende, zekere en ecologisch duurzame energiemarkt en wat de
rechten en plichten betreft, mogen zij deze bedrijven niet verschillend behandelen.
De enige institutionele eis die aan de positionering van de regelgevende autoriteit
wordt gesteld, is dat deze onafhankelijk van de marktpartijen moet worden gepositioneerd. Daarbij wordt niet expliciet bepaald, dat de regelgevende activiteiten structu-

reel gescheiden moeten zijn van de met de eigendom of zeggenschap verband houdende activiteiten. Niettemin wordt in het licht van rechtspraak van het Hof betoogd,
dat het onafhankelijkheidsbeginsel enkel een nuttig effect kan sorteren, indien de
regelgevende autoriteiten voldoende functioneel en juridisch onafhankelijk zijn van
het overheidsorgaan dat is belast met het beheer van de aandelen in de energiebedrijven.85 Daarnaast is betoogd, dat een nuttig effect van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen vereist, dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen dat de
toezichthouders in een concreet geval op onpartijdige wijze en onafhankelijk van de
politiek hun bevoegdheden kunnen uitoefenen om ongewenste politieke beinvloeding
als gevolg van de lobby van marktpartijen te voorkomen (hfdst. 1, par. 4 en hfdst. 2,
par. 4.3.3). Afgezien van voornoemde eisen hebben de lidstaten keuzeruimte bij de
vaststelling aan welke instantie zij de taken uit de richtlijnen opdragen en op welke
wijze zij de instantie ten opzichte van de politiek positioneren.
De energierichtlijnen bepalen niet expliciet, dat de lidstaten moeten zorgen voor
doeltreffende regelingen voor rechtsbescherming, maar een dergelijke plicht vloeit

voort uit het beginsel van effectieve rechtsbescherming (zie hfdst. 2, par. 4.2.3). De
nieuwe energierichtlijnen bevatten een minimum aantal procedurele bepalingen,
zoals die over een klachtrecht voor benadeelde partijen over de voorwaarden en
tarieven voor nettoegang of de voorgestelde methoden. Een dergelijke klacht heeft
geen schorsende werking.86 Verder bevatten de richtlijnen strikte termijnen voor de
die worden
geschilbeslechtingsprocedure en wordt vermeld dat de beslissingen
totdat
zij in
hebben
kracht
geschil,
bindende
aanleiding
van
het
genomen naar
beroep worden herroepen.87 De termijnbepalingen en bepalingen inzake de schoroktober 1993, zaak C-69/91, Decoster, Jur. 1993, p. I-05335.

85.

HvJEG 27

86.

Artikel 23, lid 6, Richtlijn

87.

Artikel 23, lid 5, Richtlijn
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sende werking moeten voorkomen dat een situatie ontstaat waarin
lang onzeker is
wat de toepasselijke rechtsregels zijn.88 Sporadisch werken de energierichtlijnen het

transparantiebeginsel uit door, bijvoorbeeld, de nationale regelgevende autoriteiten
te verplichten jaarlijks een verslag over hun activiteiten te publiceren.89 Net zoals de

Kaderrichtlijn bevatten de energierichtlijnen de nieuwe verplichting voor de autoriteiten om op transparante wijze met elkaar en met de Europese Commissie samen te
werken, zonder dat de richtlijnen zelf uitwerken volgens welke regels deze samenwerking dient te verlopen.90 In het besluit van de Commissie inzake de oprichting
van een European Energy Regulators Group (ERGEG) worden globale
regels voor
samenwerking vermeld.91 De gewijzigde energierichtlijnen bevatten meer institutionele en procedurele bepalingen dan de voorgaande richtlijnen, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat het hoofdzakelijk aan de lidstaten is te bepalen hoe de
nationale autoriteiten worden ingebed in de nationale rechtsorde en op basis van
welke procedures zij hun bevoegdheden moeten uitoefenen, mits aan de eisen van
92
gelijkwaardigheid en effectiviteit wordt voldaan.
3.3.4

Constitutionele inbedding DTe

3.3.4.1 Onafhankelijkheid
Uit de voorgaande paragraaf blijkt, dat de nationale constitutionele en procedurele
beginselen een belangrijke rol blijven spelen bij de vormgeving van het mededingingstoezicht op de energiesector. De volgende paragrafen bespreken hoe de nationale constitutionele en procedurele beginselen zijn ganterpreteerden
ingebed bij de
inrichting van het mededingingstoezicht in de energiesector.
In tegenstelling tot de OPTA was de directeur van de DTe aanvankelijk geen zelfstandig bestuursorgaan, maar een ambtelijke dienst die viel onder de volledige verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Dit betekende dat de minister de DTe zowel individuele als algemene aanwijzingen kon geven.93 De minister
diende de algemene aanwijzingen in beleidsregels vast te leggen en te publiceren in
de Staatscourant. De Ewet 1998 bevatte geen verplichting tot publicatie van individuele aanwijzingen.w Uit de parlementaire geschiedenis bij de Ewet 1998 blijkt, dat
88.

Prins 2003, p. 140.

89.

Zie bijvoorbeeld de artikelen 23, lid

90.

91.
92.

1, artikel 25, lid 8, en artikel 25, lid 12, van
Richtlijn 2003/54/EG.
2003/54/EG en artikel 25, lid 12, Richtlijn 2003/55/EG.
Besluit 2003/796/EG van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep
van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, PbEG 2003 L 296/34.
De richtlijnen bevestigen op verschillende plaatsen de
de lidstaten voortvloeien

Artikel 23, lid 12, Richtlijn

verplichtingen die voor

uit artikel 10 EG bij de vormgeving van het toezicht. Zie artikel 23, lid 8, van Richtlijn 2003/54/EG,
artikel 25, lid 8, Richtlijn 2003/55/EG, artikel 23, lid 7, Richtlijn 2003/54/EG en artikel 25, lid 7, Richtlijn 2003/55/EG.
93.

Zie artikel 6, lid I van de Elektriciteitswet 1998 (Ewet 1998), Staatsblad 2004, nr. 443.

94.

Zie artikel 6, lid 3 en 4 van de Ewet 1998.
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de zbo-status van de DTe pas aan de orde zou zijn, wanneer het wet- en regelgevingskader voldoende zou zijn uitgekristalliseerd en de toezichthouder zich voldoende
had ontwikkeld. Daarnaast wilde de wetgever de positie van de DTe gelijke tred laten

houden met die van de NMa, omdat het steeds duidelijker werd dat de DTe uiteindelijk als kamer bij de NMa zou worden ondergebracht.95 Voorts was de minister van
Economische Zaken ten tijde van de oprichting van de DTe nog geen aandeelhouder
in een marktpartij op de elektriciteitsmarkt. Daarom speelde het probleem dat regelaanvangevende activiteiten van de marktactiviteiten moesten worden gescheiden
96
kelijk geen rol in de elektriciteitssector.

Hoewel de directeur van de DTe geen zelfstandig bestuursorgaan was, heeft hij
vooral in het begin van de eerste reguleringperiode (1999-2002) in de praktijk onafhankelijk van de minister van Economische Zaken kunnen opereren. De verschillende ministers van Economische Zaken hebben terughoudend gebruikgemaakt van
de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.97 Deze terughoudendheid was ingegeven doordat de Gaswet en de Ewet 1998 een aantal bevoegdheden rechtstreeks
aan de directeur toekenden en de bevoegdheid van de minister tot het geven van
algemene aanwijzingen transparant moest worden uitgevoerd.

In de tweede reguleringsperiode is de structuur van de energiemarkt ingrijpend
het landelijke
gewijzigd. De Nederlandse Staat is 100% aandeelhouder geworden in
in
hoogspanningsnet. Daarnaast is het percentage aandelen van de staat Gasunie, de
verhoogd
van
50%
tot
100%.
Het aanlandelijke
het
gastransportnet,
beheerder van
net
zoals bij de OPTA
deelhouderschap van de staat was een belangrijk argument om,
het geval was, de DTe de zbo-status te verlenen. Hoewel het betwistbare standpunt
van de regering momenteel is, dat de structurele en juridische onafhankelijkheid van
het toezicht voldoende is gewaarborgd door het beheer van de aandelen onder te
brengen bij het ministerie van Financien (zie ook hfdst. 1, par. 4.2), is de DTe door
de inwerkingtreding van de wet tot omvorming van de NMa als zbo in bepaalde mate
op afstand van de politiek geplaatst.98 Als gevolg van deze wet zijn de bevoegdheden
95.

Kamerstukken

II

96.

Kamerstukken

Il

97.

1997/1998,25621, nr. 38, p. 61-62.

1997/1998,25621, nr. 7, p. 30.
Minister Jorritsma heeft aan de directeur van de DTe een individuele aanwijzing gegeven.

Op

grond van

deze aanwijzing moest de DTe waarborgen, dat de voormalige monopolist, de Sep, langetermijn-contracten
die waren gesloten voor de inwerkingtreding van de Ewet 1998, kon blijven uitvoeren. Volgens de minister

was geen sprake van een individuele aanwijzing maar van beleidsregels, omdat de aanwijzing betrekking
de uitoefening van
had op de uitleg van wettelijke voorschriften en de afweging van relevante belangen bij
de bevoegdheid tot vaststelling en toepassing van de technische voorwaarden. Deze zaak toont aan dat het

98.

onderscheid tussen algemene en individuele aanwijzingen in de praktijk niet gemakkelijk is te maken, zie
hierover M. de Rijke, 'De DTe onthoofd'T, in: J.W. van de Gronden & R. Widdershoven (ed), Mededingingsautoriteiten als ze#standig bestuursorgaan: onaBiankelijk toezicht?, Deventer: Kluwer 2002, p. 63.
Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen
van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan,
Staatsblad
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tot uitvoering van de Gaswet en de Ewet 1998 aan de raad van bestuur van de NMa
geattribueerd die deze vervolgens aan de directeur van de energiekamer heeft gemandateerd.99 Deze mandaatverlening moet worden goedgekeurd
door de minister van
Economische Zaken. De DTe is weliswaar geen afzonderlijk
bestuursorgaan meer,
maar heeft binnen de NMa als kamer een eigen identiteit met een
eigen website.
3.3.4.2

Relatie DTe/parlement en relatie DTe/minister
Net zoals bij de OPTA verloopt de parlementaire controle van de DTe via de minister
van Economische Zaken, die op grond van het beginsel van de ministeriele verant-

woordelijkheid verantwoordelijk is voor het functioneren van de DTe en voor de
Gaswet en de Ewet 1998. De minister heeft in de tweede reguleringsperiode niet
meer de bevoegdheid de DTe individuele aanwijzingen te geven maar behoudt een
groot aantal andere bevoegdheden, die overeenkomen met de bevoegdheden die de
minister heeft ten opzichte van de NMa, zoals het geven van algemene aanwijzingen
en de vordering van inlichtingen (zie verder par. 4.3). De minister heeft ten aanzien
van de bevoegdheidsuitoefening op grond van de Ewet 1998
en de Gaswet de specifieke bevoegdheid tot de goedkeuring van een handhavingsplan, dat een
beschrijving
bevat van de procedure en de wijze waarop de DTe zijn handhavingsbe
voegdheden
toepast. Daarnaast heeft de hierna te bespreken Wet in verband met implementatie
en aanscherping toezicht netbeheer (I&I-wet) verschillende regelgevende bevoegdheden aan de minister gedelegeerd.100 De I&I-wet zorgt in combinatie met de voorgestelde verruiming van delegatiegrondslagen voor de implementatie van Europese
regels (zie hfdst. 3, par. 2.4.4) ervoor, dat de rol van de minister bij de positionering
en controle van de DTe wordt versterkt en die van het parlement meer naar de achtergrond wordt gedrukt.
3.3.4.3

Procedures en rechtsbescherming

De DTe moet zijn bevoegdheden volgens de bepalingen van de Awb uitoefenen. De
energiewetgeving bevat op sommige plaatsen bijzondere procedurele voorzieningen.
Zo mogen de personen van de NMa die zijn belast met de werkzaamheden in verband met geschillenbeslechtinging op grond van de Ewet 1998 en de Gaswet niet
betrokken zijn geweest bij de vaststelling van de tarieven en voorwaarden op grond
van de Ewet 1998 en de Gaswet. 101

99.

Op grond van artikel 10:1

Awb

wordt onder mandaat verstaan: de bevoegdheid om in naam van een

bestuursorgaan besluiten te nemen. Op grond van artikel 10:6 Awb kan de mandaatgever de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde
bevoegdheid.
100. Staatsblad 2004, nr. 328.
101, Artikel 5 van de Ewet 1998 en artikel 60 van de Gaswet. Voorheen werd deze
scheiding gewaarborgd
doordat de NMa op grond van artikel 51 Ewet 1998 (oud) en artikel 19 Gaswet (oud) was aangewezen
als geschillenbeslechter en niet de directeur van de DTe.
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Verder moet de DTe de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van
de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en het rekenvolume van elke tariefdrager na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, vaststellen.102 Volgens artikel
82, vierde lid, Ewet 1998 en artikel 61, vierde lid, Gaswet worden representatieve
dat op grond van de enerorganisaties als belanghebbend aangemerkt bij een besluit
als gevolg van de aanname
giewetgeving is genomen. Laatstgenoemde artikelen zijn
opgenomen. Het
wetgeving
de
toelichting
in
enige
zonder
en
van een amendement
de
eisen die artikel
tot
verhouden
is derhalve onduidelijk hoe deze bepalingen zich
1:2, derde lid, Awb stelt aan representatieve organisaties. Volgens laatstgenoemd
artikel kunnen representatieve organisaties als belanghebbend in de zin van artikel
1:2, eerste lid, Awb worden aangemerkt, indien zij een rechtspersoon zijn en blijkens
hun doelstellingen en feitelijke werkzaamheden algemene of collectieve belangen in
het bijzonder behartigen en deze belangen rechtstreeks worden geraakt door de
betreffende besluiten. De DTe heeft bepaald dat de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten (VNG) op grond van artike182, vierde lid, Ewet 1998 als belanghebbend
bij een besluit moest worden aangemerkt.103 Volgens de DTe voldoet VNG wegens

de formulering en de algemeenheid van haar statutaire doelstellingen niet aan de
vereisten van artikel 1:2, derde lid, Awb. Echter, VNG heeft wel deelgenomen aan het
wettelijke overleg met de netbeheerders over de totstandkoming van de tarievencodes. Daarom kwalificeert VNG volgens de DTe als representatieve organisatie in de
zin van de Ewet 1998 en moet VNG op grond van artike182, vierde lid, Ewet 1998 als
belanghebbende worden aangemerkt. De DTe geeft aan dat twijfel bestaat over de
als belangvraag of het de bedoeling van de wetgever was om organisaties die niet
worden
hebbend in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen
aangemerkt, op grond van
artike182 Ewet 1998 alsnog de belanghebbende-status te geven. De DTe geeft echter
het voordeel van de twijfel aan VNG. Het CBB had in een eerdere uitspraak bepaald,
dat uit de formulering van de statutaire doelstellingen van de VNG niet kon worden
afgeleid, dat deze organisatie in het bijzonder als collectieve belangenbehartiger van
de gemeenten optrad. Daarom voldeed VNG volgens het CBB niet aan de vereisten
van artikel 1:2, derde lid, Awb.104 Deze uitspraak was gewezen voordat de artikelen
82, vierde lid, Ewet 1998 en artikel 61, vierde lid, Gaswet in de energiewetgeving
waren opgenomen. Het CBB zal in de toekomst duidelijkheid moeten bieden over de
verhouding tussen de bijzondere bepalingen over representatieve organisaties in de

energiewetgeving en artikel 1:2 Awb.

102. Artikel 41 Ewet 1998 en artikel 81 Gaswet. Zie voor een vergelijkbare procedurele bepaling artikel 41
103.

104.
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Ewet 1998 (oud).
DTe 10 december 2004, zaaknummer 101807/14, besluit op de bezwaren van de VNG tegen het besluit
tot afwijzing van het verzoek tot het geven van een bindende aanwijzing aan alle netbeheerders van
distributienetwerken tot het verlagen van de tarieven voor openbare verlichting.
en Shell t. DTe, LJN: AT9206.
CBB 6 juli 2005, AWB 04-219, 04/227, 04/228, 04/229, Westeraam, VNG
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Het CBB is in de meeste gevallen de bevoegde rechter in eerste en enige instantie
tegen besluiten van de DTe, waarbij in afwijking van artikel 8:2 Awb beroep openstaat tegen algemeen verbindende voorschriften. Voorzover het punitieve besluiten
betreft, moeten belanghebbenden eerst beroep indienen bij de rechtbank Rotterdam.105 Aanvankelijk bevatte de NMa zbo-wet een bijzondere regeling voor rechtstreeks beroep tegen besluiten genomen op grond van de Mw, de Gaswet en de Ewet
1998. Echter, de minister heeft in verband met het van kracht worden van artikel
7:1.a Awb deze regeling ingetrokken teneinde zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
systeem van de Awb.106 Dit betekent, dat in de tweede reguleringsperiode niet zoals
op grond van de Telecommunicatiewet, automatisch rechtstreeks beroep openstaat
bij het CBB tegen besluiten inzake geschilbeslechting en andere regulerende besluiten, tenzij de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is toegepast. De indiener is afhankelijk van de toestemming van het bestuursorgaan en alle andere belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend. De aansluiting bij de Awb zou vooral in
geschilbeslechtigingsprocedures een snelle en efficiante rechtsbescherming kunnen
frustreren, omdat partijen in dergelijke zaken meestal tegenstrijdige belangen hebben en ddn partij door het indienen van bezwaar een snelle toegang tot de rechter
voor de andere partij kan belemmeren.
3.3.5

Bevoegdheden: DTe wel een regulator

3.3.5.1

Aard bevoegden DTe

Aangezien de directeur van de DTe aanvankelijk zijn bevoegdheden onder volledige
verantwoordelijkheid van de minister van EZ moest uitoefenen, was de wetgever in
de eerste reguleringsperiode van mening dat het beginsel van het primaat van de
wetgever zich niet verzette tegen de toekenning van bevoegdheden met veel keuzeruimte aan de directeur van de DTe. Volgens de wetgever was een ruime formulering
van de bevoegdheden van de DTe een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve
uitoefening van het toezicht, waarbij de toezichthouder kan inspringen op de ont-

wikkeling van de Europese markt en het herstructureringsproces van de bedrijven.107 Echter, in een brief van de minister van Economische Zaken over de eerste
evaluatie van de Gaswet en de Elektriciteitswet wordt geconcludeerd, dat sprake was
van een onduidelijke afbakening van taken tussen de minister en de directeur van de
DTe.108 De wetgever had een aantal cruciale bevoegdheden van de directeur van de

DTe nauwelijks genormeerd, waardoor niet duidelijk was welke doelstellingen en
regels laatstgenoemde in acht moest nemen bij zijn bevoegdheidsuitoefening.
105.
106.

Artikel 82 van de Ewet 1998 en artikel 61 van de Gaswet.
Besluit van 24 maart 2005, Staatsblad 2005, nr. 175. Zie voor de inhoud en totstandkoming van de oorspronkelijke bijzondere regelingen: Van der Meulen 2002.
107. Kamerstukken II 1998/1999, 26303, nr. 7, p. 3-4.
108. Brief van de minister van Economische Zaken inzake de evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet, 1 maart 2002, Kamerstukken II 2001/2002, 28254, nr. 1.
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Naar aanleiding van de evaluatie concludeerde de minister dat het primaat van de
wetgever moest worden hersteld, hetgeen is gebeurd in de I&I-wet. Aangezien het
ook in de lijn der verwachtingen lag dat het toezicht op de energiesector als gevolg
van de verzelfstandiging van de NMa in bepaalde mate op afstand van de politiek zou
worden geplaatst, wilde de minister eigenlijk dat alle bevoegdheden tot de vaststelling van avv's zouden worden weggehaald bij de directeur van de DTe.109 Door de
aanname van een amendement is de bevoegdheid tot de vaststelling van de technische voorwaarden en tariefstructuren bij de DTe gebleven, maar laatstgenoemde
110
moet deze bevoegdheid met inachtneming van ministeriale regels uitoefenen.
Daarnaast heeft de I&I-wet op verschillende andere plaatsen regelgevende bevoegdheden aan de minister gedelegeerd.111

Hoewel de minister als gevolg van de I&I-wet in de tweede reguleringsperiode een
grotere invloed heeft gekregen op de wijze waarop de DTe zijn bevoegdheden uitoefent, volgt uit het voorgaande dat de DTe nog steeds algemeen verbindende voorschriften mag opstellen.112 Overigens heeft de DTe de bevoegdheid de minister te
adviseren over ontwerp-ministeriale regels, ontwerp-wetswijzigingen en concreet
regulerende besluiten als vergunningen. In het verleden is gebleken dat de DTe in
sommige gevallen een belangrijke invloed kan hebben op de implementatie van
bepaalde beleidskeuzes in de wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de invoering van
kwaliteitsregulering voor de netwerkbeheerder. Hierdoor kan de adviserende rol van
de DTe ook algemeen regulerende effecten hebben.
Naast de algemeen regulerende bevoegdheid tot de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, beschikt de DTe, net zoals in de eerste reguleringsperiode, in de
tweede reguleringsperiode over de bevoegdheid in een concreet geval ex ante voorschriften te geven. Zo mag de DTe bij de aanwijzingsbevoegdheid ambtshalve of op

109. Kamerstukken II 2003/2004, 29372, nr. 3, p. 2 en p. 7-11 en zie de nota van wijziging, Kamerstukken H
2003/2004, 29372, nr. 11, p. 21-24.
110.

Artikel 36 Ewet 1998.

111.
112.

Zie artikel 19a, lid 5, artikel 19b, lid 2 en artikel 21, lid 3, Ewet 1998.
De technische voorwaarden en tariefstructuren kwalificeren als algemeen verbindende voorschriften,
omdat zij algemene regels bevatten en nieuwe rechten en plichten creeren voor de netbeheerders en de
afnemers van de transport- en aansluitingsdiensten. Uit het besluit tot vaststelling van de tariefstructuren volgt welke elementen de netbeheerders bij de afnemers in rekening mogen brengen voor de aanDe technische voorwaarden
bevatten regels over de wijze waarop de netbeheerders en de afnemers zich gedragen ten aanzien van
het in werking hebben van de netten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van
het transport van elektriciteit. Ook de zogenaamde methodebesluiten, waarin de DTe de algemene

sluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit.

methode voor de berekening van de korting voor de doelmatige bedrijfvoering en de kwaliteitsterm
voor de netbeheerders vaststelt, kunnen als algemeen verbindende voorschriften worden aangemerkt.
Uit de voorlopige voorziening van de President van het CBB 2 augustus 2002, AWB 01/01 t/m 01/05, A
e.a. t. minister van EZ, LJN: AB1283, kan impliciet worden afgeleid dat het CBB tariefstructuren en
technische voorwaarden als algemeen verbindende voorschriften beschouwt.
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verzoek een bindende verplichting op grond van de wet opleggen aan degene tot wie
de aanwijzing is gericht danwel de aard en de omvang van een reeds op de betrokkene
rustende verplichting op bindende wijze afbakenen.113 Daarnaast heeft de DTe de
bevoegdheid om bij het bestaan van een geschil tussen een netwerkbeheerder en een
afnemer als een soort rechter op te treden en de voorschriften te formuleren die de
betrokken partijen moeten nakomen ter uitvoering van bij of krachtens de wet geldende verplichtingen.114 Achteraf kan de DTe bij een schending van bij of krachtens de
wet geldende verplichtingen, sanctionerend optreden door de oplegging van boetes of
een last onder dwangsom.115 De bevoegdheid tot de oplegging van boetes heeft de DTe
met de inwerkingtreding van de I&I-wet gekregen en is bedoeld om de effectiviteit van
het toezicht te vergroten. Bij de uitoefening van de sanctiebevoegdheden interpreteert
de DTe open normen, die hij na een belangenafweging in een concreet geval toepast.
Hierdoor heeft zijn ex post bevoegdheid ook regulerende effecten, met dien verstande
dat geen nieuwe voorschriften kunnen worden gesteld maar bij of krachtens de wet
geldende voorschriften worden geinterpreteerd en gespecificeerd.

Uit het voorgaande volgt, dat de DTe ex ante en ex post concrete regulerende
bevoegdheden, algemene regulerende bevoegdheden en sanctionerende bevoegdheden heeft. De aard van de bevoegdheden van de DTe kan als volgt schematisch worden weergeven.
Toezicht- Ex ante
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houder
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Algemeen

Algemeen

concreet

regulerend:

regulerend:
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bevoegdheden

besluiten

normen en

belangenafweging
in concreet geval

3.3.5.2

Lastonder

Spanningsveld bestaande interpretatie constitutionele rechtsbeginselen en

effectieftoezicht
De in de vorige paragraaf besproken ontwikkelingen laten zien dat de wetgever ook
bij de vormgeving van het mededingingstoezicht in de energiesector met een spanningsveld werd geconfronteerd tussen enerzijds de aard van de taken en bevoegdhe-

Artikel 5, lid 7, Ewet 1998 en CBB 4 februari 2004, AWB 02/1729, E.ON t. DTe, LJN: AO4264. Zie ook
artikel 5, lid 6, Ewet 1998 (oud).
114. Artikel 51 Ewet 1998. Onder de oude Ewet 1998 en de Gaswet berustte deze bevoegdheid niet bij de
113.

115.

directeur van de DTe maar bij de d-g NMa.
Artikel 77i Ewet 1998 en artikel 60a van de Gaswet.
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den van de DTe en de noodzaak voor een effectief toezicht en anderzijds de wijze
waarop het legaliteitsbeginsel traditioneel in Nederland wordt geinterpreteerd. Net
als bij de OPTA heeft de wetgever gekozen voor een meer traditionele inbedding van
de DTe, waarbij met het oog op de zelfstandige status van de NMa in de tweede reguleringsperiode zoveel mogelijk regulerende bevoegdheden zijn weggehaald bij de DTe.

Het is begrijpelijk, dat de wetgever wegens het gebrek aan duidelijke normen en doelstellingen in de eerste reguleringsperiode de bevoegdheden van de DTe duidelijker
wilde inkaderen, maar het is de vraag of de balans in de tweede reguleringsperiode
niet te ver door is geslagen en de aangenomen wijzigingen niet een effectieve realisatie van de doelstellingen van de energierichtlijnen frustreren.
Ten eerste heeft de wetgever op verschillende plaatsen de bevoegdheid tot de opstelling van gedetailleerde regels over economische en technische reguleringsvraagstukken aan de minister gedelegeerd. Na de verruiming van de delegatiegrondslagen voor
de implementatie van nieuwe Europese regels, heeft de minister de mogelijkheid op
een versnelde manier en zonder adequate betrokkenheid van het parlement, te bepalen welke bevoegdheden door de DTe of door hemzelf zullen worden uitgeoefend (zie
ook par. 2.4.4). De staat is 100% aandeelhouder in Gasunie en TenneT en de regels
die de minister mag stellen, hebben onder andere ook betrekking op de voorwaarden
waaronder deze bedrijven toegang tot de netwerken mogen verlenen. Het is een juridisch probleem, dat de wetgeving geen adequate juridische waarborgen bevat voor
de voorkoming van een belangenverstrengeling tussen de regelgevende activiteiten
van de staat en de financiele belangen in de netwerkbedrijven. Daarom kan worden
vastgesteld, dat de rol van de minister als regelgevende autoriteit onder deze
omstandigheden op gespannen voet staat met de eisen die voortvloeien uit artikel 10

EG, de energierichtlijnen en de artikelen 81 en 82 EG, dat de regulerende activiteiten
van de staat structureel, zowel functioneel als juridisch, moeten zijn gescheiden van
de aandeelhoudende activiteiten.
Ten tweede is betoogd, dat een nuttige uitleg van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen vereist dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen dat de toezichthouders in een concreet geval op basis van een onpartijdig oordeel en onafhankelijk van de politiek uitvoering kunnen geven aan hun bevoegdheden teneinde
ongewenste politieke beinvloeding als gevolg van de lobby door de marktpartijen te
voorkomen (hfdst. 2, par. 4.3.3). In het verlengde hiervan kan worden gesteld, dat

de waarborging van het nuttige effect van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen ook grenzen stelt aan de regelgevende bevoegdheden die de wetgever aan de
minister kan delegeren. Een effectieve implementatie en toepassing van de richtlijnen kan worden belemmerd, indien de minister dusdanig gedetailleerde regels mag
opstellen, dat het de toezichthouder onmogelijk wordt gemaakt zijn bevoegdheden
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in een concreet geval op een onafhankelijke en effectieve wijze uit te oefenen. Bovendien volgt uit de geest en de bepalingen van de nieuwe energierichtlijnen, zoals ook
wordt verwoord door de Europese Commissie, dat de bevoegdheid tot het ontwerp
en de inhoud van de methoden voor regulering bij de onafhankelijke nationale autoriteiten behoort te liggen. Hoewel aan de departementen de bevoegdheid mag worden toegekend de inhoud van deze regels formeel goed te keuren of af te keuren, is
het niet de bedoeling dat zij het werk van de nationale autoriteiten overnemen of
overdoen. Het gevaar dreigt dat door politieke ontwikkelingen het reguleringsproces
verstart, inconsistente beslissingen worden genomen en de DTe onvoldoende
ruimte heeft in te springen op ontwikkelingen in de markt en op onpartijdige wijze
rekening te houden met de belangen van alle stakeholders.
Ten derde zal als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe Europese richtlijnen en
verordeningen het toezicht op de energiesector in toenemende mate worden ingekaderd door bindende comitologierichtsnoeren van de Commissie en Europese beleidsregels van de Commissie en/of de ERGEG, die de effectiviteit van de ministeriele verantwoordelijkheid ten aanzien van het functioneren van de DTe onder druk kunnen
zetten. De hoofdstukken 8 en 9 zetten uiteen dat de minister op grond van artikel

10 EG bij de uitoefening van zijn controle-bevoegdheden moet voorkomen dat de
DTe in strijd handelt met het Europese recht, inclusief met artikel 10 EG en specifieke Europese samenwerkingsverplichtingen uit de Europese regelgeving. De minister moet daarom ook rekening houden met de verplichting voor de DTe rekening te
houden met Europese beleidsregels van de Commissie en/of de ERGEG, die uitdrukking geven aan deze algemene en specifieke samenwerkingsverplichtingen (zie uitgebreid hfdst. 8 en 9).
Als vierde kan worden opgemerkt dat de regelgevende bevoegdheden van de minister ten onrechte de indruk kunnen wekken, dat de zelfstandige beleidsvorming door
de DTe kan worden geminimaliseerd. Echter, bij de beoordeling van de tarieven en
de voorwaarden van de netbeheerders, evenals bij de uitoefening van andere regulerende bevoegdheden waarbij open normen moeten worden ingevuld, zal de DTe
voortdurend te maken hebben met onzekerheden en met conflicterende belangen
van de verschillende stakeholders, die tegen elkaar moeten worden afgewogen. 116

116.

Zo formuleert de toelichting bij de ministeriele regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (Staatscourant 2005, nr. 9, p. 11),dat bij het bepalen van de tariefstructuren wordt uitgegaan van het
zogenaamde kostenveroorzakingsbeginsel. Dit beginsel houdt in, dat degene die de kosten veroorzaakt,
deze ook dient te dragen. In de praktijk blijkt het echter moeilijk vast te stellen welke partijen in welke
mate bijdragen aan de veroorzaking van bepaalde kosten en op welke basis de kosten moeten worden
vastgesteld.
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3.3.6

Relatie NMa/DTe

3.3.6.1

Historie

In eerste instantie was de DTe, net zoals de OPTA, een aan de NMa nevengeschikte
toezichthouder. De wetgever was van mening dat het specialistische karakter van
het toezicht op de elektriciteitssector de oprichting van een afzonderlijke toezichthouder rechtvaardigde. In de overgangsperiode naar een volledige liberalisering van
de elektriciteitsmarkt moest de toezichthouder op basis van een geheel nieuwe Ewet
1998 regels toepassen, in een markt waar zich forse structuuraanpassingen zouden
voordoen. Het specialistische karakter vereiste een specifieke toepassingscultuur die
een andere is dan bij de algemene mededingingsautoriteit. Ook zou het nieuwe
regime een zeer grote verandering voor het bedrijfsleven inhouden. Daarom zou
behoefte zijn aan een herkenbare toezichthouder, die dit veranderingsproces stuurt.
Voorts zou het ook een taakverlichting voor de NMa betekenen, die zich destijds
voor de omvangrijke opgave zag gesteld om op basis van een geheel nieuwe Mededingingswet vorm te geven aan het mededingingsbeleid.117 Ter verzekering van een
consistent en effectief mededingingsbeleid, diende de DTe zijn mededingingsrelevante bevoegdheden in overeenstemming met de NMa uit te oefenen.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Ewet 1998 werden de resultaten van
het onderzoek van de werkgroep Visser naar de verhouding tussen het algemene
mededingingstoezicht en het specifieke mededingingstoezicht openbaar met de
publicatie van het rapport'Zicht op Toezicht'.118 Volgens de toenmalige minister van
Economische Zaken brachten de positie van de DTe en de verwevenheid met het
algemene mededingingstoezicht met zich dat de door het rapport geintroduceerde
kamermodaliteit een voor de hand liggende oplossing was voor het toezicht op de
elektriciteitssector.119 Pas met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet 1999 werd
geformaliseerd dat de DTe een kamer werd van de NMa. De keuze voor het kamermodel neemt niet weg, dat het bijzondere economische en technische karakter van
het ex ante toezicht op de energiesector, dat voor een belangrijk deel permanent zal
worden uitgeoefend, eveneens de voortzetting van de DTe als afzonderlijke toezichthouder had gerechtvaardigd. Echter, de wetgever hechtte een groter belang aan het
beleid om sectorspecifieke toezichthouders zoveel mogelijk terug te dringen en was
van mening dat het kamermodel de beste garanties bood voor een consistent mededingingsbeleid.

120

117. Kamerstukken I 1997/1998, 25621, nr. 3, p. 7 en Kamerstukken II 1997/1998, 25621, nr. 7, p. 32.
118. Interdepartementale MDW-werkgroep Toezicht op Nutsvoorzieningen, Zicht op Toezicht 1997.
119. Kamerstukken U 1997/1998, 25621, nr. 39, p. 5.
120. Kamerstukken II 1998/1999, 26303, nr. 3, p. 11.
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3.3.6.2

Het Kamermodel ter waarborging van een consistent en effectief
mededingingsbeleid

Aanvankelijk had de directeur van de DTe in het kamermodel eigen bevoegdheden
op grond van de Ewet 1998 (attributie), maar bij de uitoefening van die bevoegdheden was hij ondergeschikt aan de d-g NMa.121 Met de verzelfstandiging van de NMa
in de tweede reguleringsperiode is de onafhankelijkheid van de directeur van de DTe
ten opzichte van de NMa volledig opgeheven, maar de DTe blij ft functioneren als een
afzonderlijk herkenbare entiteit. De oplossing van de wetgever biedt goede waarborgen voor een consistent mededingingsbeleid. Het kamermodel brengt wel het risico
van onderregulering met zich. Hiervoor werd besproken, dat de prospectieve analyse
en bijzondere doelstellingen van de sectorspecifieke richtlijnen kunnen rechtvaardigen, dat een sectorspecifieke autoriteit een andere invulling geeft aan mededingingsrechtelijke concepten dan een algemene mededingingautoriteit normaliter zou
doen. Daarom bestaat een risico dat de mededingingsautoriteit bij de toepassing van
de sectorspecifieke regels of de algemene mededingingsregels te weinig recht doet
aan de doelstellingen van de energierichtlijnen en als gevolg van een meer op de vrije
markt georienteerde benadering te snel vertrouwt op de effectiviteit van de algemene mededingingsregels om concurrentieproblemen aan te pakken. Als gevolg
daarvan kan het kamermodel een belemmering vormen voor een volle werking van
de verplichtingen die voor de lidstaten voortvloeien uit de energierichtlijnen.

3.4

Toepassing van de algemene mededingingsregels in de communicatie-

en energiesector
3.4.1

Doelstellingen en inhoud algemeen mededingingstoezicht

De NMa houdt sinds 1998 toezicht op de naleving van de Mw. Terwijl de OPTA en
de DTe hoofdzakelijk de taak hebben de mededinging proactief te bevorderen in een

bepaalde sector, heeft de NMa de taak de mededinging te bewaken in alle sectoren
van de economie door bij een geconstateerde schending handhavend op te treden
tegen een verboden kartel of misbruik van machtspositie. De assumptie van de wetgever is, dat de bijzondere toezichthouders de gedragingen van de NMa ex ante en

proactief reguleren, terwijl de NMa met name ex post optreedt naar aanleiding van
een schending van de mededingingsregels (zie uitgebreid hfdst. 5, par. 1). Later in dit
onderzoek wordt besproken dat het ex ante/ex post onderscheid in de praktijk niet
121. Artikel 8 Ewet 1998 (oud) en Kamerstukken II 1998/1999, 26303, nr. 3, p. 12. De d-g NMa kon de directeur zowel algemene als bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de uitoefening van de in de
Ewet 1998 en de Gaswet aan de directeur van de dienst toegekende bevoegdheden, waarbij naar het
oordeel van de d-g uitleg kon en moest worden gegeven aan begrippen die werden gehanteerd bij de
toepassing van de Mw. De directeur diende deze aanwijzingen, die de status van publiekrechtelijke
rechtshandelingen hadden, op te volgen.
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voldoende is om de werkzaamheden van de NMa en de bijzondere toezichthouders
te beschrijven (zie hfdst. 5, par. 4.4 en hfdst. 7, par. 2.4.2).
In tegenstelling tot de OPTA en de DTe is de NMa niet opgericht als gevolg van Europese regelgeving. Niettemin was de oprichting van de NMa een gevolg van een proces
van spontane harmonisatie in de EU-lidstaten, waarbij nationale mededingingswetten werden aangenomen en nationale mededingingsautoriteiten werden opgericht.
Het uitgangspunt van de wetgever was dan ook dat zowel de bepalingen van de Mw
als de uitvoeringspraktijk van de NMa in overeenstemming zijn met de artikelen 81,
82 en 86 EG, alsmede met de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht
van Eerste Aanleg en de beleidsregels en beschikkingen van de Europese Commissie.
De orientatie op het Europese mededingingsrecht, geldt enkel voor de materiele toepassing van de bepalingen van de Mw. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt
de procedures tot handhaving en toepassing van de bepalingen van de Mw en de Mw
bevat op sommige punten bijzondere procedurele bepalingen.122 Op grond van het
juridische deelrapport inzake de evaluatie van de Mw kan worden geconcludeerd, dat
de Europeesrechtelijke orientatie van de Mw duidelijk gestalte heeft gekregen in de
toepassingspraktijk van de NMa in de eerste reguleringsperiode. In het algemeen
zijn de besluiten van de NMa in overeenstemming met de praktijk van de Commissie
123
of arresten van het Hof van Justitie of het Gerecht van Eerste Aanleg.

Na het van toepassing worden van Verordening 1/2003 op 1 mei 2004 is het Europese mededingingrecht zowel in inhoudelijk als procedureel opzicht een grotere rol
gaan spelen in de toepassingspraktijk van de NMa. De belangrijkste doelstelling van
de Verordening is dat de Commissie haar handhavingsactiviteiten kan richten op de
meest ernstige inbreuken op het Europee mededingingsrecht.124 De Verordening
beoogt dit te realiseren door de toepassing van artikel 81 EG te decentraliseren en de
afschaffing van het ontheffingsmonopolie van de Commissie ex artikel 81, lid 3, EG.
Bij gevolg zijn de nationale rechter en de NMa onder het wakende oog van de Europese Commissie bevoegd artikel 81 EG in al zijn onderdelen toepassen. 125 De NMa is
verplicht om bij de beoordeling van mededingingsbeperkende gedragingen met
interstatelijk effect het Europese mededingingsrecht, naast de eventuele toepassing
van het nationale mededingingsrecht, toe te passen.126 Verordening 1/2003 voorziet
122. Zo moet de NMa de bevoegdheid tot buiten toepassing verklaring van een groepsvrijstelling met de
toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorbereiden (zie artikel 89a Mw).
123. RJ. Slot e.a., Eindrapport Evaluatie Mededingingswet (jundisch deelonderzoek), Universiteit Leiden 2002,
P. 90.

124. Zie over de doelstellingen van de nieuwe Verordening, J. S. Venit, 'Brave new world: The modernization
and decentralization of enforcement under articles 81 and 82 of the EC Treaty'. CMLRev 2003, nr. 3,
p. 545-580.

125.

126.
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Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 2003 L 1/1.
Artikel 3 van Verordening 1/2003.
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in instrumenten voor samenwerking tussen de Europese Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten en tussen de mededingingsautoriteiten onderling om een
uniforme en efficiente toepassing van het Europese mededingingsrecht in de lidstaten te waarborgen. 127 Ook moet het mogelijk zijn, dat de NMa als amicus curiae in
rechterlijke procedures tot toepassing van de artikelen 81 of 82 EG ambtshalve schrif-

telijke opmerkingen kan indienen en na toestemming van de rechter ook mondelinge
opmerkingen.128 Inmiddels is een wet tot wijziging van de Mededingingswet (Mw) in
verband met de implementatie van Verordening 1/2003 in werking getreden. 129
3.4.2

Rol en bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

De rol van de nationale mededingingsautoriteiten is een andere dan die van de nationale regelgevende autoriteiten. Terwijl laatstgenoemden de bevoegdheid hebben ex
ante bindende voorschriften te stellen voor de regulering van toekomstige gedragingen van bepaalde marktpartijen, hebben de algemene mededingingsautoriteiten de
taak achteraf te beoordelen of ondernemingen in strijd hebben gehandeld met de
mededingingsregels en bij een geconstateerde schending sanctionerend op te treden. De nationale autoriteiten moeten bij de toepassing van de artikelen 81 of 82 EG
open normen interpreteren en toepassen op ingewikkelde economische feiten, waarbij zij in een concreet geval een afweging moeten maken tussen de belangen van de
verschillende stakeholders. De nationale autoriteiten treden daarom in feite achteraf concreet regulerend op door de mededingingsregels te interpreteren en toe te
passen, maar zonder nieuwe rechten en verplichtingen voor de betrokken partijen te
creeren. Hierbij moet worden aangetekend dat de keuzeruimte van de nationale

autoriteiten aanmerkelijk wordt ingekaderd door de stroom van Europese beleidsregels, die de Europese Commissie na de inwerkingtreding van Verordening 1/2003
heeft gepubliceerd en waarmee de nationale autoriteiten op grond van specifieke
samenwerkingsverplichtingen en artikel 10 EG rekening moeten houden (zie verder
hfdst. 8). Niettemin zullen de nationale autoriteiten in de meeste gevallen nog
steeds keuzes kunnen maken en tot een belangenafweging kunnen komen bij de toepassing van de mededingingsregels in een concreet geval.
3.4.3

Institutionele en procedurele bepalingen in Verordening 1/2003

De nieuwe Verordening verplicht de lidstaten tot de oprichting van nationale mededingingsautoriteiten. Artikel 35 van Verordening 1/2003 bepaalt dat de lidstaten de

mededingingsautoriteit of autoriteiten die bevoegd is (zijn) de artikelen 81 en 82 EG
toe te passen, zodanig aanwijzen dat op afdoende wijze wordt voldaan aan de bepaZie artikel 11 en 12 van Verordening 1/2003.
Zie artikel 15, lid 3, Verordening 1/2003.
129. Wet modernisering EG-mededingingsrecht, Staatsblad 2004,
127.
128.

nr. 345.
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lingen van de Verordening. Verder geeft de Verordening geen regels over de vormgeving van de handhavende autoriteit of over rechtsbescherming. Niettemin kan worden gesteld, dat het ontbreken van expliciete regels niet af doet aan de verplichtingen die voor de lidstaten voortvloeien uit de algemene rechtsbeginselen, zoals het
beginsel van een effectieve rechtsbescherming en het beginsel van een structurele
onafhankelijkheid van het mededingingstoezicht van de marktpartijen. Het is ook

betoogd, dat een nuttige uitleg van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen vereist dat de lidstaten adequate maatregelen nemen om te verzekeren dat de nationale
autoriteiten in een concreet geval op basis van een objectief en deskundig oordeel,
onafhankelijk van de politiek, hun bevoegdheden kunnen uitoefenen (hfdst. 2, par.
4.3.3). Overigens is Verordening 1/2003 gebaseerd op de impliciete assumptie dat
de mededingingsautoriteiten bij de toepassing van de mededingingsregels in een
130
concreet geval onafhankelijk van de politiek kunnen opereren.
Afgezien van de bevoegdheid tot de uitwisseling en het gebruik van informatie, harmoniseert Verordening 1/2003 de nationale procedures tot toepassing van het
mededingingsrecht nauwelijks.131 Bepalingen inzake beslistermijnen, de procedures
tot de oplegging van sancties, de hoogte van boetes en onderzoeksbevoegdheden van
de nationale autoriteiten ontbreken.132 Artikel 11 van Verordening 1/2003 verplicht
de autoriteiten uit de EU-lidstaten met elkaar en met Commissie samen te werken,
maar in de Verordening zelf wordt niet nader uitgewerkt volgens welke procedures
deze samenwerking dient te verlopen. De modaliteiten voor samenwerking worden
nader uitgewerkt in de Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad en de Commissie
inzake het netwerk van mededingingsautoriteiten133 en richtsnoeren van de Europese Commissie.134 Het uitgangspunt is dat de lidstaten accepteren dat hun handhavingssystemen verschillen, maar dat zij elkaars systemen wederzijds erkennen als
basis voor samenwerking. Daar de instituties en procedures voor de toepassing van
de Europese mededingingsregels niet zijn geharmoniseerd, hebben de lidstaten de
ruimte bij de vormgeving van het algemene mededingingstoezicht hun constitutio130.

Het vereiste van onafhankelijkheid kan impliciet worden afgeleid uit artikel 14, lid 2, van Verordening
1/2003, waarin staat dat alleen vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten (in plaats van vertegenwoordigers van de ministeries) deel mogen nemen aan vergaderingen van het Adviescomita voor
mededingingsregelingen en economische machtsposities waarin concrete zaken worden besproken. Zie
hierover: R Larouche, The role of the market in economic regulation, oratie, Tilburg, november 2003.

131.
132.

Artikel 2 van Verordening 1/2003 harmoniseert de bewijslast.
Artikel 22 van de Verordening bepaalt wel, dat de mededingingsautoriteit van een lidstaat op het grondgebied van deze lidstaat overeenkomstig het nationale recht elke inspectie of andere onderzoeksmaatregelen kan uitvoeren namens en voor rekening van de mededingingsautoriteit van een andere lidstaat om
uit te maken of een inbreuk op artikel 81 of 82 EG is gepleegd. Voorts kunnen de nationale autoriteiten
op verzoek van de Commissie overeenkomstig het nationale recht inspecties verrichten op hun grondgebied.

133.

Joint statement of the Council and the Commission on the functioning of the network of competition
authorities, 15435/02 ADD 1, interinstitutional file, 2000/0243 (CNS).

134.

PbEG 2004 C 101/43.
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nele rechtsbeginselen en nationale procesrecht toe te passen, mits de toezichtsarrangementen voldoen aan de Europese randvoorwaarden van effectiviteit en

gelijkwaardigheid.

3.4.4

Constitutionele inbedding van de NMa

3.4.4.1

Onafhankehykheid

De NMa is pas in

de tweede reguleringsperiode een zelfstandig bestuursorgaan
geworden.135 Bij de oprichting van de NMa werd de wetgever met een dilemma
geconfronteerd. Enerzijds werd erkend, dat het waarborgen van een onafhankelijke
en deskundige besluitvorming een belangrijke rol speelt bij een consistente en effectieve handhaving van de mededingingsregels. Deze reden pleitte voor de verlening
van de zbo-status aan de NMa. Anderzijds, moest de NMa toepassing geven aan normen, die nog niet waren uitgekristalliseerd. Daarom werd besloten de NMa gedurende de eerste periode van haar bestaan onder volledige ministeriele verantwoordelijkheid te houden.136 De toenmalige Minister Wijers beloofde echter terughoudend
gebruik te maken van zijn bevoegdheid de NMa individuele aanwijzingen te geven.
Alle opeenvolgende ministers van Economische Zaken hebben deze belofte gestand

gedaan. Ook toen de NMa officieel geen zbo was, kon zij in de praktijk onafhankelijk
van de politiek opereren. Naast bovengenoemde toezeggingen van de voormalige
minister van Economische Zaken, is deze onafhankelijkheid een gevolg van het feit
dat de NMa over eigen bevoegdheden beschikt. Daarnaast voorkwam de verplichting
voor de minister de algemene en de individuele aanwijzingen aan de NMa te publiceren, dat lichtvoetig met deze bevoegdheden werd omgegaan. 137

3.4.4.2

Relatie NMa/parlement en relatie NMa/minister

De parlementaire controle van de NMa verloopt via de minister van Economische
Zaken. De belangrijkste wijziging van de zbo-wet is dat de minister van EZ de bevoegd-

heid verliest de raad van bestuur van de NMa individuele aanwijzingen te geven. Niettemin zullen nieuwe controle instrumenten, die vergelijkbaar zijn met degene die de
minister heeft ten aanzien van de OPTA, het verlies van de ministeriele verantwoordelijkheid in individuele gevallen compenseren.138 Bij gebruikmaking van deze bevoegdheden moet de minister voldoen aan de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit

135.

136.
137.
138.

Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen
van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan,
Staatsblad 2005, nr. 172.
Kamerstukken II 1995/1996, 24707, nr. 3, p. 48.
Zie artikel 4 en 5 van de Mw (oud).
De tekst van de wet is geinspireerd door het gewijzigd voorstel van wet voor regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen), Kamerstukken I 2001/2002,
27426, nr. 276. Gelet op het belang van de onafhankelijke oordeelsvorming door de NMa in een concreet geval, heeft de minister niet de bevoegdheid besluiten van de NMa achteraf te vernietigen.
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artikel 10 EG en voorkomen dat de NMa niet kan voldoen aan de verplichtingen die
voor haar voortvloeien uit het Europese recht (hfdst. 2, par. 6.2).
Belangrijke bevoegdheden van de minister betreffen het benoemings- en ontslagrecht, de bevoegdheid tot het geven van algemene aanwijzingen en het vorderen van
inlichtingen.139 De minister heeft niet de bevoegdheid een AMvB of ministeriele
regels op te stellen inzake de bevoegdheidsuitoefening door de NMa. Dit kan worden
verl<laard door het feit, dat de NMa, in tegenstelling tot de OPTA en de DTe, niet ex
ante voor een concreet geval of op een algemeen niveau nieuwe rechten en verplichtingen voor de marktpartijen kan creeren. Een bijzondere bevoegdheid betreft de
bevoegdheid van de minister de raad op te dragen werkzaamheden te verrichten in
het kader van de uitvoering van regelgeving op het gebied van de mededinging op
grond van het Verdrag, voorzover daarin niet reeds bij of krachtens de wet is voorzien, alsmede werkzaamheden op het gebied van de mededinging in verband met
andere verdragen of internationale afspraken. De minister kan de raad instructies
geven met betrekking tot het verrichten van deze werkzaamheden (artikel Sb). Deze
bevoegdheid staat op gespannen voet met de onafhankelijke positie van de NMa.
Echter, de regering heeft in reactie op een vraag van de Raad van State geantwoord,
dat zij deze bevoegdheid niet zal aanwenden voor de decentrale toepassing van het
mededingingsrecht, maar enkel voor het formuleren van de randvoorwaarden
indien in internationale of Europese adviescomites wordt geadviseerd over beleid of
regelgeving.
3.4.4.3

140

Procedures en rechtsbescherming

Zoals vermeld, vormt de Awb het procedurele kader voor de bevoegdheidsuitoefening door de NMa, waarbij in sommige gevallen is voorzien in bijzondere bepalingen.141 Een extra interne waarborg voor een zorgvuldige en onafhankelijke besluitvorming biedt artikel 3, tweede lid, Mw, dat de personen die waren betrokken bij het
onderzoek naar de inbreuk en de opstelling van het rapport, niet zullen deelnemen
aan de daarop volgende procedure tot hoor en wederhoor en tot de vaststelling van
het definitieve sanctiebesluit. Net zoals bij de Gaswet en Ewet 1998 het geval is,
geldt in de tweede reguleringsperiode de algemene regeling van rechtstreeks beroep

van artikel 7:la Awb, tenzij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is toegepast of sprake is van besluiten inzake concentratiecontrole.142 De rechtbank Rot139.

140.
141.

150

Zie verder taakverwaarlozingsregeling (artikel 5f), opstellen jaarverslag (artikel 5g), vijfjaarlijkse evaluatie (artikel Sh), toezending ontwerp-begroting (atrikel 5i) en informatieverschaffing over de gele-

verde en te leveren prestaties (artikel 5k).
Kamerstukken U 2000/2001, 27639 B, p. 8 en Kamerstukken II 2000/2001, 27638, nr. 3, p. 8.
Zie artikel 89a Mw waarin op de voorbereiding van een besluit tot de buiten toepassing verklaring van
een groepsvrijstelling de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. Awb van toepassing wordt verklaard. Onder de oude Mw moest het besluit tot de verlening van een ontheffing van het
kartelverbod met de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (oud) warden voorbereid.
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terdam is de bevoegde rechter in eerste instantie en het CBB in hoger beroep. Met
het van kracht worden van de zbo-wet is de d-g NMa vervangen door de raad van
bestuur van de NMa. Deze overweging werd ingegeven, door het feit dat bij een
groeiend takenpakket een meerhoofdig bestuur als extra check and balance werd
gezien voor een effectieve en efficiente taakuitoefening door de NMa. 143
3.4.5

Vormgeving bevoegdheden: NMa geen ruime discretionaire bevoegdheden?

3.4.5.1

Aard bevoegdheden

Zoals werd besproken in paragraaf. 4.2, hebben de algemene mededingingsautoriteiten ex post concrete regulerende bevoegdheden doordat zij achteraf in een concreet

geval de artikelen 81 en 82 EG of de artikelen 6 en 24 Mw mogen interpreteren en
toepassen, zonder aan de betrokken ondernemingen nieuwe verplichtingen op te
leggen. Achteraf mag de NMa onder de oplegging van een last onder dwangsom specificeren op welke wijze de marktpartijen een einde dienen te maken aan de inbreuken, bijvoorbeeld door de oplegging van een leveringsplicht. Echter, vanwege de algemeenheid van de normen van het mededingingsrecht, dient de NMa terughoudend
met deze bevoegdheid om te gaan. De mededingingspalingen bieden onvoldoende
grondslag voor de oplegging van vergaande commerciele voorwaarden en voorschriften inzake prijsregulering. Momenteelis een wetswijziging aanhangig die de NMa de
bevoegdheid geeft om na de vaststelling van een schending nieuwe verplichtingen
voor de betrokken partijen te creeren, namelijk door de oplegging van structurele
maatregelen indien dit noodzakelijk en evenredig is om een einde te maken aan een
schending. Dit zou kunnen betekenen dat de NMa een onderneming kan verplichten
bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten. Verder wordt ook voorgesteld dat de NMa
hogere boetes kan opleggen en zelfs boetes kan opleggen aan natuurlijke personen
die tot de overtreding opdracht hebben gegeven of daaraan feitelijk leiding hebben
gegeven.144 De voorgestelde wijzigingen passen in de tendens, dat de sanctionerende
bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders worden aangescherpt ter ver-

betering van de effectiviteit en de doelmatigheid van het toezicht.
De NMa kan ook algemeen regulerend optreden, met dien verstande dat zij niet zoals
de DTe algemeen verbindende voorschriften kan opstellen maar wel 'soft law'. Binnen de grenzen van het Europese recht, mag de NMa ter verduidelijking van de wijze

waarop zij de open normen interpreteert en belangen afweegt beleidsregels, formuleren. Deze beleidsregels zijn enkel bindend voor de NMa zelf, tenzij de toepassing

142.

Artikel 93 Mw.

143.
144.

Kamerstukken II 2001/2002, 27639, nr. 7.
Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet, Kamerstukken II 2004/2005,
307071, nr. 2.
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van de regels wegens bijzondere omstandigheden voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (art. 4:84 Awb). Beleidsregels kunnen geen
nieuwe rechten en verplichtingen inhouden, maar zij kunnen wel een extern regulerend effect hebben omdat de marktpartijen hierop vertrouwen en hun gedrag op de
beleidsregels zullen afstemmen. In sommige gevallen heeft de NMa de bevoegdheid
vooraf bindende voorschriften te geven aan bepaalde marktpartijen. Dit is het geval
bij concentratiecontrole waar zij aan de goedkeuring van een concentratie voorwaarden kan verbinden. 145
De NMa heeft verder adviserende bevoegdheden. Zij kan als gevolg van artikel 15,
derde lid, Verordening 1/2003 optreden als amicus curiae in nationale rechterlijke

procedures door het maken van mondelinge of schriftelijke opmerkingen (art. 89h
Mw). Daarnaast kan zij als gevolg van een opdracht van de minister van EZ of op
eigen initiatief de minister van EZ of andere ministers rapporteren over de effecten
van voorgenomen of geldende regelgeving.146 Als laatste moet worden opgemerkt,
dat de NMa op grond van sectorspecifieke wetgeving de taak heeft de sectorspecifieke toezichthouders te adviseren of aanwijzingen te geven over de wijze waarop zij
bij de uitoefening van hun sectorspecifieke bevoegdheden mededingingsrelevante
begrippen moeten interpreteren. De NMa kan op deze wijze invloed uitoefenen op
de wijze waarop de bijzondere toezichthouders hun concrete en algemeen regulerende bevoegdheden uitoefenen. De NMa kan daarom als een bewaker van de concurrentie en als een bewaker voor een consistent mededingingsbeleid worden gekarakteriseerd. Hieronder worden de bevoegdheden van de NMa schematisch
weergegeven.
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3.4.5.2

Spanningsveld bestaande interpretatie constitutionele rechtsbeginselen en
effectief toezicht
Vanwege de ruime discretionaire bevoegdheden van de NMa speelde tijdens de par-

lementaire behandeling van het zbo-wetsvoorstel het dilemma of de NMa op een
145.

Zie artikel 41 Mw.

146.

Artikel 5c Mw.
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meer traditionele wijze of nieuwe wijze zou worden ingebed in de nationale rechtsorde. De wetgever heeft gekozen voor een meer traditionele inbedding, waarbij werd
vastgehouden aan het beginsel van het primaat van de wetgever (hfdst. 2, par. 4.5.1).
Zo verdedigde de toenmalig verantwoordelijke Minister Jorritsma het wetsvoorstel
door te betogen dat de NMa toezicht houdt en geen beleid maakt. 147 Daarnaast is het
amendement Voute-Droste/Van den Akker aangenomen door de Tweede Kamer, dat
stelt dat de raad uitvoeringsregels maakt. In de toelichting op het amendement
wordt vermeld dat toezichthouders zoals de NMa en de DTe uitvoeringsorganisaties
zijn. Zij dienen derhalve geen beleid te maken en dus ook geen beleidsregels op te
stellen. 148
Echter, paragraaf 4.4.1 zette uiteen dat de NMa wel degelijk over concrete en algemene regulerende bevoegdheden beschikt. Een blik op de website van de NMa bevestigt, dat zij vele beleidsregels heeft opgesteld ter invulling van haar keuzeruimte. 149
Het betreft niet-bindende interpretatieve regels, maar zij kunnen wel degelijk een
regulerend effect hebben. Bovendien staat de opvatting van de wetgever op gespannen voet met de plicht voor de wetgever om alle maatregelen te treffen om een volle
werking van het Europese mededingingsrecht te waarborgen. Uit rechtspraak van
het Hof volgt, dat de NMa op grond van artikel 10 EG bij de uitoefening van haar
bevoegdheden rekening moet houden met niet economische belangen en zij moet
voorkomen dat haar besluiten afbreuk doen aan de nuttige werking van de doelstellingen van bijzondere Europese wetgeving en Europese beleidsgebieden (hfdst. 2,
par. 5.2.2 en par. 5.5.2).150 Deze rechtspraak verzet zich tegen een restrictieve formulering van de wettelijke bevoegdheden van de NMa, op grond waarvan laatstgenoemde instantie zou worden gehinderd in haar afwegingen rekening te houden met
niet-economische belangen en sectorspecifieke wetgeving.

Kamerstukken II 2001/2002, 27639, nr. 33, p. 18.
Zie artikel 51 Mededingingswet en Kamerstukken H 2001/2002, 27639, nr. 45.
149. M. Harmsen & M.A. Heldeweg, 'Richtsnoeren voor mededingingstoezicht, een juridische analyse van
enkele richtsnoeren van de NMa', M&M 2003, nr. 5, p. 163-170.
150. In het Wouters-arrest gaf het Hof van Justitie aan een niet-economisch belang doorslaggevende betekenis bij de beoordeling van de vraag of een regeling van de NOVA in strijd was met artikel 81, lid 1 EG,
HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99, Wouters, Jur. 2002, p. I-1577. Verder volgt uit rechtspraak
van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie en beschikkingen van de Europese Commissie, dat de Europese Commissie bij de toepassing van artikel 81, lid 3, EG rekening mag houden met
niet-economische belangen als het milieubelang of het cultuurbelang. Zie hierover J. van de Gronden &
K. Mortelmans, 'Mededinging en algemene belangen: welke signalen geeft de Europese rechter in de
Eurovisie zaak', Mediaforum 2003, nr. 1, p. 11-20. Na de inwerkingtreding van Verordening 1/2003
volgt de Commissie het beleid, dat bij de toepassing van artikel 81, lid 3, EG alleen economische belangen worden meegewogen. Zie Europese Commissie, 'Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 EG', PbEG 2004 C 101/97. Echter, de Commissie moet bij de toepassing van dit beleid
waarborgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de niet-economische belangen die worden geregeld
door andere Europese beleidsgebieden.
147.
148.
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Daarnaast heeft het Europese recht ook invloed op de effectiviteit en de reikwijdte
van de ministeriele verantwoordelijkheid en op de wijze waarop de minister van zijn
controlebevoegdheden ten opzichte van de NMa gebruik mag maken. De Europese
Commissie heeft sinds de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 op grond van
haar bijzondere verantwoordelijkheid voor de formulering van het Europese mededingingsbeleid een stroom aan Europese beleidsregels gepubliceerd. De hoofdstukken 8 en 9 zetten uiteen, dat de minister op grond van de voorrang van het Europese
mededingingsrecht en de verdragsrechtelijke rol van de Commissie als bewaker van
de mededinging in combinatie met artikel 10 EG, moet zorgen dat de NMa kan voldoen aan de algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale
samenwerking met de Europese Commissie door onder andere rekening te houden
met de Europese beleidsregels.151 Verder zal de visie van de wetgever inzake de
inbedding van de NMa in de praktijk niet goed werken, indien de NMa in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof alle maatregelen treft om een volle werking van het Europese recht te verzekeren. Immers, uit rechtspraak van het Hof
volgt dat nationale autoriteiten nationale wetgeving die strijdig is met het Europese
mededingingsrecht buiten toepassing moeten laten, hetgeen eventueel de verplichting inhoudt alle maatregelen te treffen om de volledige doorwerking van het
Gemeenschapsrecht te bewerkstelligen. 152

3.5

Condusie

De Europese regels in de tweede reguleringsperiode en dan voornamelijk de Kaderrichtlijn, bevatten meer institutionele en procedurele bepalingen voor de vormgeving van het mededingingstoezicht dan de richtlijnen en Verordening 17 uit de eerste reguleringsperiode. De regels in de tweede reguleringsperiode laten een tendens
in de richting van een nieuwe inbedding van de nationale autoriteiten zien. Vanuit
het oogpunt van good governance volgt uit het Europese recht, dat de nationale

autoriteiten structureel onafhankelijk van de marktpartijen, inclusief van de aandeelhoudende activiteiten van de lidstaten, worden gepositioneerd. Tevens is
betoogd, dat een nuttige interpretatie van de artikelen 81, 82 en 10 EG en de Europese wetgeving vereist dat de lidstaten voldoende juridische waarborgen treffen
opdat de toezichthouders in een concreet geval op een onpartijdige wijze en onafhankelijk van de politiek uitvoering kunnen geven aan hun bevoegdheden teneinde
ongewenste politieke beinvloeding als gevolg van de lobby door marktpartijen te

Zie artikel 11 en 16 van Verordening 1/2003 en ook HvJEG 13 januari 1969, zaak 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1 en HvJEG 14 december 2000, zaak C-344/98, Masterfoods, Jur. 2000, p. I-11369
m.nt. K.J.M. Mortelmans & M.G. Wezenbeek-Geuke, SEW 2002, nr. 3, p. 107-110.
152. HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, Jur. 2003, p. I-8055, CIR m.nt. KJM Mortelmans, SEW
2003, nr. 11, p. 403-413.
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voorkomen (zie hfdst. 1, par. 4 en hfdst. 2, par. 4.3.3). Aan
verordening 1/2003 ligt
impliciet de assumptie ten grondslag dat de nationale mededingingsautoriteiten
voor de beoordeling van individuele gevallen onafhankelijk
van de politiek kunnen
wordt
de
opereren. Tegelijkertijd
legitimiteit van de onafhankelijke autoriteiten verzekerd door de implementatie van de good governance beginselen
en het waarborgen van een effectieve rechtsbescherming tegen de regulerende besluiten van de
autoriteiten die de rechten en belangen van de stakeholders raken. Deze tendens laat
onverlet, dat de energierichtlijnen, de elektronische communicatierichtlijnen en
Verordening 1/2003 het hoofdzakelijk aan de lidstaten overlaten om de nationale
autoriteiten in te bedden in de nationale constitutionele rechtsorde.
De wetgever stond voor het dilemma de toezichthouders op een nieuwe of traditionele wijze in te bedden. Hoewel de wetgever het vanuit het oogpunt van good governance van belang achtte dat de toezichthouders in bepaalde mate op afstand van de
politiek werden geplaatst, heeft hij in de eerste reguleringsperiode gekozen om de
vormgeving van de regulerende bevoegdheden van de toezichthouders en de processen van controle en verantwoording zoveel mogelijk te baseren op bestaande invulIingen van de constitutionele rechtsbeginselen.
De wetgever heeft bij de inbedding van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders veel nadruk gelegd op een traditionele interpretatie van het legaliteitsbeginsel
als het beginsel van het primaat van de
wetgever. Het idee is dat de wetgever en de
verantwoordelijke minister het beleid maken en de toezichthouder het beleid uitvoert. Het is uitgesloten, dat de wetgever aan de onafhankelijke toezichthouders

ruime discretionaire bevoegdheden of de bevoegdheid tot de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften toekent.
De wetgever heeft de Awb van toepassing verklaard op de bevoegdheidsuitoefening
door de toezichthouders. De Awb heeft door de invoering van de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure en de mogelijkheid van rechtstreeks beroep de participatie- en rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de stakeholders, die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen worden aangemerkt, in de tweede reguleringsperiode verbeterd. Echter, hoofdstuk 2, paragraaf 5.4 liet zien dat de Awb
vooralsnog voornamelijk is gericht op rechtsbescherming, omdat dit ook het oogmerk is van deze algemene wet. De Awb heeft niet als doel de verzekering
van een
effectieve en legitieme afweging van de belangen van alle stakeholders, zoals die van
de individuele consumenten die onder het
huidige recht niet als belanghebbend in
de zin van artikel 1:2 Awb bij bestuursrechtelijke procedures worden
aangemerkt.
Mede onder invloed van het Europese recht en kameramendementen bevatten de
wettelijke kaders in de tweede reguleringsperiode nieuwe waarborgen voor een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening door de mededinging
stoezichthouders,
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zoals de verzwaarde motiveringsplicht van artikel 1.3 Tw, de van toepassing verkla-

ring van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op de voorbereiding van
bepaalde besluiten en de verplichting tot de raadpleging van representatieve organisaties (zie annex 1). Aan deze bepalingen ligt geen coherente visie van de wetgever
ten grondslag, maar zij vormen een eerste erkenning dat aanvullende waarborgen
nodig zijn om een legitieme en effectieve uitoefening van regulerende bevoegdheden
door de mededingingstoezichthouders te verzekeren.
inzake de
Voorgaande ontwikkelingen illustreren, dat de visie van de wetgever
meer
riode
reguleringspe
de
tweede
inbedding van mededingingstoezichthouders in
elementen van de 'stakeholders'-theorie bevat dan in de eerste reguleringsperiode.
Ondanks deze ontwikkelingen is de visie van de wetgever nog steeds hoofdzakelijk
de wetgever schiet zowel
gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie. De visie van
de toezichthouders vanop het niveau van de wetgever en van de minister als dat van
uit het oogpunt van good governance tekort. Voor een legitieme inbedding van de

toezichthouders zou meer inspiratie moeten worden gehaald uit de 'stakeholders
approach'.

Allereerst komt de wijze waarop de wetgever de bevoegdheden van de toezichthouders voorstelt als hoofdzakelijk uitvoerend en met een beperkte keuzeruimte, niet
overeen met de werkelijkheid. De aard en de juridische intensiteit van de bevoegdheden van de toezichthouders kan onderling verschillen, maar het hoofdstuk liet zien
dat de wetgever in feite aan alle toezichthouders bevoegdheden met regulerende
effecten heeft toegekend in die zin dat zij op een algemeen niveau of voor een concreet geval interpretatie en toepassing mogen geven aan open normen (zie ook
bevoegdannex 1). Met uitzondering van de DTe hebben de toezichthouders niet de
Zij
hebben wel de
heid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften.
bevoegdheid om ter interpretatie van open normen en de afweging van belangen
beleidsregels op te stellen. Beleidsregels zijn enkel bindend voor de toezichthouders
zelf, tenzij de toepassing van deze regels wegens bijzondere omstandigheden voor
een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen heeft. Niettemin kunnen
de marktpartijen vertroubeleidsregels externe regulerende effecten hebben, omdat
wen op en rekening houden met de wijze waarop de toezichthouders voornemens
zijn hun bevoegdheden uit te oefenen.
De toezichthouders kunnen hun regulerende bevoegdheden enkel op effectieve en
heeft over de
legitieme wijze uitoefenen, indien de wetgever een coherente visie

wijze waarop een transparant, participatief, accountable, consistent, coherent, voorspelbaar, proportioneel, efficient en effectief optreden door de toezichthouders kan
worden gewaarborgd, waarbij moet worden gedifferentieerd naar de aard van de
bevoegdheden. De wetgever mag de toezichthouders geen belemmeringen opleggen
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voor het in de praktijk brengen van good governance. Het
feit, dat de regulerende
bevoegdheden worden gecombineerd met sanctionerende bevoegdheden, die in de
tweede reguleringsperiode aanmerkelijk zijn uitgebreid, maakt de noodzaak van
effectieve besluitvormingsprocedures en beroepsmogelijkhed zeer
en
dringend.
Ten tweede rijst het gevaar, dat bij een beperkte formulering van de bevoegdheden
van de toezichthouders de wetgeving door de dynamiek van de markt wordt ingehaald. Hierdoor kunnen de toezichthouders niet effectief optreden tegen concurren-

tieverstoringen en niet in materieel en/of procedureel opzicht op effectieve en legitieme wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders. Het wordt ook
verdedigd, dat in deze omstandigheden de door de wetgever gehanteerde interpretatie van nationale constitutionele rechtsbeginselen kan
wringen met de verplichting
voor de wetgever om op grond van artikel 10 EG alle maatregelen te nemen om een
effectieve implementatie van de Europese richtlijnen te verzekeren. Het wordt benadrukt dat in geval Europese richtlijnen op bepaalde punten een
uitputtende regeling
bevatten, zoals de AMM-bepalingen van de elektronische communicatierichtlijnen,
de lidstaten op grond van artikel 10 EG geen verdergaande maatregelen mogen treffen. In geval de Europese bepalingen het karakter van minimumharmonisatie hebben, mag de wetgever ruimere discretionaire bevoegdheden toekennen aan de toezichthouders dan de Europese richtlijnen expliciet bepalen, maar
artikel 10 EG is op
een algemeen niveau een te magere basis om dit verplicht te stellen.
Echter, het is
betoogd dat bij het bestaan van keuzevrijheid bij de vormgeving van de verschillende
Europese bevoegdheden, zoals bij de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode, de wetgever geen juiste benadering volgt door de toekenning van de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften op voorhand uit te
sluiten. In geval de wetgever heeft besloten een toezichthouder met verschillende
Europese taken te belasten, vereist artikel 10 EG, dat de wetgever bij de vormgeving
van Europese bevoegdheden met keuzeruimte rekening houdt met
specifieke nationale omstandigheden, zoals de eisen van de gebruikers, lokale bottlenecks en de
marktstructuur, om te waarborgen dat de nationale autoriteit zijn Europese
bevoegdheden op effectieve wijze kan uitvoeren. Specifieke nationale omstandigheden zouden kunnen vereisen dat de wetgever
ex ante algemene regulerende
bevoegdheden toekent aan de onafhankelijke mededingingstoezichthouder, indien
dit voor een nuttige toepassing van de Europese bevoegdheden met keuzeruimte
noodzakelijk is en deze bevoegdheid niet aan de minister kan worden gedelegeerd
wegens het belang van een onpartijdige bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouder in een concreet geval (zie uitgebreid hfdst. 3, par. 2.5.3). De
wetgever heeft
bij de implementatie van de Europese richtlijnen in de eerste reguleringsperiode
geen aandacht besteed aan de eisen die specifieke nationale omstandigheden kunnen stellen aan de vormgeving van de Europese bevoegdheden met keuzeruimte die
aan de OPTA werden toegekend.
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Ten derde is betoogd, dat artikel 10 EG en de onafhankelijkheidseisen uit de richtlijnen en de artikelen 81 en 82 EG, juridische voorwaarden stellen aan de delegatie van
in geval de staat aandeelhoualgemene regulerende bevoegdheden aan de minister,
der is in de marktpartijen. Op dit moment treedt de minister zowel op basis van de
energiewetgeving als op basis van de Tw als nationale regelgevende autoriteit op.
Daarnaast zal na de inwerkingtreding van de wetswijziging tot de verruiming van de
het gebied
delegatiegrondslagen voor de implementatie van Europese besluiten op
van telecommunicatie en energie, de macht bij de vormgeving en positionering van

. De
het mededingingstoezicht van het parlement naar de minister verschuiven
de
mogelijkheid algeminister heeft als gevolg van de regulerende bevoegdheden
een
waarin
voor
situaties
met de finante
stellen
nflict
belangenco
mene regels op
kunnen
de
staat
activiteiten
van
ciele en aandeelhoudende
optreden. Het is daarbij
de
ontwerp-delegatiewet geen adeeen probleem, dat de bijzondere wetgeving en
en juridische scheiding tusstructurele
de
die
bevatten
quate juridische waarborgen
het
en
de
minister
van
activiteiten
sen de regulerende
aandeelhouderschap van de
ook
staat in de voormalige monopolisten garanderen (zie
hfdst. 1, par. 4.2). Daarom
staat de delegatie van regelgevende bevoegdheden aan de minister onder deze
omstandigheden op gespannen voet met de Europese onafhankelijkheidseisen.
Ten vierde is betoogd, dat een nuttige interpretatie van de Europese onafhankelijkheidsbepalingen vereist, dat de wetgever niet dusdanig gedetailleerde regelgevende
bevoegdheden aan de minister delegeert die de toezichthouder belemmeren om in
een concreet geval op een onpartijdige en effectieve wijze uitvoering te geven aan
zijn bevoegdheden. In sommige gevallen heeft de minister de bevoegdheid gedetailleerde regels te stellen over een onderwerp waarvoor een zeer specifieke economische en technische kennis is vereist, zoals de technische voorwaarden en tariefstructuren uit de Ewet 1998 en de Gaswet. Voor een juiste toepassing van deze
van groot belang.
bevoegdheden is een objectieve en deskundige oordeelsvorming
politieke procesvan
traagheid
de
en
it
Gelet op het gevaar van politieke opportunite
sen, kan ernstig worden betwijfeld of de regulering door de minister, al dan niet op
verzoek van het parlement, zal bijdragen aan effectieve en consistente regulerings-

oplossingen. Voorts bestaan op deze wijze onvoldoende juridische waarborgen, dat
de DTe de ruimte heeft op onpartijdige wijze uitvoering te geven aan zijn bevoegdheden in een individueel geval.

Ten vijfde schiet de traditionele interpretatie van constitutionele rechtsbeginselen
ook tekort voor de waarborging van een effectieve en legitieme uitoefening van de
ministeriele verantwoordelijkheid. De minister volgt bij de invulling van de ministeriele verantwoordelijkheid voornamelijk een nationale benadering, zonder rekening
te houden met de invloed van het Europese recht op de reikwijdte en effectiviteit van
de ministeriele verantwoordelijkheid. Immers, de

158

minister moet op grond van arti-

Constitutionele inbedding van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders

kel 10 EG waarborgen dat het toezichtssysteem en de gebruikmaking van zijn
bevoegdheden tot controle van de toezichthouders binnen dit systeem, in overeenstemming zijn met het Europese recht. De hoofdstukken 8 en 9 bespreken uitgebreid, dat de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de netwerken in combinatie met ex ante bevoegdheden van de Commissie om nationale besluiten te
blokkeren of de toezichthouders van de zaak te halen, de effectiviteit van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid onder druk kunnen zetten. De hoofdstukken 8 en 9 stellen aan de orde, dat de minister op grond van artikel 10 EG moet
waarborgen dat de toezichthouders kunnen voldoen aan de verplichtingen die voor
hen voortvloeien uit het Europese recht. Dit betekent dat de minister op grond
van
artikel 10 EG ook rekening moet houden met de verplichtingen die voor de toezichthouders volgen uit artikel 10 EG en de specifieke Europeesrechtelijke
verplichtingen
tot loyale samenwerking met de Commissie en de netwerken die zijn gegrond
in de
Europese wetgeving, inclusief de plicht rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de netwerken.
Ten zesde zal de aanpak van de wetgever inzake de interpretatie van constitutionele

rechtsbeginselen niet werken in de praktijk van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders, indien de toezichthouders voldoen aan de verplichtingen die voor hen
voortvloeien uit het Europese recht. Het is immers vaste rechtspraak dat de toezichthouders, ongeacht het bestaan van een expliciete nationale wettelijke grondslag,
nationale wetgeving en ministeriele aanwijzingen die strijdig zijn met het rechtstreekswerkende Europese recht, buiten toepassing moeten laten, mits het rechtszekerheidsbeginsel wordt gerespecteerd.

Ten zevende is een strikte scheiding tussen beleid en uitvoering bij het mededingingstoezicht in de praktijk onmogelijk. De mededingingstoezichthouders moeten
bij de uitvoering van hun bevoegdheden open normen interpreteren en ingewikkelde economische beoordelingen maken, waarbij zij conflicterende
belangen van de
verschillende stakeholders moeten afwegen. Afgezien van de vraag of de
politiek
uberhaupt in staat is overeenstemming te bereiken over alle complexe en controversiele vragen die rijzen bij het mededingingstoezicht, kan een nadere
normering van
de bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders door de formulering van
algemene aanwijzingen niet voorkomen, dat zij in een concreet geval nog steeds
complexe belangenafwegingen moeten maken die bredere maatschappelijke consequenties kunnen hebben.
Een tweede dilemma bij de vormgeving van het mededingingstoezicht vloeit voort
uit het spanningsveld tussen de plicht voor de wetgever op grond van het nationale
effectiviteitsbeginsel en de artikelen 10 jo. 81 en 82 EG waarborgen te treffen voor
een consistent mededingingsbeleid en de plicht te zorgen dat de bijzondere toezicht-
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houders voldoende rekening kunnen houden met de doelstellingen van de sectorspecifieke richtlijnen. De wetgever staat daarom voor het dilemma het sectorspecifieke
toezicht zoveel mogelijk bij de NMa onder te brengen of twee afzonderlijke toezichthouders te handhaven en de afstemming op andere wijze te regelen. De Nederlandse

regering heeft voor de eerste mogelijkheid gekozen en hanteert in beginsel het
beleid, dat het kamermodel de beste waarborg is voor een consistent en effectief
mededingingsbeleid. In dat licht bestond het voornemen de OPTA af te schaffen als
afzonderlijke toezichthouder en bij de NMa onder te brengen, maar deze plannen
zijn voorlopig uitgesteld. Het kamermodel is ongetwijfeld een goede waarborg voor
een consistent mededingingsbeleid. Echter, gelet op de meer op de vrije markt
georienteerde cultuur die over het algemeen bij algemene mededingingsautoriteiten
heerst, zal de NMa meer terughoudend zijn met de opstelling van ex ante sectorspecifieke regulering dan een sectorspecifieke toezichthouder. Indien de eindverant-

woordelijkheid voor de sectorspecifieke regulering in een te vroeg stadium van het
liberaliseringsproces wordt ondergebracht bij de NMa, rijst daarom het gevaar dat bij
de toepassing van mededingingsrechtelijke concepten op basis van sectorspecifieke
wetgeving onvoldoende recht wordt gedaan aan de sectorspecifieke doelstellingen.
Dit kan onderregulering tot gevolg hebben.
Het kan dus worden geconcludeerd, dat de visie van de wetgever inzake de constitutionele positie van de mededingingstoezichthouders zich weliswaar enigszins, op
een niet coherente wijze, heeft ontwikkeld, maar in de tweede reguleringsperiode
nog steeds hoofdzakelijk is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, die tekortschiet voor een effectieve en legitieme inbedding. Het volgende hoofdstuk onderzoekt op welke wijze de visie van de wetgever heeft doorgewerkt in de toezichtspraktijk van de DTe en de OPTA.
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Toezichthouder

OPTA

DTe

NMa

Onafhankelijkheid
Parlement

Zbo

Zbo

Zbo

Vaststelling wettelijk
mandaat

Vaststelling wettelijk man-

Vaststelling wettelijk mandaat

daat

Controlefunctioneren
OPTA/wet via ministeri8le verantwoordelijkheid (art. 68 Gw)

Controle functioneren
DTe/wet via ministeriele
verantwoordelijkheid (art.

Controle functioneren wet en

Geen/nauwelijks
rechtstreekse con-

Geen/nauwelijks rechtstreekse controle en verantwoording aan parlement

trole en verantwoording aan parlement
Bevoegdheden

minister van EZ

Algemene
aanwiizingen,

inlichtingenrecht.
goedkeuring begroting
en bestuursreglement. benoeming- en
ontslagrecht, beoor-

delen laarverslag,
financieel jaarverslag,
taakverwaarlozingsregeling, evaluatie toezichthouder, opstelling
ministeriele regels en
AMvB's

68 Gw)

Algemene aanwijzingen,

Awb, aangevuld met

specifieke bepalingen
zoals toepassing afd.
3.4 Awb bii belangriike
regulerende besluiten
en verzwaarde

Rechtsbescherming

motiveringsplicht bij
besluiten met aanzienlijke gevolgen voor de
markt (art. 1.3 Tw)
Automatisch rechtstreeks beroep tegen
alle regulerende
besluiten bij CBB in
eerste en enige
instantle
Bij punitieve besluiten
beroep bij Rb Rotterdam en hoger beroep

Algemene

aanwijzingen,

inlichtingenrecht, periodieke informatieverschaffing over geleverde en te
leveren prestaties door
DTe, benoeming- en ontslagrecht, beoordelen jaarverslag en toezending van
verslag inclusief bevindingen
minister naar parlement,
toezending ontwerpbegroting. taakverwaarlozingsregeling,
evaluatie toezichthouder
(wordt uitgevoerd door
NMaart. 80 Ewet 1998),
opstelling ministeridle
regels en AMvB's, goedkeuring bestuursreglement.

opdragen werkzaamheden/ geven
instructies i.v.m. uitvoering
regelgeving op het gebied van de
mededinging op grond van het
Verdrag, voorzover daarin niet
bij of krachtens de wet is voorzien, inlichtingenrecht,
periodieke informatieverschaffing over geleverde en te leveren
prestaties door NMa, benoeming- en ontslagrecht, beoordelen jaarverslag en toezending
van verslag inclusief bevindingen
minister naar parlement, toezending ontwerp-begroting,
taakverwaarlozingsregeling,
evaluatie toezichthouder, goedkeuring bestuursreglement en
mandaatregeling uitvoering
Gaswet en Ewet 1998

Awb, aangevuld met speci-

Awb, aangevuld met plicht rot

handhavingsplan en mandaatregeling uitvoering
Gaswet en Ewet 1998
Procedures

NMa via
ministeridle verantwoordelijkheld (art. 68 Gw)
Geen/nauwelijks rechtstreekse
controle en verantwoording aan
parlement

fieke bepalingen zoals raadpleging representatieve
organisaties bij vaststelling

toepassing van afd. 3.4 bij sommige besluiten tot intrekking/buitentoepassingverklaring nationale
of Europese groepsvrijstellingen/
uitzonderingen

Niet automatisch rechtstreeks beroep (art. 7. I a

Niet automatisch rechtstreeks
beroep (art. 7. I a Awb)
Rb Rotterdam in beroep en
hoger beroep CBB

x-factor en kwaliteitsterm

Awb)
Beroep bij CBB in eerste en
enige instantle
Bij punitieve besluiten

beroep bij Rb Rotterdam

en hoger beroep CBB

CBB
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Hoofdstuk 4

Good governance in de praktijk van de bijzondere

mededingingstoezichthouders

4.1

Inleiding

4.1.1

Doel hoofdstuk

Het voorgaande hoofdstuk liet zien, dat de visie van de wetgever inzake de inbedding
van de mededingingstoezichthouders in de constitutionele rechtsorde in de eerste
reguleringsperiode (1998-2003) hoofdzakelijk was gebaseerd op de traditionele
'regulatory contract'-theorie.1 In de tweede reguleringsperiode (2004-heden) bevat
de visie van de wetgever weliswaar nieuwe elementen, maar zij is nog steeds hoofdzakelijk gebaseerd op de bestaande 'regulatory contract'-theorie (hfdst. 3, par. 5).
Tevens werd geconcludeerd dat deze visie geen goede basis is voor een effectieve en
legitieme inbedding van de mededingingstoezichthouders en dat zij tot problemen
leidt op het niveau van de wetgever, de minister en de toezichthouders. Dit hoofdstuk analyseert nader welke gevolgen de visie van de wetgever heeft gehad op good
governance in de praktijk van de bijzondere mededingingstoezichthouders. Daartoe
worden enkele voorbeelden besproken van zaken die representatief zijn voor de aard
van de taken en bevoegdheden van de bijzondere mededingingstoezichthouders, de
dilemma's waarmee zij worden geconfronteerd en hoe zij hiermee omgaan. De voorbeelden hebben betrekking op zaken die onder de eerste reguleringsperiode speelden. Dit neemt niet weg dat de zaken nog steeds illustratief zijn voor de dilemma's
die spelen in de praktijk van de bijzondere mededingingstoezichthouders als gevolg
van de aard van de reguleringsomgeving en de aard van de bevoegdheden. De hoofdstukken 8 en 9 gaan nader in op de invloed van het Europese recht en de Europese
co6rdinatie- en harmonisatiemechanismen op de toezichtspraktijk in de tweede
reguleringsperiode. Dit hoofdstuk is beperkt tot de analyse van de praktijk van de
DTe en de OPTA. Het volgende hoofdstuk onderzoekt de rol van de NMa bij de
bevordering van good governance door de bijzondere toezichthouders en bekijkt
welke invloed de visie van de wetgever inzake de constitutionele positie van de
mededingingstoezichthouders heeft gehad op de rol van de NMa.

1.

Zie voor het onderscheid tussen de eerste en tweede reguleringsperiode hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.
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4.1.2

Hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste zal het optreden van de OPTA in de
zaak betreffende de regulering van de mobiele terminating access-tarieven (hierna:
mta-tarieven) en de kabeltarieven worden geanalyseerd en geevalueerd. Ten tweede
wordt bekeken en geevalueerd op welke wijze de DTe in de zaken betreffende de xfactor en de vaststelling van de gasrichtlijnen uitvoering heeft gegeven aan zijn
bevoegdheden. Bij de analyse van de praktijk van de OPTA en de DTe, zal kort aandacht worden besteed aan good governance door de mededingingstoezichthouders
in de tweede reguleringsperiode. De hoofdstukken 8 en 9 gaan dieper in op de good
governance dilemma's waarmee de toezichthouders worden geconfronteerd als
gevolg van het functioneren van de nieuwe Europese coordinatie- en harmonisatiemechanismen. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie over de wijze waarop de visie
van de wetgever good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders
heeft beinvloed en nog steeds beinvloedt en op welke punten deze visie in de praktijk

tekortschiet.

4.2

Good governance dilemma's en de OPTA

4.2.1

De bevoegdheid tot regulering van de mta-tarieven

4.2.1.1
De aanteiding
Hoewel de concurrentie in de mobiele retailmarkt in de jaren negentig van de vorige
eeuw sterk was gegroeid, bleef het voor bellers met een vaste aansluiting of een
mobiele aansluiting over het algemeen duur om te bellen naar een eindgebruiker die
een aansluiting heeft bij een andere mobiele aanbieder. De hoge tarieven waren het

gevolg van de monopoliepositie die de mobiele aanbieders genoten wat betreft de
afwikkeling van gesprekken op hun netten ofwel de mobiele terminating acces
dienstverlening (mta-dienstverlening).2 Mobiele terminating access is een zogenaamde 'bottleneck facility'. Aanbieders van telecommunicatiediensten die een
gesprek tot stand willen brengen tussen hun eigen klant en een eindgebruiker van
een (ander) mobiel netwerk, hebben meestal wegens het gebrek aan technisch en
economisch interessante alternatieven geen andere keuze dan om van de terminating dienst van de andere mobiele aanbieder gebruik te maken, ongeacht de prijs die

daarvoor wordt gevraagd. Verder heeft het gedrag van de eindgebruiker nauwelijks
invloed op de hoogte van de mta-tarieven. Dit komt ten eerste doordat voor de
opbellende eindgebruiker de retailtarieven voor gesprekken naar een mobiel net2.

De mta-dienst is een interconnectiedienst die een rnobiele aanbieder andere aanbieders van telecommunicatienetwerken en/of diensten aanbiedt, teneinde de eindgebruikers van die andere aanbieders in
staat te stellen te communiceren met de eindgebruikers van de mobiele aanbieder.
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werk onvoldoende transparant zijn. Ten tweede zijn de kosten van een inkomend
telefoongesprek voor het merendeeI van de mobiele eindgebruikers geen, althans
geen doorslaggevende overweging, bij hun keuze voor een mobiele aanbieder. Dit
wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten van een telefoongesprek, evenals in alle
andere landen van de Europese Unie, worden gedragen door
degene die belt (het 'calling party pays'-principe).
De OPTA voelde als gevolg van signalen uit de markt al enige tijd een druk om actie
te ondernemen tegen de hoge mta-tarieven. In andere EU lidstaten zoals het Vere-

nigd Koninkrijk (zie hfdst. 10, par. 4.5.4) en Denemarken hadden de telecommunicatieautoriteiten onder aanmoediging van de Europese Commissie de mta-tarieven
reeds aan sectorspecifieke regulering onderworpe
n. In het licht van deze ontwikkelingen publiceerde de OPTA op 19 december 2001 een consultatiedocument inzake
de regulering van de mobiele terminating tarieven.3 In dit document geeft de OPTA
aan, dat zij voornemens is de mta-tarieven ex ante te reguleren op basis van het

beginsel van kostenorientatie. Dit beginsel houdt in,
dat de tarieven zijn gebaseerd
op de onderliggende kosten vermeerderd met een redelijk rendement. Onvermin-

derd dat het een consultatiedocument betrof, leek de OPTA vastberaden over de
gewenste aanpak en besteedde zij nauwelijks aandacht aan andere oplossingen voor
het geconstateerde concurrentieprobleem.4 Van begin af aan was het voornemen
van de OPTA zeer controversieel, omdat de Tw 1998 geen duidelijke rechtsgrondslag
bood voor een dergelijke economische interventie. De
plannen riepen dan ook veel
weerstand op bij de mobiele aanbieders die van mening waren, dat de OPTA het legaliteitsbeginsel zou schenden.

Het voorbeeld van de mta-tarieven is illustratief voor hoe een
beperkte formulering
van de wettelijke bevoegdheden een toezichthouder kan beletten op evenwichtige
wijze rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en voor welke good
governance dilemma's hij wordt gesteld. Het voorbeeld laat zien welke complexe
belangenafwegingen een toezichthouder moet maken bij de invulling van open normen en dat daarbij veel onduidelijkheid kan bestaan over hun
reikwijdte. De problematiek inzake de mta-tarieven riep niet alleen vragen op
over de grenzen van de
bevoegdheden van de OPTA, maar ook over de samenwerking tussen de NMa en de
OPTA bij een overlap van competenties. Hoewel de samenwerking tussen beide toe-

zichthouders in dit hoofdstuk zijdelings aan de orde komt,
zal zij in hoofdstuk 5

3.

4.

OPTA, Consultatiedocument, De regulering van mobiele terminating tarieven, kenmerk OPTA/IBT/2001/
203784,19 december 2001.
Zie voor een uitgebreide analyse van de alternatieve mogelijkheden om de hoge mta-tarieven aan te

pakken: P.W. de Bijl, G. Brunekreeft, E.E.C. van Damme, R Larouche, N. Shelkoplyas & V Sorana,

connected Networks, TILEC report prepared for NWO,
Tilburg: TILEC 2004.

sity. nl/tilec/publications/reports/networks.pdf.

Inter-

http://www.tilburguniver-
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nader worden geanalyseerd. De volgende paragrafen onderzoeken hoe de OPTA in de

mta-zaak te werk ging.
Geen bevoegdheid tot opstelling avv's ofAMM-regulering onder Tw 1998
4.2.1.2
De oude ONP-richtlijnen waren niet technologieneutraal en waren hoofdzakelijk
gericht op de regulering van de aanbieders van de traditionele vaste openbare telefoonnetwerken en diensten. Dat verklaart waarom de Tw 1998 de OPTA niet de
bevoegdheid bood de mobiele operators als AMM aan te wijzen en op grond van die
aanwijzing hun mobiele tarieven te reguleren.5 De mobiele aanbieders konden enkel
worden verplicht tot kostenorientatie, indien zij werden aangewezen als aanbieders
met AMM op de markt voor de vaste en de openbare telefoondienst samen.6 Op het
moment dat de problematiek speelde, kwam geen van de mobiele aanbieders in aanmerking voor zo'n aanwijzing. Ook bestond voor de OPTA geen algemene bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften op basis waarvan zij
de mta-tarieven zou kunnen reguleren. Het uitgangspunt was daarom dat de contractspartijen op basis van hun contractsvrijheid tot overeenstemming kwamen over
de hoogte van de interconnectie tarieven. Echter, de OPTA kon wel gebruikmaken
van haar concrete regulerende bevoegdheid tot de beslechting van geschillen tussen

marktpartijen. Indien partijen geen overeenstemming bereikten, konden zij op
grond artikel 6.3, eerste of tweede lid, Tw 1998 (oud) de OPTA vragen de voorschriften vast te stellen die tussen hen zouden gelden.7 Volgens de parlementaire geschiedenis bij de Tw 1998 (oud) diende de OPTA in het kader van een geschil de tarieven
te toetsen aan de normen van de redelijkheid en de billijkheid, die de contractspartijen ingevolge het burgerlijk recht in de precontractuele fase moeten respecteren:
De OPTA genoot keuzeruimte bij de beoordeling van de mta-tarieven in een concreet
geval. Daarom had zij op basis van artikel 4:81 Awb de bevoegdheid beleidsregels te
formuleren over de interpretatie van het begrip redelijkheid en de wijze waarop zij
de belangen afweegt bij de toepassing van haar bevoegdheid. Beleidsregels kunnen

niet zoals algemeen verbindende voorschriften verplichtingen opleggen aan burgers
en zijn enkel bindend voor de OPTA zelf, tenzij de toepassing van de regels wegens
bijzondere omstandigheden voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (art. 4:84 Awb). Niettemin kunnen beleidsregels wel externe regule-

5.

6.
7.

8.
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Op grond van artikel 6.4 Tw 1998 (oud) konden telecommunicatie aanbieders als AMM worden aangewezen indien zij op een in de Tw 1998 (oud) vastgelegde relevante markt een marktaandeel van 25% of
diensten
meer genoten. De Tw definieerde de markt voor mobiele netwerken en de markt voor mobiele

niet als afzonderlijke markt.
Artikel 6.4, lid 2, jo. 6.6, lid 1, Tw 1998 (oud).
Een geschil in de zin van artikel 6.3, lid 1, Tw 1998 (oud) betrof de totstandkoming van een overeenkomst en een geschil in de zin van artikel 6.3, lid 2 (oud), betrof een geschil inzake de uitvoering van
een overeenkomst.
Kamerstukken II 1997/1998, 25533, nr. 5, p. 78 en Kamerstukken 1 1997/1998, 25533, nr. 309b, p. 18.
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rende effecten hebben, omdat de marktpartijen vertrouwen op en rekening houden
met de beleidsregels en hun gedrag zullen afstemmen op de voorgenomen
bevoegdheidsuitoefening door de OPTA. Het door KPN Mobile tegen Telfort Mobiel B.V.
(later 02) aanhangig gemaakte geschil was de directe aanleiding voor de OPTA een
consultatieprocedure te starten over de opstelling van beleidsregels voor de beoordeling van de mta-tarieven. Vanwege het geschiloverschrijdende karakter van de
mta-problematiek en het belang van de waarborging van een consistent beleid,
stelde de OPTA haar definitieve beslissing in het aanhangige geschil uit totdat de
beleidsregels waren gepubliceerd.
4.2.1.3

Interpretatie en toepassing open norm

In het consultatiedocument hield de OPTA bij de invulling van het begrip redelijkheid rekening met de concrete omstandigheden op de mta-markt zoals het bottleneck karakter van de mta-dienstverlening, de hoge tarieven, de geldende regelgeving, het calling party-pays beginsel (hierna: cpp-beginsel) en de negatieve
effecten van de mta-tarieven voor de eindgebruikers. Daarnaast deed de OPTA een
beroep op de doelstellingen van de Tw en het algemene mededingingsrecht. Hoewel
zij niet expliciet verwees naar artikel 9 van de Interconnectierichtlijn, kwam de uitleg
die de OPTA aan de doelstellingen van de Tw gaf, overeen met de doelstellingen van
artikel 9 van de Interconnectierichtlijn.9 Volgens de OPTA brachten de doelstellingen van de Tw met zich dat het begrip redelijkheid zo moest worden uitgelegd dat het
door een aanbieder gehanteerde tarief de bevordering van de bestendige mededinging en de belangen van de eindgebruikers niet in de weg zou staan. Echter, zoals
hierna wordt besproken, zijn deze belangen conflicterend en moest de OPTA deze
belangen tegen elkaar afwegen.
De mobiele operators waren van mening dat de OPTA niet bevoegd was de mta-tarieven te reguleren. Daarnaast achtten zij hun tarieven niet onredelijk. Deze tarieven

waren volgens hen juist een gevolg van een concurrerende mobiele markt waarin de
ondernemingen volgens het beginsel van Ramsey pricing hun tarieven zetten. 10
Deze tarieven zijn gebaseerd op het principe dat de consument vanwege de lage
vraagselasticiteit meer betaalt voor de mta-dienstverlening, maar dat de inkomsten
uit de mta-tarieven worden gebruikt voor de subsidiering van goederen of diensten
met een hoge vraagelasticiteit, zoals de verstrekking van gratis mobieltjes en de
retailtarieven voor uitgaande gesprekken. De OPTA was echter van mening dat deze
structuur niet rechtvaardig was, omdat dan voornamelijk de eindgebruikers van het
vaste netwerk de eindgebruikers van de mobiele netwerken subsidieerden.

9.
10.

Zie artikel 9 van Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 (Interconnectierichtlijn), PbEG 1997 L 199/32,
zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998, PbEG 1998 L 268/37.
Zie hierover E. van Damme, 'OPTA moet regels mobiele telefonie herzien', FD 11 oktober 2002.
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4.2.1.4
Afstemming met deNMa
De OPTA heeft op grond van het Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa ook overlegd
met de NMa over de ontwerp-beleidsregels. De NMa kon namelijk op grond van de
Mw handhavend optreden tegen de mobiele operators, indien kon worden vastgesteld dat zij een machtspositie hadden en van deze positie misbruik hadden gemaakt.

Aangezien bij een samenloop van bevoegdheden het Samenwerkingsprotocol
bepaalt dat het sectorspecifieke regime voorgaat, nam de OPTA het voortouw bij de
behandeling van de mta-problematiek (zie hfdst. 3, par. 2.6.2 en hfdst. 5, par. 2.2.2).
De OPTA diende daarbij te waarborgen dat zij begrippen uit het algemene mededingingsrecht op een wijze uitlegt die consistent is met de uitleg die door de NMa aan
deze begrippen wordt gegeven. De OPTA en de NMa hadden op grond van artikel
18.3, derde lid, Tw 1998 (oud) geen richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van de
relevante markt inzake de mta-dienstverlening en de mta-tarieven. Derhalve dienden de OPTA en de NMa ad hoc over deze problematiek te overleggen. Dit overleg
resulteerde niet in een gezamenlijk standpunt van de OPTA en de NMa over de wijze
van beoordeling van de mta- tarieven in een geschil. Dit was opzienbarend, omdat de
NMa en de OPTA, bijvoorbeeld, wel gezamenlijke richtsnoeren hadden gepubliceerd
voor de beoordeling van de tarieven voor de toegang tot de kabel.11 In het geval van
de mta-tarieven heeft de NMa enkel een niet bindend advies uitgebracht over de
voorgenomen beleidsregels van de OPTA.
De NMa moest het onderzoek naar de machtspositie van de mobiele operators nog
afronden, maar in het advies van 27 maart 2002 stelde zij dat de door de OPTA naar
voren gebrachte argumenten aannemelijk maakten dat sprake is van een aparte relevante markt voor het termineren van verkeer op een individueel netwerk.12 De NMa
overwoog verder, dat indien zij vaststelt dat de mobiele aanbieders over een mono-

poliepositie beschikken hun mta-tarieven in de regel aan het beginsel van kostenorientatie dienen te voldoen. De NMa en de OPTA hadden een andere visie op de uitwerking van het beginsel van kostenorientatie. Volgens de NMa mochten de
aanbieders de historische kosten en een redelijk rendement in rekening brengen. De
costs'
OPTA gaf de voorkeur aan de bottum up'forward looking long run incremental
worden
niet
deze
kostentoerekeningssystematiek
(FL-LRIC)-systematiek. Volgens
kosten
die
de
enkel
maar
de historische kosten van de netwerkaanbieder vergoed,
door een efficiente netwerkoperator onder concurrerende marktomstandigheden op

11.

12.

Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken', 17 augustus 1999,
Staatscourant 1999, nr. 159, p. 6. Zie bijvoorbeeld ook 'Richtsnoeren inzake prijssqueeze', 28 februari
2001, Staatscourant 2001, nr. 44, p. 7,
NMa 27 maart 2002, advies met kenmerk 2574/104.b114. De

NMa heeft haar onderzoek

naar de rele-

vante markt in augustus 2002 met een door London Economics uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve analyse onderbouwd. NMa 1 augustus 2002, Rapportage over de marktdefinitie van het afwikkelen
van gesprekken op mobiele netten.
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basis van de huidige stand van de techniek zouden worden gemaakt.13 Blijkbaar was
de NMa van mening, dat de benadering van de OPTA te veel zou ingrijpen in de commerciele vrijheid van de mobiele operators, omdat de efficiente kosten zouden moeten worden geschat en het gevaar bestond dat de operators niet alle kosten konden
terug verdienen. Dit zou kunnen leiden tot een verslechtering van het investerings-

klimaat en de bestendige mededinging.
4.2.1.5

Definitieve richtsnoeren

Uiteindelijk bevestigde de OPTA het voornemen, dat de tarieven van de mobiele operators moesten worden gereguleerd op basis van het beginsel van kostenorientatie.
De OPTA liet het belang van de operators om hun investeringen terug te verdienen,
minder zwaar wegen dan de NMa door vast te houden aan de FL-LRIC-systematiek.
Echter, de OPTA erkende dat de ontwikkeling van een dergelijk kostentoerekeningsmodel erg veel tijd in beslag zou nemen. Daarom zou in eerste instantie de redelijk-

heid van de mta-tarieven worden beoordeeld aan de hand van een benchmark met
de mta-tarieven die door de best presterende aanbieders elders in Europa werden
gehanteerd.14 Op basis van deze benchmark zouden de mobiele aanbieders in Nederland hun maximale mta-tarieven twee keer neerwaarts moeten bijstellen. Uiteindelijk zou bij de derde neerwaartse aanpassing worden uitgegaan van de uitkomsten
van het dan ontwildcelde bottum up FL-LRIC-model en zouden per 1 juli 2003 de op
basis van dat model bepaalde maximale mta-tarieven gelden. De OPTA legde haar
beleid vast in richtsnoeren15 en besliste dienovereenkomstig in het geschil tussen 02
en KPN mobile en andere geschillen. 16
4.2.1.6

Oneigenlijke oprekking bevoegdheden
Vanwege vier redenen kon worden betwijfeld of de handelwijze van de OPTA juridisch houdbaar was. Ten eerste was het inderdaad zo dat de OPTA ter waarborging
van een consistente besluitvorming beleidsregels mocht opstellen voor de beoorde-

13.

Zie ook het Consultatiedocument van de OPTA, Tarie»egulering voor interconnectie en bijzondere toegangsdiensten, de introductie van een nieuw reguleringsconcept, OPTA 21 december 2000, hoofdstuk 5 en

de 'Richtsnoeren inzake tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten',
14.

Staatscou-

rant 2001, nr. 75, p. 7.
De OPTA definieert het best practice niveau in overeenstemming met een
mededeling van de Europese
Commissie als een bandbreedte die wordt bepaald door tariefniveaus in de drie lidstaten met de laagste
tarieven. Zie Europese Commissie, 'Mededeling inzake interconnectieprijzen in een geliberaliseerde
telecommunicatiemarkt', PbEG 1998 C 84/03.

15.

Zie de'Richtsnoeren inzake de regulering van mobiele terminating tarieven', 28 maart 2002, Staatscourant 2002, nr, 65, p. 22, zoals gewijzigd bij Staatscourant

16.

OPTA

2002, nr. 142, p. 22.

met kenmerk OPTA/IBT/2002/2000691, geschil tussen 02 en KPN en
OPTA 19 juli 2002, besluit op bezwaar met kenmerk OPTA/JUZ/2002/201770&OPTA/JUZ/2002/
201772, geschil tussen 02 en KPN.
9 april 2002, besluit
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ling van vergelijkbare gevallen bij de uitoefening van de geschilbeslechtingsbevoegd-

heid.17 Echter, in het geval van de mta-tarieven had de OPTA alle bedrijven een vast
tarief opgelegd. Daarom was het optreden van de OPTA in strijd met het uitgangspunt dat de publicatie van beleidsregels een toezichthouder niet van de plicht ont-

slaat rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het geval (art. 4:84
Awb). Gelet op de uiteenlopende kostenstructuren van de betrokken bedrijven, de
verschillende manieren waarop de bedrijven hun gemeenschappelijke kosten toerekenen aan de verschillende diensten en de specifieke onderhandelingsposities van de
bij een geschil betrokken partijen, kon moeilijk worden volgehouden dat een algemeen maximum tarief voldoende rekening hield met de bijzonderheden van iedere
situatie. In feite wilde de OPTA via de beleidsregels de tarieven van de mobiele operators onderwerpen aan nieuwe verplichtingen wat in strijd was met het karakter
de invulling van
van beleidsregels, die enkel betrekking kunnen hebben op
bestaande bevoegdheden.

Het moet wel worden erkend, dat vanwege de bijzondere aard van de bevoegdheid
tot geschilbeslechting, waarbij ex ante voorschriften voor een concreet geval kunnen
worden gesteld, in combinatie met de open normen die moeten worden ingevuld,
niet een harde lijn is te trekken wanneer een toezichthouder te ver gaat bij de opstelling van beleidsregels door de grenzen van zijn bevoegdheden te overschrijden of
onvoldoende rekening te houden met de individuele situaties.

18

Ten tweede wilde de OPTA de mta-tarieven uiteindelijk op basis van het beginsel van
kostenoriantatie beoordelen. Daarbij hechtte de OPTA belang aan het gegeven, dat
de NMa bij de beoordeling van excessieve tarieven van dominante ondernemingen
in de zin van artikel 82 EG en 24 Mw in de regel ook het beginsel van kostenorientatie hanteerde. Echter, ten aanzien van deze zienswijze kan worden opgemerkt, dat

welke toets de NMa ook zou toepassen bij de beoordeling van excessieve tarieven, de
OPTA zelf niet de bevoegdheid heeft het algemene mededingingsrecht toe te passen
17.

18.
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Aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 29 november 2002, VTELEC 02/2675 RIP,
duivenhokken en teleDutchtone e.a. t OPTA, LJN: AF1538. Zie ook A.T. Ottow, 'Het verschil tussen
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Boom JuridiB.M.J. vander Meulen & A.T. Ottow (ed), Toezicht op markten, VAR-reeks 130, Den Haag:
sche uitgevers 2003, p. 218.
Zie CBB 25 april 2001, KPN t. OPTA en Dutchtone. Mediaforum 2001, nr. 6. p 212-219. In deze zaak
oordeelde het CBB, dat de OPTA als op het terrein van de telecommunicatie deskundige toezichthouder
bij de vaststelling van wat onder 'een redelijk verzoek tot medegebruik van antenne-opstelpunten' in
de zin van artikel 3.11 Tw 1998 (oud) moest worden verstaan, over een zekere mate van beleidsvrijheid
beschikt. Volgens het CBB diende de OPTA bij het nader invullen van deze beleidsvrijheid de grammatidit geval
cale tekst van de betreffende bepaling en de doeistellingen van de bepaling te respecteren. In
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het
dat
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bepalen
door
redelijkheid
niet overschreden
had de OPTA de grenzen van de
verzoek' een verplichting tot het verstrekken van een overzicht met coordinaten van meerdere opstelgelegd en de betrokken
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op de gedragingen van ondernemingen. Zij dient enkel te waken dat zij geen tarieven
vaststelt die leiden tot misbruik van machtspositie in de zin van artikel 24 Mw of
artikel 82 EG.

Ten derde lag bovengenoemde benaderingswijze van de NMa ten tijde van de mtacasus onder vuur (zie ook hfdst. 4, par. 2.2 en hfdst. 5, par. 4.3). In tegenstelling tot
de NMa heeft de Europese Commissie een terughoudende benadering gevolgd bij de
beoordeling van excessieve tarieven onder het Europese mededingingsrecht. De
Commissie kwam enkel tot de vaststelling van excessieve tarieven in geval de tarieven excessief waren in vergelijking tot de onderliggende kosten of tot de tarieven die
werden gehanteerd op vergelijkbare markten.19 Daarbij moet worden aangetekend,
dat de Europese Commissie een aanmerkelijk minder terughoudende benadering
volgt bij de beoordeling van de billijkheid van de tarieven van dominante ondernemingen in geval de geleverde diensten en tarieven binnen het kader van sectorspecifieke Europese regelgeving vallen.20 De voorzichtige benadering van de Europese
Commissie kan worden verklaard, doordat algemene mededingingsautoriteiten achteraf toetsen of de tarieven van een dominante onderneming excessief zijn. Het algemene mededingingsrecht biedt de mededingingsautoriteiten niet de bevoegdheid ex
ante de hoogte van de tarieven vast te stellen of te bepalen hoe dominante ondernemingen hun boekhouding moeten inrichten en kosten en opbrengsten moeten toerekenen. Aangezien geen duidelijke economische standaarden bestaan voor de wijze
waarop dominante ondernemingen in multi-service-sectoren hun gemeenschappelijke kosten dienen toe te rekenen, wordt aangenomen dat algemene mededingingsautoriteiten enige terughoudendheid moeten betrachten bij de ex post beoordeling
van de tarieven van dominante ondernemingen. Volgens deze opvatting zou een
mededingingsautoriteit enkel kunnen optreden tegen excessieve tarieven, indien de
dominante onderneming niet aannemelijk kan maken dat de tarieven in een redelijke verhouding staan tot de incrementele en gemeenschappelijke kosten.

In het licht van het voorgaande was het voornemen van de OPTA de plicht tot kostenorientatie te baseren op haar verplichting om het algemene mededingingsrecht
te respecteren, erg mager. Daarbij kwam nog als vierde reden dat volgens de systematiek van de Tw 1998 ondernemingen enkel aan ingrijpende verplichtingen als de
plicht tot kostenorientatie konden worden onderworpen, indien zij waren aangewezen als AMM. De oplegging van dergelijke ingrijpende verplichtingen buiten een
19.

Zie hierover E.H. Pijnacker Hordijk & Y. de Vries, 'Onbillijk hoge prijzen als vorm van misbruik van een

economische machtspositie onder het Europese en het Nederlandse mededingingsrecht', SEW 2002,
nr. 12, p. 433-434.
20.

De toepassing van verdergaande sectorspecifieke beginselen op de door dominante ondernemingen

gehanteerde tarieven, die tegelijkertijd ook het voorwerp zijn van sectorspecifieke regulering, is in overeenstemming met rechtspraak van het HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Jur.
1989, p. 803.
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AMM-aanwijzing om was daarom in strijd met de systematiek van de Tw. De rechtbank Rotterdam is niet meer toegekomen aan de beoordeling van de vraag of de
inhoud van de beleidsregels van de OPTA rechtmatig was.21 Na een aantal voorlopige
uitspraken heeft de rechtbank Rotterdam in de bodemprocedure naar aanleiding van
het geschil tussen 02 en KPN op basis van een zeer restrictieve uitleg van de wet
geoordeeld, dat de OPTA in ieder geval niet bevoegd was een geschil te beslechten
waarbij de netwerken van de betrokken aanbieders niet direct maar indirect via het
vaste netwerk van KPN waren verbonden (zie verder hfdst. 6, par. 3.3).22 Dit betekende dat de OPTA in de meeste mta-geschillen niet bevoegd was een besluit te
nemen, omdat bijna alle netwerken van de operators via het vaste netwerk van KPN
waren verbonden.
4.2.1.7
NMa neemt stokje over van OPTA
Na de uitspraak van de rechtbank Rotterdam heeft de NMa het stokje van de OPTA
overgenomen bij de beoordeling van de gedragingen van de mta-aanbieders. Uiteindelijk hebben de mobiele aanbieders gezamenlijk aan de NMa en de OPTA voorgesteld de mta-tarieven in drie stappen te verlagen per 1 januari 2004, mits de d-g NMa
het onderzoek naar de hoogte van de mta-tarieven in het kader van artikel 24 Mw

zou staken en het college de voorgestelde tarieven zou toepassen bij de invulling van
het begrip redelijkheid in het kader van de geschilbeslechtingsbevoegdheid. Volgens
de OPTA en de NMa zouden de mta-tarieven als gevolg van het voorstel alsnog
komen op het niveau zoals dat was bepaald in de beleidsregels van de OPTA. Mede
in het licht van de toekomstige implementatie van de elektronische communicatierichtlijnen, waaronder de OPTA wel bevoegd zou zijn tot ex ante regulering van de
mta-tarieven op basis van een AMM-aanwijzing, de heersende onzekerheid over de

uitkomsten van het hoger beroep bij het CBB en de nog immer hoge mta-tarieven
zijn de NMa en de OPTA akkoord gegaan met het voorstel van de mobiele aanbieders.23 De NMa heeft niet gemotiveerd waarom de mta-tarieven door de beugel van
de Mw konden en heeft verder geen besluit meer genomen inzake het vermeende
misbruik van machtpositie door de operators in de periode voorafgaand aan
1 januari 2004.
Omdat de schikking tussen de NMa en mobiele operators niet betrekking had op alle
lopende zaken, moest de OPTA naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank
21.

Hier dient te worden opgemerkt, dat de belanghebbende marktpartijen als gevolg van artikel 8:2 Awb
geen beroep konden instellen tegen de beleidsregels. Zij konden wel de beleidsregels indirect aanvechten door beroep in te stellen tegen een besluit dat op basis van de beleidsregels is genomen en een

exceptief verweer in te roepen.
22.

Rechtbank Rotterdam 25

april

2003, zaaknummer 02/2156 en 02/2339 TELEC, in het geding tussen

02 en KPN Mobile en OPTA, LJN: AF8131.
23.

OPTA, mededeling inzake beleid OPTA ten aanzien van de mobiele terminating
2003/204693.
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Rotterdam nog in een aantal zaken beslissen op bezwaar.24 In de beslissingen op
bezwaar handhaafde de OPTA het standpunt dat zij bevoegd was tot de beslechting
van geschillen met betrekking tot indirecte interconnectie. In een uitspraak van de
rechtbank Rotterdam, die hierop volgde kwam de rechter terug van zijn oordeel in de
bodemprocedure. De rechtbank oordeelde nu onder verwijzing naar de in deze zaak
relevante Interconnectierichtlijn, dat ook indirecte interconnectie onder het begrip
interconnectie uit de Interconnectierichtlijn valt.25 Deze uitspraak betekende dat de
OPTA alsnog bevoegd was tot de beslechting van geschillen inzake indirecte interconnectie. Deze uitspraak veroorzaakte veel rechtsonzekerheid en vragen over de
legitimiteit van de door de NMa met de mobiele operators getroffen schikkingen.
Bovendien bleef onduidelijk welke inhoudelijke maatstaven op grond van de Tw en/
of Mw golden voor de mta-tarieven die de mobiele operators in het verleden hadden
gehanteerd. Inmiddels heeft de OPTA op grond van de nieuwe Tw nieuwe besluiten
genomen inzake de ex ante regulering van de mta-tarieven, welke inwerking zijn
getreden met ingang van december 2005.26 In de tussentijd is de schikking tussen de
NMa en de mobiele operators overeind gebleven.
4.2.2

De bevoegdheid tot de regulering van de kabeltarieven

De OPTA heeft haar bevoegdheid tot de beslechtiging van geschillen inzake de verlening van toegang door de beheerders van omroepnetwerken (de kabelbedrijven) aan

programma-aanbieders ex artikel 8.7 Tw 1998 (oud) op een vergelijkbare wijze trachten op te rekken als de bevoegdheid tot geschilbeslechting ex artikel 6.3 Tw 1998
(oud). Artikel 8.7 Tw 1998 (oud) bood geen nadere normen waaraan het gedrag van
de aanbieders van omroepnetwerken moest worden getoetst. Voor de beoordeling
van laatstgenoemde geschillen wilde de OPTA na een consultatieprocedure beleidregels opstellen om de concurrentie in het programma-aanbod en consumentensoevereiniteit te stimuleren. 27

Daar werd aangenomen dat de kabelmaatschappijen over een regionale machtspositie
in de zin van artikel 24 Mw beschikten voor de toegang tot infrastructuur voor de
doorgifte van programma's, overlapten de bevoegdheden van de OPTA en de NMa. De
beide toezichthouders hebben op grond van het Samenwerkingsprotocol hun
bevoegdheidsuitoefening bij beoordeling van de kabeltarieven op elkaar afgestemd.
Dit resulteerde in gezamenlijke beleidsregels, waarin het uitgangspunt werd gehan24.

Zie A.T. Ottow,
Telecommunicatietoezicht,

De

invloed

van

het

Europese

en

Nederlandse

bestuurs(pro-

ces)recht, Den Haag: Sdu 2006, p. 104-105.
25.

26.

27.

Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2005, TELEC 04/3391-WILD, Versatel t. OP'IA en Tele2, UN:
AU2878. Zie ook Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 (Interconnectierichtlijn), PbEG 1997 L 199/32,
zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998, PbEG 1998 L 268/37.
OPTA 15 november 2005, De markt voor gespreksafgifte op het mobiele netwerk, www.opta.nl.

H.J. de Ru, 'Is OPTA bevoegd ONP op kabel toe te passen?', Mediaforum 1999, nr. 6, p. 167-168.

173

Hoofdstuk 4

teerd dat de tarieven voor de doorgifte van programma's via de kabel op basis van het
beginsel van kostenorientatie werden beoordeeld.28 Evenals bij de publicatie van de
beleidsregels inzake de mta-tarieven was het maar zeer de vraag of zowel de OPTA als
de NMa de gedragingen van de kabelaanbieders, die op basis van de oude Tw niet konden worden aangewezen als AMM, konden toetsen aan het beginsel van kostenorientatie zonder specifieke wettelijke grondslag. De richtsnoeren van de OPTA en de NMa
waren gebaseerd op een controversiele toets voor de beoordeling van excessieve tarieven onder het algemene mededingingsrecht en bevatten zonder duidelijke wettelijke
grondslag ex ante regels over de wijze waarop de kabelbedrijven hun gemeenschappelijke kosten moesten toerekenen aan de diensten die zij verrichtten. 29

Uiteindelijk heeft de rechtbank Rotterdam een besluit van de OPTA, op grond waarvan UPC werd verplicht een kostengeorienteerd tarief in rekening te brengen aan
Canal+, vernietigd.30 Het CBB vernietigde in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank Rotterdam en overwoog, dat kostenorientatie een bruikbaar beginsel is om te
beoordelen of de prijs die de kabelexploitant als aanbieder van infrastructuur vraagt
aan de programma-aanbieder een redelijke is.31 Het CBB baseerde zijn redenering op

niet ondubbelzinnige passages uit de parlementaire geschiedenis en op het gegeven
dat de OPTA in samenwerking met de NMa, door de publicatie van richtsnoeren,
invulling heeft gegeven aan de wettelijke norm (zie verder hfdst. 6, par. 3.4). Het was
erg ironisch, dat de NMa vlak daarna heeft laten weten dat onder het algemene
mededingingsrecht alleen prijzen die in vergelijking met de onderliggende kosten
onredelijk hoog zijn, als misbruik kunnen worden gekwalificeerd. Bij gebreke van een
specifieke wettelijke grondslag zal de NMa kostenorientatie in beginsel niet als norm
voor de beoordeling van tarieven gebruiken (zie verder hfdst. 5, par. 4.3).
4.2.3

Evaluatie optreden OPTA in mta- en kabelzaken

4.2.3.1
Gevolgen visie wetgever voorgoodgovernance door OPTA
De visie van de wetgever inzake de inbedding van de OPTA heeft belangrijke gevolgen gehad voor de good governance dilemma's waarmee de OPTA werd geconfronteerd. Wegens een terughoudende visie van de wetgever op de regulerende rol van de

OPTA had laatstgenoemde vaak geen adequate en duidelijke bevoegdheden om op

28.

Richtsnoeren van de OPTA en de

NMa

inzake toegang tot de omroepnetwerken', Staatscourant 1999,

nr. 159, p. 6.
29.

Volgens de richtsnoeren worden de aanbieders van omroepnetwerken geacht de systematiek van inte('fully allocated costs').
grale kostencalculatie op basis van historische kosten te hanteren

30.

Rechtbank Rotterdam 26 februari 2003, TELEC 99/2648 RIP, TELEC 99/2712 RIP, TELEC 00/509 RIP,
TELEC 00/1910 RIP, TELEC 02/894 RIP, TELEC 02/1070 RIP, gedingen tussen UPC en CANAL+ en
OPTA, LJN: AF5123, met kritische noot N.A.N.M. van Eijk, Mediaforum 2003, nr. 4, p. 146-152.
CBB 3 december 2003, AWB 03/406, 03/418 en 03/425, CANAL+, UPC en OPTA t. uitspraak van de
rechtbank Rotterdam van 26 februari 2003, LJN: AO1112.

31.
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effectieve wijze in te spelen op de dynamiek van de markt en ex ante op te treden
tegen concurrentieproblemen.32 Daarom moest de OPTA een afweging maken tussen enerzijds de bescherming van het consumentenbelang en een effectieve realisatie van de doelstellingen van het mededingingstoezicht en anderzijds het respect

voor nationale constitutionele rechtsbeginselen. De OPTA heeft in de eerste
reguleringsperiode verschillende malen het consumentenbelang zwaarder laten wegen. Zij
heeft de grenzen van de wet opgezocht, wat leidde tot lange juridische procedures.
Deze procedures veroorzaakten rechtsonzekerheid en onvoorspelbaa
rheid van de
regels die door de marktpartijen in acht moesten worden genomen.
In de zaken betreffende de regulering van de mta-tarieven en de kabeltarieven kon
vanuit het oogpunt van de bescherming van de consument met de acties van de
OPTA worden gesympathiseerd. Echter, aangezien prijsregulering
diep grijpt in de
vrijheid en eigendom van de marktpartijen, had een dergelijke interventie moeten
worden gebaseerd op een duidelijke wettelijke basis die in deze zaken ontbrak. Het
is daarom in de meeste gevallen begrijpelijk dat de rechters, voorzover twijfel
bestond over de uitleg en reikwijdte van een bevoegdheid van
de OPTA, het geschil
in het voordeel van de gereguleerde marktpartijen hebben beslecht (zie ook hfdst. 6).
De rechterlijke oordelen gaven wel een belangrijk
signaal aan de wetgever, dat de
bevoegdheden van de toezichthouders duidelijk moesten worden geformuleerd en
tegelijkertijd voldoende discretie moesten bieden voor een effectieve realisatie van
hun wettelijke mandaat.
Aangezien de AMM-bepalingen van de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode het karakter van minimumharmonisatie hadden, was de
wetgever op een algemeen niveau niet verplicht de OPTA op grond van artikel 10 EG
ruimere ex ante regulerende bevoegdheden te geven dan de oude ONP-richtlijnen expliciet vereisten, in
die zin dat ondernemingen buiten het AMM-kader om aan ex ante
regulering moesten worden onderworpen (zie hfdst. 3, par. 2.5.3). Echter, indien de wetgever een
nationale autoriteit met verschillende Europese bevoegdheden belast, vereist een
effectieve implementatie van Europese bepalingen met keuzevrijheid,
dat de wetgever rekening houdt met de nationale omstandigheden, zoals de marktstructuur, de
marktspelers, de financiale belangen van de staat en de eisen die de gebruikers stellen
aan de levering van bepaalde diensten, waarop de nationale autoriteit moet toezien. 33

32.
33.

Zie voor vergelijkbare conclusies het onderzoek van: Ottow 2006,
p. 86-110.
Zie in deze zin ook de Condusie van A-G M. Poiares
Maduro 14 juli 2004, zaak C-109/03,

KPN Telecom

BV t. OPTA, Jur. 2004, p. I-11273, ro. 27 en de Conclusie van A-G Jacobs 21 juni 2001, zaak C-79/00,
Telefanica de Espafla SA, Jur. 2001, p I-10075, ro. 78.
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In het licht van het voorgaande had de wetgever meer moeten doen om te zorgen dat
de OPTA op grond van artikel 9 van de Interconnectierichtlijn (richtlijn 97/33/EG)
in het belang van alle gebruikers adequate interconnectie kon bevorderen en garanderen, waarbij zij haar verantwoordelijkheden zodanig uitoefent dat maximale eco34
nomische efficiency wordt bereikt en de eindgebruikers maximaal profijt trekken.
Het is goed verdedigbaar, dat in geval het voorzienbaar is dat een groot aantal interconnectiegeschillen over een zelfde probleem ontstaan, zoals bij de mta-tarieven het
interconnecgeval was, de nationale autoriteit die met het waarborgen van adequate
tie is belast, ter waarborging van de interoperabiliteit van diensten en de concurrentie de mogelijkheid moet hebben ex ante algemene regels op te stellen zonder dat
ieder geschil afzonderlijk hoeft te worden beoordeeld.
Overigens had de regering wel de bevoegdheid om bij AMvB regels inzake interconnectie en de regulering van de mta-tarieven op te stellen (art. 6.1, zevende lid, Tw
1998 (oud). De regering heeft wegens een meer terughoudende visie inzake de noodzaak voor marktregulering en politieke onwil geen gebruikgemaakt van de regulerende bevoegdheden. Bovendien stond de delegatie van de regelgevende bevoegdheden aan de regering op gespannen voet staan met een nuttige uitleg van de Europese
onafhankelijkheidseisen die volgen uit de artikelen 81, 82 en 10 EG en de Europese
richtlijnen (hfdst. 1, par. 4, hfdst. 2, par. 4.3.3 en par. 4.3.4). Wegens het gebrek aan
juridische waarborgen voor de voorkoming van een belangenverstrengeling tussen
de financiele en zeggenschapsbelangen van de staat in KPN en de regulering door de

regering, kon de gebruikmaking van de regelgevende bevoegdheid betrekking hebben op situaties waarin een belangenconflict tussen de aandeelhoudende belangen
van de staat in KPN en de regulering bestond (hfdst. 3, par. 2.4.3). In het concrete
geval van de mta-tarieven bestond daadwerkelijk een belangenconflict, omdat KPN
een partij was bij de mta-geschillen. Bovendien bestond in het geval van de mtatarieven het gevaar dat de regels van de regering dusdanig gedetailleerd zouden zijn,
dat zij de OPTA zouden verhinderen in een concreet geval op een onpartijdige wijze
uitvoering te geven aan haar bevoegdheden (hfdst. 3, par. 3.2.5.3). Ter waarborging
van een nuttige uitvoering van artikel 9 van de Interconnectierichtlijn had de wetgever met dergelijke omstandigheden rekening moeten houden en aan de OPTA de
bevoegdheid moeten bieden om ex ante regels op te stellen voor de waarborging van
een adequate interconnectie.

De toegang tot de kabel werd onder de oude Tw niet door het Europese recht geregeld. Niettemin kan worden gesteld dat de wijze waarop het toezicht op de kabel was
vormgegeven, wegens de onduidelijkheid van de normen waaraan het optreden van
de kabelbedrijven moest worden getoetst niet strookte met het transparantiebegin34.

PbEG 1997 L 199/32,
Zie artikel 9 van Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 (Interconnectierichtlijn),
1998, PbEG 1998 L 268/37.

zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september
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sel. Daarnaast zorgde deze onduidelijkheid voor veel
juridische procedures die, in
combinatie met de mogelijkheid om enkel naar aanleiding van geschillen

te treden, een effectief handelen van de OPTA belemmerden.

ex post op

Ondanks de traditionele visie van de wetgever op de regulerende rol van de OPTA
toonden de casestudies aan, dat laatstgenoemde toch algemeen regulerend kon
optreden door op basis van artikel 4:81 Awb beleidsregels te formuleren, die enkel
bindend zijn voor de OPTA zelf maar wel regulerende effecten kunnen hebben
omdat de marktpartijen in de praktijk hiermee rekening houden (zie hierover hfdst.
4, par. 2.1.2). De beleidsregels hadden betrekking op de wijze waarop de OPTA een
ex ante concrete regulerende bevoegdheid uitoefende,
waarbij zij in een reguleringmet
somgeving
meerpartijen-relaties invulling moest geven aan open normen. Door
proactief invulling te geven aan de open normen ging de OPTA in de praktijk op een
algemeen niveau normstellend te werk. Het was daarbij niet gemakkelijk te bepalen
wanneer de OPTA de grenzen van haar bevoegdheden had overschreden door in
strijd met het karakter van beleidsregels marktpartijen nieuwe verplichtingen op te
leggen of door onvoldoende rekening te houden met de bijzondere omstandigheden
van het geval. Daarom kan worden vastgesteld, dat vanwege de
regulerende effecten
van de beleidsregels van de OPTA, die een normstellend karakter hebben, het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften in de praktijk
vervaagt. De verschillende opvattingen van de rechtbank Rotterdam en het CBB over
de vraag of het beginsel van kostenorientatie zonder specifieke wettelijke grondslag
kon worden gebruikt als algemene maatstaf voor de toetsing van de redelijkheid
van
tarieven op grond van de Tw en de latere bijstelling van de mening van de
NMa zijn
illustratief voor deze onduidelijkheid.
4.2.3.2
Goodgovernance initiatieven OPTA
Het is positief te waarderen, dat de OPTA bij de invulling van haar regulerende
bevoegdheden transparant te werk ging, openbare consultatieprocedures opstartte
om draagvlak voor haar beleid te creeren en een consistent beleid wilde waarborgen
door de publicatie van beleidsregels. Echter, de inhoud van het consultatiedocument

en de consultatieprocedure over de regulering van de mta-tarieven lieten zien dat de
OPTA niet meer open stond voor een echte dialoog met de marktpartijen
over het
probleem en de verschillende reguleringsalternatieven. Daarnaast was in deze zaak
en zo bleek uit de evaluatie van de OPTA ook in andere zaken, een kritiekpunt,
dat
de OPTA nauwelijks motiveert waarom zij bepaalde ideeen van de
marktpartijen
wel/niet overneemt.35 Overigens, strekte deze kritiek zich niet alleen uit tot de moti35.

Berenschot, Eindrapport deelonderzoeken, Samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties met andere instel-

lingen en organisaties, Utrecht 2005, p. 55. Zie bijvoorbeeld de wijze waarop de OPTA reageerde op de
mening/opmerkingen van de marktpartijen inzake het kader voor de beoordeling van de ondergrens
van de eindgebruikerstarieven voor vaste openbare telefoniedienstverlening van KPN. Berenschot,
Eindrapport deelonderzoek 1, uitvoering van wettelijke taken, Utrecht 2005, p. 68.
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aan de
vering van beslissingen waarin belangrijke economische en juridische keuzes
orde waren, maar ook tot de motivering van de wijze waarop zij gebruikmaakte van
36
haar sanctiebevoegdheden en de motivering van sanctiebeslissingen.

Verder volgt uit de besproken consultaties en de algemene evaluaties van de OPTA
een beeld, dat vooral de gereguleerde marktpartijen een belangrijke stem hadden in
de consultatieprocedures.37 Uit de tweede evaluatie van de OPTA bleek, bijvoorbeeld, dat de OPTA in sommige gevallen naar aanleiding van een niet transparant en
bilateraal overleg met KPN haar beleid aanpaste of met nieuwe beleidsvoornemens
kwam.38 De stem van de consument werd niet op structurele en transparante wijze
in
vertegenwoordigd. Het is reeds uiteengezet dat een individuele consument beginartikel
1:2
Awb
van
sel niet als een belanghebbende in de zin
bij bestuursrechtelijke
orndat deze niet
wordt
de
aangemerkt,
mededingingstoezichthouders
procedures bij
voldoet aan het 'persoonlijk' belang-vereiste (zie hfdst. 1, par. 8.4). Niettemin kunnen consumentenorganisaties wel worden aangemerkt als belanghebbenden in de
zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb, indien zij een rechtspersoon zijn en blijkens hun
doelstellingen en feitelijke werkzaamheden het consumentenbelang in het bijzonder
behartigen (artikel 1:2, derde lid Awb). De Consumentenbond is een vereniging met
rechtspersoonlijkheid, die volgens haar statuten en feitelijke werkzaamheden het
consumentenbelang in het bijzonder behartigt. Daarom kan zij als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb worden aangemerkt, mits het consumentenbelang rechtstreeks bij het betreffende besluit is betrokken. Hoewel de Consumentenbond in sommige gevallen werd geraadpleegd en deelnam aan
consultatieprocedures, ligt hieraan geen transparant en consistent beleid van de
OPTA en de Consumentenbond ten grondslag. Zo is niet duidelijk hoe de OPTA de
Consumentenbond bij het besluitvormingsproces betrekt en op welke wijze wordt
gewaarborgd dat de mening van de Bond ook daadwerkelijk representatief is voor de
consument, die geen homogene groep is. Het is veelzeggend dat in de evaluaties van
de OPTA de relatie van de OPTA tot de consument of vertegenwoordigende organisaties nauwelijks aan de orde komt.

36.

Zie A.T. Ottow, M.J. Konert, N,A.N.M. van Eijk & B.J. Schueler,

De Telecornmunicatiewet en handhaving,

IVIR, Amsterdam: Otto Cramwinckel 2004. Inmiddels is deze kritiek gedeeltelijk ondervangen door de
de publicatie van de Procepublicatie van Boeterichtsnoeren, Staatscourant 2005, nr. 145, p. 10 en door
dureregeling geschillen en handhaving OPTA, Staatscourant 2005, nr. 54, p. 29.
37.

Zo blijkt uit het rapport

van bevindingen dat naar aanleiding van de consultatie over de MTA-tarieven

heeft gemaakt. Zie het rapport:
is opgesteld , dat de consumentenbond in deze zaak geen opmerkingen
OPTA/IBT/2002/201816, 25 juli 2002.

38.

was bijvoorbeeld aan de orde bij de totstandkoming van de tarieven voor interconnectie en bijzon2004 (BU-LRIC IV/EDC VIII) en de afspraken die KPN en OPTA maakten
over de invoering van wholesalemaatregelen in ruil voor een verlichting van de regulering van de retail-

Dit

dere toegangsdiensten voor

tarieven, Berenschot, Eindrapport deelonderzoek
p. 34, p. 40, p. 50, p. 55, p. 56, p. 58 en p. 68.
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Het moet worden erkend, dat de kritiek van de marktpartijen op de transparantie
van de besluitvorming en de mogelijkheden van effectieve participatie, gedeeltelijk
inherent is aan de reguleringsomgeving, waarin de OPTA altijd keuzes zal moeten
maken tussen de tegenstrijdige belangen van de verschillende partijen. Echter, het
onderzoek toont wel aan dat de OPTA zich in verschillende gevallen niet daadwerkelijk'accountable' voelde, omdat zij geen gedegen verantwoording aflegde aan de verschillende stakeholders waarom bepaalde reguleringsalternatieven wel of niet werden gekozen.

4.2.4

Goodgovernance dilemma's in de tweede reguleringsperiode

4.2.4.1

Dezelfde en nieuwe dilemma's

Na de implementatie van de elektronische communicatierichtlijnen in de gewijzigde
Tw heeft de OPTA aanmerkelijk ruimere bevoegdheden gekregen in vergelijking tot
de Tw 1998 in de eerste reguleringsperiode (zie ook hfdst. 3, par. 2). De OPTA is niet
meer gebonden aan wettelijke marktdefinities. Zij heeft de bevoegdheid markten af
te bakenen en ondernemingen aan te wijzen als AMM in overeenstemming met de
beginselen van het mededingingsrecht en Europese beleidsregels van de Europese
Commissie.39 Aangezien de OPTA de marktdefinities en marktanalyses met het oog
op de toekomst moet uitvoeren, moet rekening worden gehouden met verwachte
technologische of economische ontwikkelingen gedurende een redelijke evaluatieperiode, die is gekoppeld aan het tijdschema van de volgende marktbeoordeling.40 In
het geval de OPTA een onderneming als AMM aanwijst, heeft zij keuzevrijheid bij de
beoordeling aan welke wettelijke verplichtingen zij laatstgenoemde onderneming
wil onderwerpen. Zij moet daarbij waarborgen dat de opgelegde verplichtingen passend zijn, in die zin dat zij zijn gebaseerd op de aard van het probleem en in het licht
van de doelstellingen van de Tw proportioneel en gerechtvaardigd zijn.

Uit het voorgaande volgt, dat de OPTA onder het nieuwe kader minder te maken
heeft met de vraag of zij wel of niet bevoegd is om tegen een bepaald probleem op te
treden. Zij kan zich meer richten op inhoudelijke vragen van economische regulering. Echter, zoals de zaak inzake de regulering van de omroeptarieven laat zien,
wordt zij steeds weer geconfronteerd met de vraag op welke wijze zij een legitieme
39.

40.

De procedure voor de aanwijzing en regulering van AMM-ondernemingen is opgenomen in hoofdstuk
6a van de Tw. Zie ook de 'Aanbeveling van de Commissie betreffende de relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector', PbEG 2003 L 114/45 en 'Richtsnoeren van de
Europese Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het
bestek van het gemeenschappelijke regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
diensten', PbEG 2002 C 165/6.
Op grond van artikel 6a.4 Tw dient de OPTA uiterlijk binnen drie jaar na de inwerkingtreding van een
besluit tot regulering van AMM-ondernemingen te besluiten of de bestaande verplichtingen moeten
worden gehandhaafd of ingetrokken.
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en effectieve afweging van de conflicterende belangen van alle stakeholders kan realiseren (zie hfdst. 1, par. 1.2.2, hfdst. 5, par. 2.2.5, hfdst. 8, par. 6). De OPTA heeft
ruimere bevoegdheden onder de nieuwe Tw, maar haar keuzeruimte wordt onder het
nieuwe kader verdergaand ingekaderd door het Europese recht en door nieuwe Euro-

pese harmonisatie- en coardinatieprocedures van de Kaderrichtlijn, waaraan zij is
onderworpen. Terwijl de invloed van het Europese recht op de beleidsvorming door
de OPTA is vergroot, probeert het parlement de grip van de minister op de OPTA te
vergroten. Zo heeft de minister van EZ in navolging van de motie Atsma-Blok
beleidsregels voor de OPTA geformuleerd.41 De hoofdstukken 8 en 9 tonen aan, dat
de versterkte invloed van het Europese recht en de visie van de wetgever inzake de
inbedding van de OPTA leiden tot nieuwe good governance dilemma's voor de OPTA.
Tevens analyseren zij hoe de OPTA met deze dilemma's moet omgaan.
4.2.4.2

Good governance door OPTA in de tweede reguleringsperiode
In het kabinetsstandpunt inzake de tweede evaluatie van de OPTA worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de OPTA de transparantie van haar optreden zou

kunnen vergroten en meer draagvlak voor haar beslissingen zou kunnen creeren
door, onder andere, inzicht te geven in de zaken waaraan zij prioriteit geeft.42 Hoewel
deze aanbevelingen positief zijn te waarderen, gaat het kabinetsstandpunt niet dieper
in op de vraag in hoeverre in aanvulling op de Awb nieuwe waarborgen nodig zijn voor
een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de
OPTA en in hoeverre deze zouden moeten worden verankerd in de wetgeving.

Participatie en transparantiewaarborgen belangrijke regulerende besluiten
Ter uitvoering van het Europese recht is onder de gewijzigde Tw voor de OPTA de
plicht ingevoerd voor bepaalde reguleringsbesluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb te volgen en geldt bovendien de verzwaarde
motiveringsplicht van artikel 1.3, vierde lid Tw (zie hfdst. 3, par. 2.4.4). Hierdoor
zullen onder de nieuwe Tw de participatiemogelijkheden van de stakeholders, die als
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen worden aangemerkt en de
verantwoording door de OPTA aan de belanghebbende stakeholders, verbeteren. De
OPTA heeft zelfs de bevoegdheid te besluiten dat de stakeholders die niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen worden aangemerkt, kunnen deelnemen aan de openbare voorbereidingsprocedure.43 Echter, de plicht tot het volgen
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure geldt enkel voor bepaalde in de
wet aangewezen besluiten en niet voor andere belangrijke beleidsbeslissingen die de
4.2.4.3

41.

Minister van EZ, 'Beleidsregels over door het College uit te oefenen taken in de elektronische

commu-

nicatiesector', Staatscourant 2005, nr. 109, p. 11.
42.

Brief van de minister van EZ, Kamerstukken

43.

Volgens artikel 3:15 Awb kan door het bestuursorgaan warden bepaald dat ook aan anderen de gele-

II

2004/2005, 29800 XIII, nr. 85.

genheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen.
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OPTA kan nemen, zoals bijvoorbeeld bij de opstelling van beleidsregels over de uit-

oefening van de geschilbeslechtingsbevoegdheid of over de invulling van de bevoegdheid van artikel 3.13 Tw om op eigen initiatief in concrete gevallen maatregelen te
nemen die zijn gericht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn.44 Voor deze beslissingen is het aan de OPTA te bepalen wanneer zij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure start.
4.2.4.4

Geen uitgebreide transparantie- en consultatieverplichtingen

bij toepassing

gemaaktejuridische en economische keuzes in specifiek geval

Vanuit het oogpunt van het belang van efficiente en effectieve besluitvormingsprocedures zijn uitgebreide consultatieprocedures en de verzwaarde motiveringsplicht
van artikel 1.3, vierde lid, Tw hoofdzakelijk geschikt voor de voorbereiding en totstandkoming van besluiten die belangrijke juridische en economische keuzes impliceren. Het kan dan gaan om besluiten waarbij de belangen van vele stakeholders zijn
betrokken en besluiten die een belangrijke invloed hebben op de markt. Besluiten die
nader concretiseren wat deze belangrijke beleidskeuzes of wettelijke verplichtingen
inhouden in een specifiek geval, hoeven niet aan dergelijke uitgebreide procedurele
verplichtingen te voldoen. 45

In het licht van het voorgaande is het in beginsel begrijpelijk dat de rechtbank Rotterdam en het CBB derden partijen niet als belanghebbend in de zin van artikel 1:2
Awb aanmerken bij een geschilbesluit van de OPTA waarbij in concreto de rechtsver-

44.

Artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2003 L 108/33, vereist,
dat de nationale autoriteiten de belanghebbenden raadplegen over alle maatregelen die worden genomen ter uitvoering van de elektronische communicatierichtlijnen en die aanzienlijke gevolgen hebben
voor de relevante markt. De procedure van artikel 6 van de Kaderrichtlijn is niet van toepassing op
geschilbesluiten en spoedbesluiten. Ottow zet uiteen, dat de consultatieverplichtingen uit artikel 6b.1,
lid 1, Tw aan de ene kant een ruimere en aan de andere kant een beperktere reikwijdte hebben dan artikel 6 van de Kaderrichtlijn. Zo is de procedure van de Tw in tegenstelling tot de Kaderrichtlijn wel van
toepassing op geschilbesluiten inzake interoperabiliteit. Daarentegen is de Tw niet van toepassing op
handhavingsbesluiten op grond van artikel 15 van de Tw, terwijl deze wel onder artikel 6 van de Kaderrichtlijn kunnen vallen. Ook wordt betoogd dat de opstelling van beleidsregels over de invulling van de
verschillende bevoegdheden van de OPTA, die aanzienlijke gevolgen hebben voor de relevante markt,
op grond artikel 6 van de Kaderrichtlijn aan een openbare consultatieverplichting moeten worden
onderworpen, terwijl de Tw hier niet in voorziet. Zie over de gebrekkige implementatie van artikel 6
Kaderrichtlijn in de Tw verder: Ottow 2006, p. 196-199.

45.

In dat licht

is

begrijpelijk dat artikel 6 van

de Kaderrichtlijn niet van toepassing is op geschilbesluiten.

Artikel 6 van de Kaderrichtlijn is wel van toepassing op handhavingsbesluiten met aanzienlijke gevolgen voor de relevante markt. Het kan warden verdedigd, dat artikel 6 zo kan worden geinterpreteerd
dat de openbare consultatieprocedure niet meer van toepassing is op een concreet handhavingsbesluit,
indien uitgebreid is geconsulteerd over het beleid dat aan het concrete besluit ten grondslag ligt.
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houding tussen twee concurrerende ondernemingen wordt vastgesteld.46 Ook is in
dit licht begrijpelijk dat het CBB tot de conclusie kwam dat de OPTA bij de uitoefening van haar geschilbeslechtingsbevoegdheid in een concreet geval niet verplicht is
de verzwaarde motiveringsplicht te respecteren.47 Het CBB gaat wel voorbij aan het
feit dat de juridische en economische keuzen die ten grondslag liggen aan concrete
geschilbesluiten aanzienlijke gevolgen voor alle stakeholders kunnen hebben. Voor
dergelijke juridische en economische keuzes zou de verzwaarde motiveringsplicht wel
moeten gelden. Echter, het CBB kan deze onderliggende keuzes vanwege het gebrekkige procedurele kader voor de totstandkoming van beleidsregels en het feit dat
beleidsregels op grond van artikel 8:2 Awb momenteel niet rechtstreeks appelabel
zijn, slechts indirect en terughoudend, via de band van het besluit in het concrete
geval, op rechtmatigheid en redelijkheid controleren. Hierdoor bevat het huidige wet-

telijke kader onvoldoende garanties dat de OPTA bij de formulering van het onderliggende beleid voor de uitoefening van haar geschilbeslechtingsbevoegheid op een legitieme en effectieve wijze rekening houdt met de belangen van alle stakeholders.

Nadat bepaalde beleidskeuzes zijn gemaakt, moet de OPTA bij de toepassing van de
wet en de gemaakte keuzes in een concreet geval het recht op verdediging en het
recht op een goed bestuur van de betrokken partijen waarborgen. In de geschilbeslechtingsprocedure kan de OPTA als een soort civiele rechter optreden door bij of
krachtens de wet de burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6
EVRM in een particuliere rechtsverhouding vast te stellen. Gelet op de analogie tussen de geschilbeslechtende taken van de toezichthouders en de rechterlijke functie,
heeft het CBB onlangs bepaald dat de waarborgen van artikel 6 EVRM van toepassing
zijn op de geschillenprocedure.48 Het is derhalve van groot belang, dat de betrokken
marktpartijen adequaat worden gehoord en kunnen reageren op elkaars standpun-

46.

Rechtbank Rotterdam 7 januari 2002, TELEC 00/1010-SIMO, Versatel t. OPTA, LJN: AD 7867, m.nt.
M. Geus, Mediaforum 2002, nr. 2, p. 98-100 en CBB 19 november 2003, AWB 03/622, uitspraak op het

hoger beroep van Verstatel t. de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 april 2003, reg. nr.
TELEC 02/2156 GERR en TELEC 02/2339 GERR in de geschillen op grond van de Telecommunicatiewet tussen 02 (Netherlands) en de OPTA alsmede KPN Mobile The Netherlands B.V. en de OPTA, LJN:
A01107.

AWB 04/754, KPN Telecom

t. OPTA, LJN: AT7786.

47.

CBB 16 mei 2005,

48.

CBB 6 april 2004, AWB 05/83,05/85,05/86 en 05/88, uitspraak op de hoger beroepen van OPTA,
KPN, Tele2, Enertel, MCI e.a. t. de uitspraak van 23 december 2004 van de rechtbank Rotterdam, LJN:

AV8782. Zie ook: A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht, De invloed van het Europese
bestuurs(proces)recht, Den Haag: Sdu 2006, p. 176-180 en p. 380-382.
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ten en bewijsstukken. Noch de Awb noch de Tw bevatten specifieke relevante procedureregels die op een dergelijke bevoegdheid zijn toegesneden. 49
4.2.4.5

Naar een coherente good governance visie

De Awb en de Tw bevatten geen verplichtingen voor de OPTA transparant te zijn
over de wijze waarop zij een transparante en consistente besluitvorming, een effectieve en efficiente participatie en een adequate verantwoording aan de stakeholders
in de reguleringspraktijk zal realiseren. Evenmin zijn voorzieningen opgenomen
voor een effectieve vertegenwoordiging van de belangen van de consument, wiens

stem minder goed is georganiseerd dan die van de marktpartijen.
Ondanks de beperkte uitwerking van de good governance beginselen in het huidige
regelgevingskader heeft de OPTA zelfstandig initiatieven genomen om de transparantie, consistentie en voorspelbaarheid van haar optreden te vergroten. Gelet op
het belang van een transparante, voorspelbare en consistente besluitvorming is het
positief en wenselijk dat de OPTA zoveel als mogelijk beleidsregels opstelt over de
wijze waarop zij invulling geeft aan regulerende bevoegdheden met veel keuzeruimte, die diep kunnen ingrijpen in de commerciele vrijheid van ondernemingen en
waarbij de belangen van vele stakeholders zijn betrokken. Ook heef de OPTA een
OPTA agenda gepubliceerd, waarin zij aangeeft welke marktontwikkelingen en problemen het komende jaar haar prioriteit hebben.50 Daarnaast heeft zij een procedureregeling geschillen en handhaving, boeterichtsnoeren en een beoordelingskader

49.

De indiening van een aanvraag tot beslechtiging van een geschil wordt gezien als een aanvraag in de zin

van afdeling 4.1.1. Awb. Uit de artikelen 4:7 en 4:8 Awb volgt slechts een beperkte hoorplicht. De artikelen zijn gericht op een betrouwbare informatievergaring ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding. Zij hebben niet tot doel belanghebbenden in staat te steilen op te komen voor hun belangen
teneinde het bestuursorgaan te overtuigen hoe de belangen moeten worden afgewogen. Zie ook Ottow
2003, p, 182-183 en J.CA. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbendebegrip in het bestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 221-234.
Geinspireerd door de wijze waarop de Franse telecommunicatieautoriteit (ARCEP) uitvoering geeft aan
de geschilbeslechtingsprocedure, doet Ottow in haar dissertatie zeer nuttige voorstellen voor de wijze
waarop bij vormgeving van de geschilbeslechtingsprocedure recht kan worden gedaan aan het contradictoire karakter van de procedure en voor de wijze waarop de procedure in overeenstemming kan worden gebracht met de vereisten van artikel 6 EVRM. Tevens besteedt zij aandacht aan de vraag welke
maatregelen de OPTA zou moeten kunnen treffen om de geschilbeslechtingsbevoegdheid op een effectieve wijze te kunnen aanwenden. Zie Ottow 2006, p. 147-169, p. 176-180, p. 204-207, p. 280-281,
p. 362-370 en p. 380-382.
50.

OPTA,

Strategische agenda

OPTA 2006,

november 2005, www.opta.nl.
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voor de invulling van de proportionaliteitstoets bij de oplegging van wettelijke verplichtingen gepubliceerd.51
De recente transparantie-initiatieven van de OPTA zijn te waarderen. Echter, good
governance door de OPTA en de legitimiteit van haar regulerend optreden zal verbe-

teren, indien de wetgever een duidelijke en coherente visie aanneemt over een
nieuwe inbedding van de OPTA en over de vraag welke nieuwe waarborgen good
governance kunnen verzekeren. Dit geldt temeer nu onder de nieuwe Tw voor de verzekering van een efficiante en snelle besluitvorming, in afwijking van de Awb, in de
meeste gevallen de bezwaarfase vervalt en automatisch rechtstreeks beroep bij het
CBB kan worden ingediend tegen concrete regulerende besluiten van de OPTA (zie

hfdst. 3, par. 2.4.4).

4.3

Good governance dilemma's en de DTe

4.3.1

Inleiding

Aangezien de directeur van de DTe in eerste instantie onder volledige verantwoordelijkheid van de minister functioneerde, heeft de wetgever aan de DTe veel ruimere
bevoegdheden toegekend dan aan de OPTA. Echter, het werd al snel duidelijk, dat de
wetgever onvoldoende rekening had gehouden met de aard en de doelstellingen van
de bevoegdheden van de DTe. Tijdens de eerste evaluatie van de Gaswet en de Ewet
1998 bleek dat de wetgever op cruciale onderwerpen de bevoegdheden van de DTe
nauwelijks had genormeerd en zij niet waren toegesneden op de wettelijke taak van
de dienst. Daarnaast treedt de DTe op als een belangrijke adviseur van de minister
ten aanzien van beslissingen die een belangrijke invloed hadden op de structuur van
de markt en de leveringszekerheid, zoals bij de aanwijzing van de netbeheerders, de
levering van de leveranciersvergunningen en het initieren van wetswijzigingen. Voor
de marktpartijen bestond daarom vooral in de beginfase van de DTe weinig transpa-

rantie over de rol en de bevoegdheden van de DTe en de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de minister en de toezichthouder. De volgende paragrafen
tonen aan welke good governance dilemma's het gebrek aan een coherente visie van
de wetgever over de rol van de toezichthouder en de onduidelijke omschrijving van
de wettelijke bevoegdheden leidde in de praktijk van de DTe.

51.

OPTA, 'Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA', Staatscourant 2005, nr. 54, p. 29, OPTA,
'Boetebeleidsregels', Staatscourant 2005, nr. 145, p. 10 en OPTA, 'Afwegingskader proportionaliteit van

verplichtingen', OPTA/EGM/2004/204404, december 2004. In laatstgenoemd kader zet zij op globale
en voorlopige wijze uiteen, hoe zij aan de verzwaarde motiveringsverplichting zal voldoen door beperkt
te bespreken hoe de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van maatregelen worden vastgesteld en in
de proportionaliteitstoets worden geintegreerd.
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4.3.2

Price cap-regulering: x-factor

4.3.2.1

Gevolgen van onduidehyke wetgeving en gebrekkige formulering bevoegdheden

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot de x-factor-casus zijn uitgebreid besproken in hoofdstuk 1, paragraaf 1. Uit deze zaak wordt duidelijk, dat de door de toenmalige Ewet 1998 aan de DTe toegekende bevoegdheden onvoldoende waren toegesneden op de vormgeving van een effectieve prijsregulering. Het CBB heeft bij de
beoordeling van het optreden van de DTe de bevoegdheden van de DTe beperkt en

grammaticaal geinterpreteerd en geoordeeld dat de wet niet de vaststelling van een
afzonderlijke x-factor voor iedere netbeheerder toestond. Op basis van passages uit
de parlementaire geschiedenis en rekening houdend met het doel van de vaststelling
van de x-factor, had het CBB de bevoegdheden ruimer kunnen uitleggen en de vaststelling van individuele x-factoren kunnen toestaan. Niettemin, was het oordeel van
het CBB begrijpelijk. De tekst van de Ewet 1998 normeerde de bevoegdheid van de
DTe tot vaststelling van de x-factor nauwelijks. De woorden 'ter bevordering van de
doelmatige bedrijfsvoering' zijn zeer vaag en laten essentiele vragen open, zoals de
vraag op welke wijze de directeur van de DTe het belang van adequate investeringen
in de infrastructuur verzekert. Bij gebreke van duidelijke wettelijke normen en een
duidelijke bevoegdheidsgrondslag was het te rechtvaardigen dat het CBB de belangen van de netbeheerders in dit geval zwaarder liet wegen. Aangezien de besluiten
van de DTe konden worden vernietigd op basis van een bevoegdheidsgebrek, was het
na drie jaar enkel duidelijk dat de DTe geen individuele x-factoren mocht vaststellen
en bleef de rechtmatigheid van de andere door de DTe gemaakte keuzen open.

Aan het einde van de eerste reguleringsperiode (2000-2003) stond de invulling van
de regulering voor deze periode nog steeds niet vast. Als gevolg kon de directeur van
de DTe niet overgaan tot de invoering van het systeem van maatstafconcurrentie in
de tweede reguleringsperiode (2004-2006). De DTe werd daarom gedwongen een
compromis te sluiten met de gereguleerde marktpartijen. De directeur van de DTe
heeft de sector opnieuw geconsulteerd over de vaststelling van de x-factor in de eerste en de tweede reguleringsperiode.52 Naar aanleiding van de consultatieprocedure
en gesprekken tussen de DTe en de netbeheerders bereikten de netbeheerders en de

DTe overeenstemming over de vaststelling van een uniforme x-factor gedurende de
eerste reguleringsperiode en de opbouw van de x-factor in de tweede reguleringsperiode welke bestond uit een generiek deel en een individueel deel. Tevens werd afgesproken dat de netbeheerders en aandeelhouders geen rechtsmiddelen zouden
instellen tegen de besluiten die de DTe ter uitvoering van en in overeenstemming
met de afspraken had genomen.53 Hoewel door de afspraken tussen de DTe en de
Den Haag 16 januari 2003.
gepubliceerd op www.dte.nl De overeenkomst

52.

Consultatienotitie, Reparatie x-factor netbeheerders elektriciteit, visie DTe,

53.

De overeenkomst tussen de DTe en de marktpartijen

is

kan worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke bevoegdhedenovereenkomst.
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netbeheerders de noodzakelijke rechtszekerheid en stabiliteit in de sector kon
wederkeren, zijn dergelijke afspraken vanuit het oogpunt van good governance over
het algemeen niet wenselijk. Immers, de overige stakeholders werden niet bij de
afspraken betrokken en de DTe kon in de latere besluitvormingsprocedure niet meer
open staan voor de ideeen en opmerkingen van de andere marktpartijen.

Inmiddels is artikel 41 Ewet 1998 aangepast in die zin dat nu expliciet wordt bepaald,
dat de DTe individuele x-factoren kan vaststellen. Tevens is door de I&I-wet een vorm
van kwaliteitsregulering ingevoerd. De DTe moet nu naast de x-factor voor de regionale netbeheerders ook de zogenaamde q-factor vaststellen. De q-factor geeft de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit weer en heeft ten doel
54
netbeheerders te stimuleren de kwaliteit van hun transportdienst te optimaliseren.
Belemmeringen voor een effectieve en legitieme besluitvorming
Voorafgaand aan de vaststelling van de x-factor diende de directeur van de DTe overleg te voeren met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van marktpartijen (art. 41, lid 3, Ewet 1998 oud). De directeur heeft aan deze

4.3.2.2

wettelijke verplichting uitvoering gegeven door de publicatie van het 'informatie- en
consultatiedocument inzake price cap-regulering in de elektriciteitssector' in juli
1999. In dit document stelde de DTe vragen over de belangrijkste beslissingen die de
DTe moest nemen ter invulling van de economische regulering. Op voorlichtingsbijeenkomsten werden de consultatievragen toegelicht en werd aan de elektriciteitsbedrijven de mogelijkheid geboden met de opstellers van het document van gedachten
te wisselen. De reacties op het consultatiedocument heeft de directeur vervolgens
verwerkt in de 'Richtsnoeren inzake price cap-regulering in de Nederlandse elektriciteitssector voor de periode 2000-2003', die de grondslag vormden voor de besluiten tot vaststelling van de individuele x-factoren. Op de procedure tot vaststelling
van de x-factor verklaarde de directeur vervolgens de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (oud) van toepassing. Op basis van de beleidsregels en
de opmerkingen die tijdens de openbare voorbereidingsprocedure zijn gemaakt,
heeft de directeur van de DTe uiteindelijk de besluiten tot vaststelling van de x-factor voor de individuele netbeheerders vastgesteld in september 2000.

Het was positief dat de DTe de marktpartijen uitgebreid had geconsulteerd. Echter,
de kwaliteit van de besluiten en van de besluitvormingsprocedures bij de DTe lieten
te wensen over. De DTe erkende de kritiek van de marktpartijen op de motivering
van de besluiten, de mate waarin de DTe inging op hun ideeen en opmerkingen en de
snelheid van de procedures.55 Gedurende de consultaties over de x-factor bleek de
54.

Zie over de inhoud en het doel van kwaliteitsregulering, A.Th. Meijer, 'Kwaliteitsregulering, na x komt

<,Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2005, nr. 2, p. 56-62.
55.

Zie voor de opmerkingen van de marktpartijen naar aanleiding van het Consultatiedocument 'Stroom-

lijning Besluitvormingsproces': DTe, Stroomlijning Besluitvormingsproces, Den Haag april 2003.
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DTe vastbesloten te kiezen voor de weg van de individuele x-factoren en besteedde
nauwelijks aandacht aan de voor- en nadelen van alternatieve manieren voor de
invulling van de x-factor. Daarnaast maakte de DTe vooral in de eerste fase fouten
bij de verwerking van gegevens van de bedrijven. Deze fouten waren deels een gevolg
van organisatorische problemen. De DTe was net als
kamer bij NMa ingetrokken en
de interne administratie was niet goed
op orde. Daarbij kwam nog dat de DTe voor
de verkrijging van de juiste informatie afhankelijk was van de bedrijven, die strategisch omgingen met de informatieverschaffing.
Een ander belangrijk kritiekpunt op de legitimiteit
van de besluitvorming door de
DTe is dat in de besproken x-factor-procedure voornamelijk de
(gereguleerde)
marktpartijen een belangrijke stem hadden in de besluitvormingsprocedures. De
stem van de kleinere bedrijven en de stem van de consument werden niet op transparante en structurele wijze vertegenwoordigd door

vertegenwoordigende organisaties. Ook blijkt niet uit de door de DTe op de website gepubliceerde reactie van de
marktpartijen, dat in de consultatieprocedure die volgde na de uitspraak van het CBB
en in de procedure tot vaststelling van het methodebesluit van de q-factor de stem
van de consument een zichtbare en structurele rol speelde. 56
4.3.2.3 Belemmeringen voor een ellectieve rechtsbescherming
De x-factor-casus illustreert ook dat een opeenstapeling van consultat
ie-, bezwaaren beroepsprocedures een belemmering voor een effectieve rechtsbescherming
vormt. Aangezien de DTe de methodiek van de regulering had
vastgelegd in beleidsregels, waartegen ingevolge artikel 8:2 Awb geen bezwaar en beroep openstond, konden de individuele netbeheerders pas bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten die op basis van deze beleidsregels waren genomen. Noch de openbare
voorbereidingsprocedure voor de vaststelling van de individuele x-factoren noch de
bezwaarprocedure hebben grote invloed gehad op de door de DTe gemaakte juridische en economische keuzen. Uit het
voorgaande kon worden afgeleid, dat veel tijdswinst viel te behalen, wanneer partijen de mogelijkheid hadden gehad in een eerder

56.

De opmerkingen van de marktpartijen naar aanleiding van de diverse consultaties kan men raadplegen
op www.dte.nl Zie bijvoorbeeld bijlage C bij het besluit van 8 oktober 2004, zaaknummer 100947,
besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge
artikel

41, eerste lid, van de Ewet 1998 voor de jaren 2004 t/m 2006. Deze bijlage geeft een weergave van de schriftelijke en mondelinge reacties van de stakeholders, wetenschappers, andere autoriteiten en de
Europese
Commissie naar aanleiding van het consultatiedocument dat de DTe over
kwaliteitsregulering had
opgesteld. De Consumentenbond of een andere vertegenwoordigende consumentenorganisatie
wordt
niet genoemd als een van de respondenten. Hetzelfde geldt voor bijlage D bij hetzelfde besluit. Deze
bijlage geeft de zienswijze weer van de stakeholders die een zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het onwerp-methodebesluit, dat via de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5
Awb (oud) werd voorbereid.
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stadium de door de DTe gemaakte juridische en economische keuzen te laten toetsen
57
door een onafhankelijke rechter.

Inmiddels is door de inwerkingtreding van de I&I-wet de procedure voor de vaststelstelt de DTe de
ling van de x-factor en de q-factor veranderd. In eerste instantie
wordt
vastgesteld. Deze zogebesluiten vast waarin de methodiek van de regulering
naamde methodebesluiten moet de DTe na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties vaststellen.58 In de praktijk stelt de DTe deze

besluiten door middel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure vast, als
7:1 onder d Awb) en sneller duigevolg waarvan rechtstreeks beroep openstaat (art.
van de DTe. Hier moet
delijkheid mogelijk is over de rechtmatigheid van de keuzes
ren
als
kwalifice
esluiten
algemeen verbindende
worden opgemerkt, dat de methodeb
voorschriften omdat zij voor herhaling vatbare algemene regels bevatten voor de
berekening van elementen van de tarieven van de netbeheerders. Tegen deze besluiten, evenals bij de technische voorwaarden en tariefstructuren het geval is, staat in
afwijking van artikel 8:2 Awb beroep open bij het CBB.59 Na de definitieve vaststelrder afzonderlijk de qling van het methodebesluit, zal de DTe voor iedere netbehee
de uitgebreide openvia
niet
worden
besluiten
Deze
factor en de x-factor vaststellen.
de
gewone regeling van artikel
bare voorbereidingsprocedure genomen, waardoor
7.la Awb inzake het rechtstreeks van beroep van toepassing is.

4.3.3 Gasrichtlijnen
4.3.3.1 Inleiding
Aanvankelijk bevatte de Gaswet een lichter toegangsregime dan de Ewet 1998. Het
zoveel mogelijk zou worden
oorspronkelijke uitgangspunt van de Gaswet was dat
minimum aan sectorspecifieke
aangesloten bij het regime van de Mw en dat een
reguleren.60
De gastransportbedrijven
ven
te
gasbedrij
regels nodig was teneinde de
basis van commerciele onderhandelingen contracten voor
en afnemers zouden
op

het transport van gas afsluiten ('onderhandelde toegang'). De Gaswet bevatte een
De visie van de Minister was
onderhandelingsplicht voor de gastransportbedrijven.
Toezicht,
terug te leiden tot het kabinetsstandpunt inzake het MDW-rapport Zicht op
dat terughoudendheid dient te worden betracht met de instelling van sectorspeci-

57.

Zie ook

ument, 31 oktober
DTe, Stroomlijning besluitvormingsprocedures. Informatie- en consultatiedoc

2002.
58.

Zie artikel 41 van de Ewet 1998.

59.

technische voorwaarden en
Zie artikel 82 Ewet 1998. Zie voor de bespreking van de status van de

60.

Kamerstukken

3, paragraaf 5.5.1.
analyse van de totstand1998/1999, 26463, nr. 3, p. 17 en 32. Zie voor een uitgebreide

tariefstructuren hoofdstuk
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'De Eerste Gaswet, bestaande structuren in
koming van de Gaswet. L. Hancher & S.A.C.M. Lavrijssen,
een nieuw jasje', SEW 2000, nr. 6, p. 230-246.
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fieke mededingingsregels.61 In de memorie van toelichting bij de Gaswet werd meerdere malen vermeld dat de netbeheerders over een essentide

faciliteit

beschikken en

dat de concurrerende leveranciers met een beroep op het algemene mededingingsrecht, in het bijzonder de essential facilities leer, nettoegang kunnen afdwingen. 62

niet overtuigd dat het regime van het algemene mededingingsrecht voldoende waarborgen bood voor een efficiente nettoegang. Daarom
heeft de DTe gedurende de parlementaire behandeling van de Gaswet als gevolg van
de aanname van een groot aantal kameramendementen meerdere bevoegdheden
gekregen om de gedragingen van de gastransportbedrijven op basis van de Gaswet ex
ante te reguleren.63 De gastransportbedrijven moesten jaarlijks een indicatie publiceren van de tarieven en de voorwaarden die zij het daaropvolgende jaar wilden hanteren voor het verrichten van transport van gas.64 De indicatieve tarieven en voorwaarden moesten in overeenstemming zijn met richtlijnen die door de directeur van
de DTe werden vastgesteld. In deze richtlijnen werd aangegeven aan welke eisen de
indicatieve tarieven en voorwaarden vanuit het oogpunt van de Mw en vanuit het
oogpunt van de Gaswet dienden te voldoen.65 De directeur mocht aan de transportbedrijven bindende aanwijzingen geven over de opstelling van de indicatieve tarieven en voorwaarden.66 Deze bindende aanwijzingen moesten door de bedrijven worden opgevolgd en bij niet-nakoming van de aanwijzingen kon de DTe een last onder
67
dwangsom opleggen.
De Tweede Kamer was

Het toegangsysteem van de Gaswet kon niet meer als onderhandelde toegang worden aangemerkt en was meer een systeem van gereguleerde onderhandelde toegang
geworden.68 Door de inwerkintreding van de I&I-wet bevat de Gaswet inmiddels net
zoals de Ewet 1998 het systeem van gereguleerde nettoegang. De DTe zal de toegang
tot de netten voor het transport van gas ex ante reguleren door de vaststelling van

61.

Kamerstukken II 1998/1999, 26 463, nr. 3, p. 17.

62.

Kamerstukken

II

19998/1999, 26463, nr. 3, p. 32 en Kamerstukken

II

1999/2000, 26463, nr. 3, p. 37. Zie

echter voor de beperkte mogelijkheden om met behulp van de essential facilities-leer nettoegang af te
dwingen, L. Hancher & H.H.R Lugard, 'De essential facilities doctrine, het Bronner-arrest en vragen
van mededingingsbeleid', SEW 1999, nr. 9, p. 323.
63.

Deze bevoegdheden werden oorspronkelijk toegekend aan de directeur-generaal NMa, die de directeur

van de DTe moest opdragen werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de uitvoering van de Gaswet, alsmede ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Gaswet. Later zijn deze bevoegdheden

door middel van een wetswijziging (artikel 20, Overgangswet Elektriciteitsproductiesector, Staatsblad
2000, nr. 607) weer aan de directeur van de DTe toegekend.
64.

Artikel 12 Gaswet (oud).

65.

Artiket 13, eerste

66.

Artikel 13, derde

67.

Zie artikel 60 A Gaswet (oud).

68.

Hancher & Lavrijssen 2000 en M. Pigmans & S.A.C.M. Lavrijssen, 'Mededingingsrechtelijke aspecten
van de Gaswet', in: mr. J.J. Feenstra e.a. (ed.), Praktijkboek Mededingingswet, Den Haag: Elsevier Juridisch 2002, p. CII-1-CII-54.

lid,
lid,

Gaswet (oud).
Gaswet (oud).
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technische voorwaarden, tariefstructuren en de tarieven.69 De volgende paragrafen
laten zien, dat de status van de door de directeur van de DTe op basis van de oude
Gaswet vastgestelde richtlijnen lange tijd onduidelijk is geweest.

4.3.3.2

Onduidelilk wettelijk mandaat

Artikel 13 van de Gaswet (oud) bepaalde, dat de directeur van de DTe richtlijnen
vaststelt, die door de gastransportbedrijven in acht moesten worden genomen bij
het vaststellen van de indicatieve tarieven en voorwaarden. Bij het vaststellen van de
richtlijnen houdt de directeur van de DTe rekening met het belang van het bevorderen van het handelsverkeer en het bevorderen van het doelmatig handelen van
gastransportbedrijven en netgebruikers. De bevoegdheid van de directeur tot vast-

stelling van de richtlijnen was nauwelijks genormeerd. De bewoordingen'het belang
van het bevorderen van het handelsverkeer' en 'het bevorderen van het doelmatig
handelen van gastransportbedrijven en netgebruikers' bieden veel keuzeruimte aan
de directeur van de DTe.
Tijdens de behandeling van de Gaswet was de assumptie van de indieners van het
amendement over de richtlijnen dat het om beleidsregels ging.70 De minister van EZ
was van mening dat de status van de richtlijnen onduidelijk was en dat het niet om
beleidsregels ging, omdat een nieuwe bevoegdheid aan de DTe zou worden toegekend.71 Dit was echter niet nodig omdat de DTe en de NMa volgens de minister
sowieso beleidsregels mochten stellen ten aanzien van de hen toekomende bevoegdheden op grond van de Gaswet respectievelijk de Mw. Uiteindelijk is een gewijzigd
amendement inzake de richtlijnen aangenomen, waarin een aantal amendementen
werden samengevoegd en gewijzigd, maar zonder dat de juridische status van de
richtlijnen werd verduidelijkt in de toelichting bij het amendement.72 In eerste
instantie was de DTe van mening, dat de richtlijnen de status van beleidsregels hadden.73 Echter, de directeur van de DTe verkende de grenzen van zijn bevoegdheden

en is de richtlijnen als algemeen verbindende voorschriften gaan aanmerken, op

Gaswet met betrekking tot de bevoegdheid van de DTe tot vaststelling van de tariefstructuren en technische voorwaarden. Op grond van artikel 81c Gaswet stelt de DTe tevens de afzonderlijke tarieven vast die de regionale netbeheerders ten hoogste mogen berekenen voor het transport
van gas dat bestemd is voor de levering aan afnemers en de transport ondersteunende-diensten. De
tarieven van de landelijke netbeheerder worden op grond van artikel 82 Gaswet vastgesteld.

69.

Zie artikel 12f

70.

amendement Blaauw, Kamerstukken II 1999/2000, 26463, nr. 42, gezamenlijk gewijzigd amendement Van den Akker, Blaauw en Van Walsem, Kamerstukken H 1999/2000, 26463, nr. 63 en Kamerstukken I 1999/2000, 26 463, nr, 55, p. 19.

71.

Zie het

Brief van de minister van EZ, 20

ken
72.

maart 2000, Regels omtrent transport en levering van

Zie het gezamenlijke gewijzigde amendement Van den Akker, Blaauw en Van
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1999/2000,26463, nr. 63.
73.

gas,

II 1999/2000, 26 463, nr. 56, p. 4-5.

de

'Tijdelijke richtlijnen

gastransport 2001', Staatscourant 2000, nr. 165, punt 7.
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grond waarvan hij de oplegging van nieuwe verplichtingen aan de marktpartijen probeerde te rechtvaardigen. 74
4.3.3.3 Een package deal met Gasunie
In 2001 stelde de directeur van de DTe tijdelijke richtlijnen vast.75 OP grond van
deze richtlijnen wilde de directeur van de DTe de transportarm van Gasunie, bijvoorbeeld, de plicht opleggen kostengeorienteerde tarieven te hanteren en bepaalde
basisdiensten te verstrekken. Van begin af aan verzette Gasunie zich tegen de wijze
waarop de DTe haar activiteiten via de richtlijnen wilde reguleren. Volgens Gasunie
zou de invoering van de plicht tot het in rekening brengen van kostengeorienteerde
tarieven de leveringszekerheid in gevaar brengen en zij dreigde met juridische procedures tegen de DTe. De door Gasunie vastgestelde indicatieve voorwaarden en tarieven voor het verrichten van het transport van gas voor het jaar 2001 bleken dan ook
in belangrijke mate af te wijken van de richtlijnen.
Na bilateraal overleg met Gasunie besloot de DTe de richtlijnen niet toe te passen.
De DTe en Gasunie hadden een deal gesloten. De Gasunie zou een pakket van vijf

maatregelen uitvoeren, waaronder de maatregel dat Gasunie in het jaar 2001 stappen zou zetten naar een juridische splitsing tussen NV Nederlandse Gasunie en
Gastransport. De indicatieve tarieven zouden met ingang van 2001 stapsgewijs worden verlaagd met 6,5%. Daarnaast zou Gasunie in het jaar 2001 haar volledige en couperatieve medewerking verlenen aan het beantwoorden van alle informatieverzoeken
in het leader van de voorbereiding van een consultatiedocument en de voorbereiding
van permanente richtlijnen. Verder zou Gasunie afzien van het nemen van gerechtelijke stappen tegen de DTe in het jaar 2001. Bij een volledige nakoming van de gedane
toezeggingen, zou de DTe, die overigens twijfelde aan de juridische houdbaarheid van
een bindende aanwijzing aan Gasunie, geen gebruikmaken van de
bevoegdheid tot het
geven van een bindende aanwijzing inzake de indicatieve tarieven en voorwaarden en
ook verzoeken van derden dienaangaande afwijzen. Volgens de DTe paste de beslissing
bij de uitgangspunten van de richtlijnen, namelijk die van maatvoering en redelijkheid.
Daarbij nam de directeur in aanmerking dat het jaar 2001 voor Gasunie een overgangsfase naar een geliberaliseerde markt was en zij zich binnen een relatief kort tijdsbestek
diende aan te passen aan het liberaliseringsproces.

Concurrenten en afnemers van Gasunie die gebruik moesten maken van de transportdiensten van Gasunie waren woedend over de afspraken tussen Gasunie en de
DTe, die buiten hen om werden gemaakt en die tot gevolg hadden dat zij met aanmerkelijk hogere transporttarieven werden geconfronteerd dan in de richtlijnen
74.

Zie over de status van de richtlijnen,

A.RW

Duijkersloot & RC.M.A. Michiels, 'Over de rechtmatigheid

van de Richtlijnen gastransport 2002', M&M 2002, nr. 3, p. 118-122.
75.

Tijdelijke richtlijnen voor het Gastransport voor het jaar 2001', Staatscourant 2000, nr. 165.
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werd voorzien.76 Verschillende marktpartijen gingen in bezwaar en beroep tegen de
besluiten van de DTe tot afwijzing van verzoeken om bindende aanwijzingen, die na
een zeer marginale toetsing door het CBB in stand bleven.77 Het CBB benadrukte dat
de DTe een discretionaire bevoegdheid heeft tot het geven van een bindende aanwijzing en geen verplichting. Het CBB was van mening dat de DTe een doorslaggevende
betekenis mocht toekennen aan de omstandigheid dat het jaar 2001 voor Gasunie
een overgangsjaar was. Tevens mocht de DTe rekening houden met het belang van
een goede verstandhouding met Gasunie, die een bijzondere positie had binnen het
liberaliseringsproces waardoor haar volledige medewerking ten behoeve van een
spoedige voortgang van het proces cruciaal was (zie verder hfdst. 6, par. 4.3).
Het voorgaande laat zien, dat de concurrenten en afnemers van Gasunie in het eerste
jaar van de vaststelling van de richtlijnen waren verstoken van good governance en
effectieve rechtsbescherming. Zij werden niet alleen niet gehoord over belangrijke
beleidsbeslissingen van de DTe, maar stonden daarna ook bij de rechter in de kou.
Een verklaring voor de terughoudende benadering van het CBB is, dat het College
zich in eerste instantie niet had kunnen uitlaten over de rechtmatigheid van de richtlijnen en dat hun juridische status onduidelijk was. Pas bij de beoordeling van de
gebruikmaking van de discretionaire aanwijzingsbevoegdheid kon het CBB oordelen
of de DTe een redelijke belangenafweging had gemaakt door geen aanwijzing te
geven en daarbij van de richtlijnen af te wijken. Vanwege het tijdelijke karakter van
de Gasrichtlijnen 2001 en de keuzeruimte die zij de DTe verschaften met betrekking
tot mogelijk handhavend optreden, kon het CBB in de uitspraken naar aanleiding
van de deal met Gasunie de vraag van de juridische status en de rechtmatigheid van

richtlijnen omzeilen. Echter, zoals de volgende paragrafen bespreken, is het CBB
in de juridische procedures die werden gevoerd naar aanleiding van de Richtlijnen
Gastransport 2002 wel op de status van de richtlijnen ingegaan.
de

4.3.3.4

Weer een deal met Gasunie

Na een uitgebreide consultatie van de marktpartijen stelde de DTe de Richtlijnen
Gastransport 2002 vast.78 Ook deze richtlijnen legden vergaande verplichtingen op
aan de transportarm van Gasunie (Gastransport services) en de regionale netbeheerders. De richtlijnen verplichtten Gastransport services, bijvoorbeeld, een afstandsonafhankelijk en kostengeorienteerd tarief te hanteren. Gasunie had wederom zware

kritiek op richtlijnen van de DTe en had bij de rechtbank Den Haag een procedure
tegen de DTe aangespannen, waarin zij de rechtmatigheid van de richtlijnen
76.

Zie over de reacties van de marktpartijen naar aanleiding van de deal tussen de Gasunie en de DTe, M. De
Rijke, 'De bindende aanwijzingsbevoegdheid van de toezichthouder', M&M 2001, nr. 6, p. 231-234.

77.

CBB 10 maart 2004, AWB 02/672, VEMW e.a. t. DTe, LJN: AO5426 en CBB 28 mei 2005, AWB 02/672,

Productschap Tuinbouw t. DTe, LJN: AP1556, m.nt. ICvdV, AB 2004/399.
78.

Zie:

DTe, Richtlijnen Gaswet: informatle- en consultatiedocument, juni 2001 en de 'Richtlijnen Gastrans-

port 2002', 30 augustus 2001, Staatscourant 2001, nr. 168, p. 140.
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bestreed:9 In december 2001 gaf de DTe de Gasunie een bindende aanwijzing om
Gasunie te dwingen haar transporttarieven en -voorwaarden in overeenstemming te
brengen met de Richtlijnen Gastransport 2002.80

De minister van Economische Zaken had zich in een brief in de Tweede Kamer
gevoelig getoond voor bepaalde argumenten van Gasunie. Het bedrijf had met een beroep
op een rapport van professor Jepma betoogd, dat bij de toepassing van kostengeorienteerde tarieven het gevaar bestond dat buitenlandse gastransportbedrijven
hun gasstromen omleidden via het Nederlandse gasnet. De buitenlandse
gastransportbedrijven zouden vanwege de lagere Nederlandse tarieven transitstromen, die
normaliter via gastransportnetten in landen die aan Nederland grenzen stroomden,
naar het Nederlandse gastransportnet verleggen. Volgens Gasunie zou het Nederlandse gastransportnet een dergelijke extra vraag niet kunnen verwerken en overbelast raken. Hierdoor zou de leveringszekerheid voor de binnenlandse afnemers in
gevaar kunnen komen. Gelet op de opmerkingen van de minister en het belang van
de leveringszekerheid, was de DTe van mening dat de leveringszekerheid niet mocht
afhangen van een discussie tussen de DTe en Gasunie omtrent de juistheid van het
rapport van professor Jepma, dat door Gasunie in de civielrechtelijke procedure
tegen de door de DTe vastgestelde Richtlijnen Gastransport 2002 was ingebracht.
Om een eventueel optreden van het kunstmatig verleggen van gasstromen te kunnen monitoren, vond de directeur van de DTe het bij het vaststellen van de bindende
aanwijzing in 2001 en de Richtlijnen Gastransport 2003,2004,2005 redelijk, dat
Gasunie voor ieder van de jaren 2002,2003,2004 en 2005 de tarieven stapsgewijs
verlaagde met een nominaal percentage van 5% in plaats van dat het beginsel van
kostenorientatie werd doorgevoerd.81
4.3.3.5 De schimmige status van de richtlifnen
Verschillende belanghebbende marktpartijen hadden bezwaar en beroep
ingesteld
tegen de bindende aanwijzing die de DTe aan Gasunie had gegeven. De marktpartijen voerden onder andere aan, dat voorzover de Richtlijnen Gastransport 2002 als
algemeen verbindende voorschriften waren aan te merken, de DTe daarvan niet van
af had mogen wijken. Voorzover de Richtlijnen als beleidsregels moesten worden
aangemerkt, had de DTe hier niet zonder een zorgvuldige belangenafweging en uit79.

De voornaamste bezwaren van Gasunie tegen de

richtlijnen van de

DTe

richtten zich op drie aspecten:

de richtlijnen zijn in strijd met de wet, ze zijn onzorgvuldig totstandgekomen en ze zijn inhoudelijk
schadelijk voor de betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Nederland. Persbericht Gasunie, Gasunie
80.

spant rechtszaak aan tegen DTe, 20 september 2001.
DTe 20 december 2001, zaaknummer 100554/15, bindende
aanwijzing zoals bedoeld in artikel 13,
derde lid, van de Gaswet voor de N.V. Nederlandse Gasunie alsmede besluit op aanvragen tot het geven
van een bindende aanwijzing van LTO en PT gezamenlijk en VEMW, VNCI, VOEG en

FME-CWM geza-

menlijk.
81.

DTe, 'Toelichting Richtlijnen Gastransport 2003', 30 augustus 2002, Staatscourant 2002, nr. 209, p. 46,

par. 206-207.
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gebreide motivering van mogen afwijken. Ten aanzien van deze argumenten overwoog het CBB dat, in tegenstelling tot wat de DTe in de toelichting op de richtlijnen
stelde, de richtlijnen geen algemeen verbindende voorschriften zijn.82 Volgens het
de wetgever
College bleek noch uit de wetsgeschiedenis noch uit de wettekst zelf dat
de DTe bevoegd had willen maken tot de opstelling van algemeen verbindende voor-

schriften. Het College leidde uit het feit dat de wettekst bepaalde dat de richtlijnen
door de gasbedrijven in acht moesten worden genomen, af, dat het niet om algemeen
verbindende voorschriften kon gaan. Daarmee impliceerde het, dat een dergelijke
bepaling overbodig zou zijn indien het om algemeen verbindende voorschriften zou
83
gaan. Tevens wees het College op de hoedanigheid van de DTe als ambtenaar, die
niet wijst in de richting van het moeten aannemen van een bij hem berustende wetzelfs helemaal
gevende bevoegdheid. Volgens het CBB kwalificeerden de richtlijnen
niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, omdat ze niet op rechtsgevolg waren
gericht. De gastransportbedrijven moesten de richtlijnen weliswaar in acht nemen
bij de opstelling van de indicatieve tarieven en voorwaarden, maar de Gaswet verplichtte de bedrijven niet de richtlijnen letterlijk en op alle onderdelen te volgen. Bij
een geconstateerde discrepantie tussen de richtlijnen en de vastgestelde tarieven en
voorwaarden was het aan de DTe in overweging te nemen of hij gebruik zou maken
van zijn bevoegdheid een bindende aanwijzing te geven. Vervolgens constateerde
het CBB na een marginale toets, dat de DTe in deze zaak een redelijke belangenafweging had gemaakt door een groot belang toe te kennen aan de leveringszekerheid en
Gasunie niet reeds in 2002 te verplichten kostengeorienteerde tarieven te hanteren
(zie verder hfdst. 6, par. 4.3).
4.3.3.6

Status richtlijnen pas na 5 jaar duidelijk

Door de uitspraak van het CBB is bijna 5 jaar na de inwerkingtreding van de Gaswet
duidelijk geworden wat de status van de gasrichtlijnen was. Het CBB heeft geworsteld met het onderbrengen van de richtlijnen in een herkenbare Awb-categorie.
Gelet op de specifieke invulling van het legaliteitsbeginsel door de wetgever als het
beginsel van het primaat van de wetgever, op grond waarvan regelgevende bevoegdheden in beginsel niet aan zelfstandige bestuursorganen of ambtenaren worden toegekend (zie hfdst. 2, par. 2.4.5.1), is het begrijpelijk dat het CBB bij gebreke van duidelijke aanknopingspunten van de wetgever heeft geoordeeld, dat het niet om
algemeen verbindende voorschriften gaat. Echter, de oplossing dat de gasrichtlijnen
helemaal geen bindende effecten hadden, is onbevredigend. Zij staat op gespannen
voet met de Gaswet die vereiste dat de bedrijven rekening moesten houden met de
richtlijnen. Volgens het CBB was dit juist een teken dat het niet om algemeen verbin82.

83.

CBB 10 september 2004, AWB 02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, AB 2004/
410 m.nt. ICvdV en CBB 23 april 2004, AWB 02/1746, VEMW e.a. t. DTe, LJN: A09530.
Zie de noot van ICvdV bij CBB 10 september 2004,

LJN: AR2366, AB 2004/410.
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dende voorschriften ging. Echter, dit argument was niet sterk, omdat op andere
plaatsen in de Ewet 1998 en de Gaswet, wel degelijk expliciet wordt vermeld dat de
marktpartijen rekening moeten houden met de door de DTe opgestelde tariefstructuren die als algemeen verbindend voorschrift kunnen worden aangemerkt.84 Daarnaast vormde de bevoegdheid van de DTe om bindende aanwijzingen te geven inzake
de indicatieve tarieven en voorwaarden, waarvan de naleving kon worden afgedwongen met de oplegging van een last onder dwangsom, een daadwerkelijke en rechtmatige stok achter de deur voor de naleving van de richtlijnen. Bovendien moet worden
opgemerkt, dat de DTe sowieso bevoegd was vooraf beleidsregels op te stellen inzake
de wijze waarop hij van de aanwijzingsbevoegdheid gebruik zou maken in een con-

creet geval. Dergelijke beleidsregels zijn op grond van artikel 4:84 Awb in beginsel
bindend voor het bestuursorgaan dat ze heeft opgesteld, tenzij hun toepassing als
gevolg van bijzondere omstandigheden leidt tot onevenredige gevolgen voor een of
meer belanghebbenden. Beleidregels kunnen geen nieuwe verplichtingen opleggen
aan de marktpartijen, maar zij kunnen wel externe regulerende effecten
hebben. Zij
kunnen immers een rechtmatige invulling van een bestaande discretionaire

bevoegdheid betreffen en de marktpartijen zullen vertrouwen op en rekening houden met de wijze waarop de DTe voornemens is uitvoering te geven aan bestaande
bevoegdheden. Gelet op de wettelijke verplichting voor de marktpartijen de richtlijnen in acht te nemen, konden zij eigenlijk als een harde vorm van beleidsregels of
soft law worden aangemerkt, hetgeen ook de bedoeling van de indieners van het
amendement van de richtlijnen leek te zijn.85 Op grond van de Gastwet bestond voor
de marktpartijen een verzwaarde plicht rekening te houden met de richtlijnen, tenzij
zij konden aantonen dat afwijking in hun situatie gerechtvaardigd was. Echter, het
CBB heeft vanwege de in paragraaf 3.3.2 besproken onduidelijke totstandkomings-

geschiedenis van de richtlijnen en de huidige visie van de wetgever op de invulling
van het democratie- en legaliteitsbeginsel, dergelijke regulerende effecten niet aan
de richtlijnen willen toekennen.

De uitspraak van het CBB dat het redelijk was dat de DTe rekening hield met het
belang van de leveringszekerheid, is begrijpelijk en kan worden gerechtvaardigd in
het licht van de doelstellingen van de Gaswet en de open normen die de DTe moest
interpreteren. 86 Echter, de uitspraak zal rauw op het dak van de afnemers van Gas84.

85.
86.

Zie artikel 4lb Ewet 1998 en zie artikel 8lb Gaswet. Zie ook de noot van S.M. Kelterman en H.RA.
Knops bij CBB 14 januari 2005, AWB 02/1718 en 02/1719, Productschap Tuinbouw en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland t. DTe, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2005, nr. 1, p. 32-37. Zie
over de status van de technische voorwaarden en tariefstructuren hoofdstuk 3, paragraaf 5.5.1.
Kamerstukken II 1999/2000, 26 463, nr. 55, p. 19.
Hoewel de Gaswet geen expliciete verwijzing naar de doelstellingen bevatte kan het
belang van de leve-

ringszekerheid worden afgeleid uit de parlementaire geschiedenis en de systematiek van de wet, waarin
verschillende bepalingen betrekking hadden op de waarborging van de leveringszekerheid. Zie ook
Hancher & Lavrijssen 2000.
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unie zijn gevallen. Ten eerste hebben zij nauwelijks inspraak gehad in de beleidskeuzes van de DTe. Ten tweede heeft het CBB vanwege de discretie die de DTe genoot bij
het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid de door de DTe gemaakte keuzes zowel

in procedureel als inhoudelijk opzicht slechts marginaal getoetst. Vanwege hun
onduidelijke juridische status stond tegen de richtlijnen zelf ook geen adequate
rechtsbescherming open. Een aantal partijen had een civiele vordering ingediend
tegen de Staat tot het buiten toepassing laten van de Richtlijnen 2003 wegens strijd
met de Gaswet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Echter, de civiele
rechter hanteerde een strenge toets voor de onrechtmatigheid van de richtlijnen, in
die zin dat de richtlijnen onmiskenbaar onverbindend moesten zijn wegens strijd
met de Gaswet en de abbb.87 Daarnaast stelde de rechter voorop dat volgens vaste
rechtspraak van de Hoge Raad lagere regelgeving terughoudend moet worden
getoetst aan de abbb. Als gevolg konden de partijen ook hier geen gefundeerd inhou-

delijk oordeel verkrijgen over de rechtmatigheid en de motivering van de richtlijnen.
Deze voor de afnemers van Gasunie frustrerende situatie had kunnen worden voorde besluitvormingsprocedure uitgebreider aandacht had
besteed aan de verschillende alternatieven voor de regulering van de transporttarieven, de effecten van de verschillende opties en daadwerkelijk verantwoording had

komen als de DTe in

afgelegd aan de stakeholders over de gemaakte keuzes. Voorts had beroep tegen de
richtlijnen bij het CBB, de deskundige en ervaren rechter voor de behandeling van
zaken op het gebied van economische regulering, kunnen zorgen voor een snellere
en meer indringende vorm van rechtsbescherming dan onder de oude situatie van de
Gaswet. Inmiddels bevat de Gaswet een vergelijkbare regeling als de Ewet 1998, in
die zin dat beroep openstaat bij het CBB tegen algemene regulerende besluiten zoals
de technische voorwaarden en de tariefstructuren, die kwalificeren als algemeen ver-

bindende voorschriften. 88

4.3.4

Evaluatie optreden DTe in de x-factor- en gasrichtlijnenzaken

4.3.4.1

Gevolgen visie wetgever good governance door DTe

Omdat de DTe in beginsel onder volledige ministeriele verantwoordelijkheid functioneerde, was de assumptie van de wetgever dat de DTe voldoende democratisch
zou zijn gelegitimeerd en dat aan de DTe regelgevende bevoegdheden konden worden toegekend. Echter, deze aanname had tot gevolg dat geen duidelijke visie
bestond over de rol van de toezichthouder, de waarborgen voor een goede bevoegdheidsuitoefening en de benodigde wettelijke bevoegdheden.

87.

Rechtbank 's-Gravenhage 7 oktober 2003, Productschap Tuinbouw en Land en Tuinbouworganisatie
Nederland t. Staat der Nederlanden, KG 03/996, LJN: AL8177.

88.

Zie artikel
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Vooral in de eerste reguleringsperiode bleek, dat de minister zich nauwelijks
met de
bevoegdheidsuitoefening van de DTe heeft bemoeid. Het idee dat volledige ministeriele verantwoordelijkheid zou zorgen voor de democratische
legitimatie van de
DTe bleek in de praktijk dus niet te werken. De DTe heeft in de eerste reguleringsperiode haar taken onafhankelijk kunnen verrichten en moest daarbij gebruikmaken
van een gebrekkig wettelijk kader. De x-factor- en gasrichtlijnenzaken laten zien met
welke good governance dilemma's de DTe werd geconfrontee
rd bij de uitoefening
van zijn bevoegdheden. De DTe moest enerzijds de grenzen van
de wet respecteren,
waarbij vaak niet duidelijk was wat die grenzen waren. Anderzijds moest de directeur
zorgen dat de doelstellingen van de wetgeving zo effectief mogelijk zouden worden
gerealiseerd. Hij moest een herstructurering van de markt bewerkstelligen, de belangen van de consument bevorderen en tegelijkertijd het belang van de leveringszekerheid bewaken. De DTe heeft gekozen de bewoordingen van de
wet zo ruim mogelijk
uit te leggen, zowel door de vaststelling van de individuele x-factoren als door de
kwalificatie van de gasrichtlijnen als algemeen verbindende voorschriften. Het CBB
heeft bij gebrek aan duidelijke aanknopingspunten van de wetgever de bevoegdheden van de DTe steeds zo beperkt mogelijk uitgelegd. Hoewel wel wat is af te
dingen
op de uitspraak inzake de status van de gasrichtlijnen, is de benadering van het CBB
over het algemeen begrijpelijk (zie hfdst. 4, par. 3.3.6). De uitspraken vormden een
signaal dat de wetgever meer aandacht moest besteden aan de effectieve vormgeving
van bevoegdheden tot economische regulering, die vanwege hun ingrijpendheid
tegelijkertijd moesten worden gebaseerd op een adequate wettelijke grondslag.
4.3.4.2
Goodgovernance initiatieven DTe
Evenals de OPTA probeerde de DTe door het organiseren van
uitgebreide openbare
consultatieprocedures, de oprichting van werkgroepen en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten zoveel mogelijk draagvlak voor haar besluiten te creeren. Ook
was de DTe zeer transparant door de publicatie van consultatiedocumenten, richtsnoeren, besluiten en jaarverslagen. Echter, de besproken voorbeelden laten zien,
dat de Awb, in combinatie met specifieke bepalingen uit de Ewet 1998 en de Gaswet,
tekortschoot voor de waarborging van good governance door de DTe. In de consultatieprocedures ten aanzien van de x-factor en gasrichtlijnen ging de DTe maar
beperkt in op alternatieve reguleringsoplossingen en de effecten van verschillende
alternatieven. Evenmin werden de gekozen oplossingen getoetst
aan het proportionaliteits- en het effectiviteitsbeginsel. Overigens is het vreemd en incoherent, dat de
OPTA wel en de DTe niet aan een verzwaarde motiveringsplicht hoeft te voldoen, in
die zin dat de DTe op basis van een kwalitatieve en voorzover mogelijk een kwantitatieve analyse, de geschiktheid en noodzakelijkheid van een
reguleringsmaatregel
moet aantonen. De DTe beschikt, in tegenstelling tot de OPTA, over de bevoegdheid
tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften (de methodebesluiten, de

tariefstructuren en de technische voorwaarden). Dientengevolge kunnen de beslui-
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ten van de DTe bindende effecten hebben voor een grote groep stakeholders en
belangrijke beleidswijzigingen tot gevolg hebben. Daarom ligt het voor de hand, dat
de DTe bij het nemen van dergelijke besluiten ook aan een zware motiveringsverplichting moet voldoen.
De marktpartijen hadden veel kritiek op de kwaliteit van de besluiten van de DTe en
de wijze waarop de DTe inging op hun standpunten en ideeen, welke kritiek door de
DTe werd erkend en aanleiding vormde zijn besluitvormingsprocessen te verbeteren. In sommige gevallen maakte de DTe op basis van bilateraal overleg met de gereguleerde marktpartijen bepaalde beleidskeuzes, waarbij de overige marktpartijen en

representatieve consumentenorganisaties niet werden betrokken. Meer in het algemeen laat het verloop van de consultatieprocedures zien, dat wegens het gebrek aan
adequate wettelijke voorzieningen de stem van de consument niet op structurele en
transparante wijze werd geraadpleegd. Hoewel de Consumentenbond in sommige
consultatieprocedures opmerkingen heeft gemaakt, hebben de DTe en de Consumentenbond geen beleid gepubliceerd over de wijze waarop de Bond bij consultaties
89
wordt betrokken en van informatie wordt voorzien.

Aanvankelijk maakte de DTe niet duidelijk volgens welke procedures hij zijn verschillende bevoegdheden zou uitoefenen. Hierbij zou moeten worden gedifferentieerd
naar de algemene regulerende bevoegdheden, ex ante en ex post concrete regulerende bevoegdheden en sanctionering. Vooral naar aanleiding van de deal met Gasunie bestond veel onduidelijkheid over de wijze waarop en wanneer de DTe gebruik
zou maken van de handhavingsbevoegdheden." In 2003 publiceerde de DTe voor
het eerst vrijwillig een handhavingsplan om meer transparantie te verschaffen over
de invulling van zijn handhavingsbevoegdheden. Als gevolg van een wetswijziging is
de DTe momenteel verplicht een door de minister van EZ goedgekeurd handhavingsplan op te stellen.

De naam van het handhavingsplan bevestigt, dat het sterk is georianteerd op een
meer traditionele aanwending van de handhavingsbevoegdheden van de DTe, waarbij ambtshalve of op verzoek ex post wordt opgetreden naar aanleiding van de schending van een wettelijke norm. 1 Naast de bevoegdheid tot de oplegging van boetes en
lasten onder dwangsom worden de geschilbeslechtingsbevoegdheid en de bevoegdheid tot het geven van een bindende aanwijzing ten onrechte als traditionele ex post
handhavingsbevoegdheden gepresenteerd. Echter, bij de uitoefening van laatstge89.

Zie bijvoorbeeld reactie van de

Consumentenbond op consultatiedocument

kwaliteitsregulering gas-

distributie, 27 mei 2003, gepubliceerd op www.dte.nl.
90.

De Rijke 2001, p. 233 en de opmerkingen van de marktpartijen naar aanleiding van het consultatiedo-

curnent Stroomlijning Besluitvormingsproces in: DTe, Stroomlijning Besluitvormingsproces,
2003.

91.
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noemde bevoegdheden mag de DTe voor een concreet geval ex ante voorschriften
geven en daarbij invulling geven aan open normen (zie hfdst. 3, par. 3.5.1). Daarom
is het voor de waarborging van een consistent, transparant en voorspelbaar beleid

wenselijk, dat inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de DTe verzekert dat het
algemene beleid dat ten grondslag ligt aan de uitoefening van deze ex ante concrete
regulerende bevoegdheden, is gebaseerd op een legitieme en effectieve afweging van
de belangen van de verschillende stakeholders. Evenmin maakt het handhavingsplan transparant welke procedureregels worden gevolgd bij de uitoefening van de
algemene regulerende bevoegdheden, waaronder de vaststelling van avv's en beleidsregels en de wijze waarop de DTe verantwoording zal afleggen aan de stakeholders
over de te volgen procedures en de gemaakte keuzes. De notitie Stroomlijning
besluitvormingsproces gaat wel summier in op de procedures bij de uitoefening van
de algemene regulerende bevoegdheden.92 Los daarvan zal de DTe, bij gebreke van
specifieke wettelijke voorzieningen, moeten aangeven volgens welke op tegenspraak
gebaseerde procedure hij na de vaststelling van de algemene regels een concreet
geschil zal beslechten om te zorgen dat de betrokken partijen op een effectieve wijze
kunnen opkomen voor hun belangen. De DTe heeft inmiddels een beleidsregel
inzake de geschilbeslechtingsprocedure gepubliceerd.93
4.3.5

Goodgovernance dilemma's onder het regelgevingskader in de tweede

reguleringsperiode
4.3.5.1

Herstel primaat wetgever

Hoofdstuk 3 toonde aan, dat de wetgever in de I&I-wet ten aanzien van de waarborging van een legitieme bevoegdheidsuitoefening door de DTe de nadruk heeft gelegd
op het herstel van het primaat van de wetgever en het beginsel van de ministeriele
verantwoordelijkheid. De wetgever heeft daarbij nauwelijks aandacht besteed aan de
noodzaak voor nieuwe aanvullende waarborgen voor de bevordering van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de DTe.

Afgezien van het feit dat de delegatie van de regelgevende bevoegdheden aan de
minister onder de huidige wettelijke voorwaarden op gespannen voet staat met een
nuttige uitleg van de eisen die de Europese richtlijnen en de artikelen 81, 82 en 10
EG stellen aan de waarborging van een structurele scheiding tussen de regulerende
taken van de minister en de financiele en zeggenschapsbelangen van de staat in de
marktpartijen (zie hfdst. 3, par. 3.5.2), zullen de regelgevende bevoegdheden van de
minister in de praktijk tekortschieten om een legitieme en effectieve bevoegdheidsuitoefening door de DTe te waarborgen.

92.
93.

Den Haag april 2003.
DTe, 'Beleidsregel procedure geschillen energie', Staatscourant 2004, nr. 167, p. 18.

DTe, Stroomlijning Besluitvormingsproces,
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Ten eerste bevestigden de x-factor- en gasrichtlijnencasus, dat de minister, bijvoorbeeld wegens verschil van inzicht binnen het parlement, niet altijd in staat zal zijn
overeenstemming te bereiken over alle complexe technische en economische vragen,
waarover de DTe moet oordelen en afwegingen moet maken. Ondanks dat de minister nu verschillende ministeriele regelingen heeft vastgesteld, zijn zij niet allesomvattend en bestaan nog steeds gebieden waar de DTe veel keuzeruimte heeft. Hier
kan bijvoorbeeld worden gewezen op de keuzes die de DTe kan maken bij de vaststel94
ling van de methodiek voor de berekening van de x-factor en de q-factor.
Ten tweede, ook al heeft de minister regels vastgesteld over een bepaald onderwerp,
dan kan dit niet voorkomen dat de DTe nog steeds de nodige belangenafwegingen zal
moeten maken bij de toepassing van deze regels in een concreet geval. Zo stellen de
ministeriale regelingen inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit en gas,
bijvoorbeeld, dat bij het bepalen van de tariefstructuren wordt uitgegaan van het
zogenaamde kostenveroorzakingsbeginsel.95 Echter, in de praktijk blijkt het moeilijk
vast te stellen welke partijen in welke mate bijdragen aan de veroorzaking van
bepaalde kosten. Verder zal de DTe bij de beoordeling van de tarieven van de netbeheerders steeds een schatting moeten maken van de (toekomstige) kosten die moeten worden toegerekend aan de verschillende door de netbeheerders aangeboden
diensten, hetgeen onvermijdelijk betekent dat hij de belangen van de verschillende

stakeholders zal moeten afwegen. Immers, hoe hoger de kosten worden geschat,
hoger de tarieven voor de consument en hoe lager de kosten worden geschat, hoe
minder inkomsten voor de bedrijven en voor investeringen overblijven.

Als laatste kan worden opgemerkt dat tengevolge van de nieuwe Europese energierichtlijnen de Europese Commissie en de European Energy Regulators Group
(ERGEG) samenwerken aan de totstandkoming van bindende comitologierichtsnoeren, waarmee de DTe op grond van specifieke Europese samenwerkingsverplichtingen uit de Europese regelgeving en de algemene plicht tot loyale samenwerking reke-

ning moet houden (zie hfdst. 8 en 9). Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden moet
de minister op grond van artikel 10 EG voorkomen, dat de DTe niet aan laatstgenoemde Europeesrechtelijke verplichtingen kan voldoen.
4.3.5.2

Good governance door DTe in de tweede reguleringsperiode

Na de x-factor- en gasrichtlijnendebacles is de DTe door schade en schande wijzer
geworden. Sindsdien besteedt hij meer aandacht aan de kwaliteit van de besluitvor-

94.

Hier kan worden gewezen op de keuzes die de DTe kan maken bij de vaststelling van het kwaliteitsni-

veau of het efficiencyniveau waaraan de netbeheerders moeten voldoen.
95.

Minister van EZ, 'Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden

gas',

Staatscoumnt, 13 januari

2005, nr. 9, p, 5 en minister van EZ, 'Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit',
Staarscourant 2005, nr. 9, p. 11.
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mingsprocedures en de besluiten. Dit wordt geillustreerd door de publicatie van het
handhavingsplan en de beleidsregels inzake de geschilbeslechtingsbevoegdheid.
Tevens wordt via de NMa-agenda, die na een openbare consultatie wordt vastgesteld,
transparant gemaakt wat de aandachtsvelden van het beleid in het komende jaar
zijn.96 Ondanks dat de energiewetgeving geen duidelijke procedurele bepalingen
bevat,
bereidt de DTe in de praktijk algemene regulerende besluiten voor door middel van
consultatieprocedures over consultatiedocumenten en door het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure over ontwerp-besluiten (afdeling 3.4 Awb).

Ondanks voornoemde positieve ontwikkelingen, kan uit de casestudies de les worden getrokken dat de Awb, aangevuld met een aantal bijzondere bepalingen in de
energiewetgeving, te weinig garanties biedt voor het in de praktijk brengen van good
governance, zoals het waarborgen van transparantie, van kwalitatief goede besluiten, van een effectieve stakeholderparticipatie en de aflegging van een daadwerkelijke verantwoording aan de stakeholders. Good governance door de DTe zal pas
daadwerkelijk worden verbeterd en een legitieme basis krijgen, indien de wetgever
een coherente en transparante visie zou aannemen ten aanzien van de beperkte legitimerende werking van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid en de
noodzaak voor nieuwe en aanvullende checks and balances ten aanzien van de

bevoegdheidsuitoefening door de DTe.

4.4

Conclusie

4.4.1

De tekortkomingen van een traditionele inbedding

Op basis van dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat een meer traditionele
inbedding van de bijzondere mededingingstoezichthouders, die hoofdzakelijk is
gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, niet bijdraagt aan good governance
door de mededingingstoezichthouders in die zin dat zij op een effectieve en legitieme
wijze rekening kunnen houden met de belangen van alle stakeholders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden.
Ten eerste bevestigen de mta-casus en de kabelcasus, dat bij een traditionele interpretatie van de rol van de OPTA, waarbij haar bevoegdheden zo beperkt mogelijk
waren geformuleerd, de wetgeving werd ingehaald door economische en technologi-

sche ontwikkelingen en de toezichthouder niet effectief kon optreden tegen concurrentieverstoringen waarvan de consument veel nadeel ondervond. Aangezien de
DTe onder volledige ministeriele verantwoordelijkheid functioneerde, achtte de wet-

96.

NMa agenda,

Samen markten

laten werken, januari 2006, www. nmanet.nl.
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gever de toekenning van ruime regulerende bevoegdheden aan de DTe vanuit het

oogpunt van het beginsel van het primaat van de wetgever minder problematisch.
Echter, wegens het ontbreken van een duidelijke visie van de wetgever over de rol
van de DTe was het wettelijke kader gebrekkig geformuleerd, waardoor de DTe net
zoals de OPTA de grenzen van de wetgeving opzocht. Vanuit het oogpunt van de
bescherming van de consument, kon met de pogingen van de toezichthouders om
hun bevoegdheden ruim uit te leggen, worden gesympathiseerd. Echter, gelet op de
ingrijpende gevolgen van economische regulering voor de commeraele vrijheid en
eigendom van de marktpartijen, was het in de meeste gevallen begrijpelijk dat de
rechter bij twijfel over de bedoelingen van de wetgever in het voordeel van de gereguleerde marktpartijen heeft beslist. De rechter heeft een duidelijk signaal gegeven
aan de toezichthouders en de wetgever dat voor ingrijpende beslissingen tot economische interventie een duidelijke wettelijke basis is vereist. Tegelijkertijd moet de
wetgever erkennen dat de bevoegdheden van de bijzondere mededingingstoezichthouders voldoende ruimte moeten bieden om rekening te houden met de dynamiek
van de markt.
Ten tweede tonen de casestudies aan, dat als gevolg van de reguleringsomgeving van
de toezichthouders en de aard van hun bevoegdheden het door de Awb gennaakte
juridische onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften
wegens de feitelijke effecten van de beleidsregels moeilijk is te maken. Enkel de DTe
beschikt over de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften. Zowel de OPTA als de DTe mogen beleidsregels opstellen. In tegenstelling
tot avv's kunnen beleidsregels in beginsel geen verplichtingen opleggen aan burgers
en zijn enkel bindend voor de toezichthouders zelf, tenzij de toepassing van de regels

wegens bijzondere omstandigheden voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (art. 4:84 Awb). Niettemin kunnen de beleidsregels wel

externe regulerende effecten hebben, omdat de marktpartijen hun gedrag zullen
afstemmen op de wijze waarop de mededingingstoezichthouders voornemens zijn
van een bepaalde bestaande bevoegdheid gebruik te maken. Daarbij in aanmerking
nemend dat de beleidsregels betrekking kunnen hebben op de uitoefening van een
concrete regulerende bevoegdheid, waarbij de toezichthouders ter naleving van een
open wettelijke norm in een concreet geval ex ante voorschriften kunnen vaststellen
of achteraf een open norm mogen interpreteren en toepassen, vervaagt in de prak97
tijk het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.
Hier kan warden gewezen op de onduidelijke situatie die is ontstaan naar aanleiding
van de vraag of de OPTA en de NMa het beginsel van kostenorientatie als toets
mochten gebruiken voor de beoordeling van de redelijkheid van tarieven onder de
97.

Zie ook L.F.M. Verhey & N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel

perspectief', in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer: Kluwer 2005, p. 211.
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Tw en de Mw, zonder dat daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestond. Het
moet worden opgemerkt, dat de toezichthouder een bevoegdheid heeft tot afwijking
van de beleidsregels in bijzondere omstandigheden. Echter, het zal vaak niet gemakkelijk zijn te bepalen in hoeverre de situaties van verschillende ondernemingen ver-

gelijkbaar of bijzonder zijn.
Aangezien het onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en beleids-

regels in de reguleringsomgeving van de mededingingstoezichthouders vervaagt,
verdraagt de stelling dat het primaat van de wetgever zich verzet tegen de toekenning van regelgevende bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder, zich
moeilijk met de bevoegdheid om door middel van beleidsregels alsnog regels te stellen inzake de interpretatie van open normen en de afweging van belangen.98 Integendeel, de langdurige onzekerheid over de status van de gasrichtlijnen en de rechtmatigheid van de mta-tarieven laat zien dat de toekenning van een regelgevende
bevoegdheid aan een toezichthouder onder omstandigheden meer transparantie en
rechtszekerheid zou verschaffen, in plaats van de juridische procedures over de
rechtmatigheid van beleidsregels af te wachten.
Ten derde tonen de casestudies aan dat door de reguleringsomgeving van de bijzondere mededingingstoezichthouders, waarin het onderscheid tussen beleid en uitvoe-

ring moeilijk is te maken, het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid
maar beperkt kan bijdragen aan de legitimatie van de bevoegdheidsuitoefening door
de toezichthouders. De x-factor- en gasrichtlijnencasus lieten zien, dat de DTe lange
tijd onafhankelijk kon opereren. Ook bij grote onduidelijkheid over de reikwijdte van
de bevoegdheden kreeg de DTe geen of pas na lange tijd aanknopingspunten van de
minister, in de vorm van algemene aanwijzingen of nieuwe aanvullende wetgeving
en was hiertoe geen verzoek gedaan door het parlement. In de praktijk zal het voor
de minister bij de opstelling van algemene regels op verzoek van het parlement vaak
moeilijk zijn met een meerderheid van het parlement overeenstemming te bereiken
over alle complexe, vaak technische, punten waarover de toezichthouder moet
beslissen. In geval de minister wel ministeriele regels heeft opgesteld, zullen de toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden in een concreet geval vanwege de conflicterende belangen van de verschillende stakeholders nog vaak een
complexe belangenafweging moeten maken.
In de tweede reguleringsperiode zal de effectiviteit van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de legitimatie van de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders verder
onder druk komen te staan onder de invloed van het Europese recht. De Europese

98.

Verhey

& Verheij

2005, p. 212.
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Commissie heeft in deze periode sterkere ex ante algemene en concrete regulerende
bevoegdheden gekregen om ter waarborging van een uniforme toepassing van het
Europese recht de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de toezichthouders te beinvloeden. Daarnaast publiceert de Europese Commissie, in samenwerking met de netwerken van mededingingstoezichthouders, bindende comitologierichtsnoeren en/of Europese beleidsregels die het beleid van de toezichthouders
verder inkaderen. De hoofdstukken 8 en 9 behandelen uitgebreid, dat de minister op
grond van artikel 10 EG bij de uitoefening van zijn controlebevoegdheden ten aanzien van de toezichthouders moet zorgen, dat laatstgenoemden kunnen voldoen aan
de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit het Europese recht. Daarom moet de
minister ook rekening houden met het belang, dat de toezichthouders kunnen voldoen aan de algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale
samenwerking met de Commissie en de nationale autoriteiten in het kader van de
netwerken van nationale autoriteiten. Hieronder valt ook de plicht voor de toezichthouders rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Commissie en/of
de netwerken die uitdrukking geven aan de specifieke en algemene Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking (zie uitgebreid hfdst. 8 en 9).
4.4.2

Naar een legitieme basis voorgoodgovernance

Helaas heeft de wetgever bij de implementatie van de elektronische communicatie-

richtlijnen en de aanpassing van de energiewetgeving de tekortkomingen van een
meer traditionele benadering voor de inbedding van de mededingingstoezichthouders niet onder ogen gezien. De Awb heeft recentelijk de rechtsbeschermings- en
participatiemogelijkheden voor de stakeholders die als belanghebbenden in de zin
van artikel 1:2 van de Awb kunnen worden aangemerkt, verbeterd door de invoering
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en rechtstreeks beroep. Echter,
aangezien de Awb is gericht op het treffen van een uniforme regeling voor rechtsbescherming tegen de overheid, bevat de wet verder weinig verplichtingen die garanderen dat de toezichthouders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden
op een effectieve en legitieme wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders. De nieuwe wetgeving bevat een aantal nieuwe voorzieningen die een goede
besluitvorming bevorderen, maar hieraan ligt geen coherente visie van de wetgever
ten grondslag.
De casestudies tonen, aan dat voor de totstandbrenging van een daadwerkelijke
good governance cultuur meer nodig is dan de Awb en een aantallosse bepalingen in
de bijzondere wetgeving. De wetgever moet een coherente visie formuleren inzake
de wijze waarop kan worden gegarandeerd, dat alle stakeholders, waaronder de con-

sument, op effectieve wijze worden vertegenwoordigd in het besluitvormingsproces,
dat de kwaliteit van de besluiten hoog is en dat de toezichthouders zich daadwerke-
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lijk accountable voelen ten opzichte van alle stakeholders. De noodzaak voor aanvullende waarborgen voor good governance is zeer prangend, omdat de OPTA en de DTe
regulerende en sanctionerende bevoegdheden combineren en de sanctionerende
bevoegdheden in de tweede reguleringsperiode aanmerkelijk zijn uitgebreid. Voorts
betekent de mogelijkheid van automatisch of potentieel rechtstreeks beroep tegen
de besluiten van de toezichthouders, dat laatstgenoemden nog betere voorzieningen
moeten treffen voor een goede voorbereiding van de primaire besluiten die zij niet
meer in alle gevallen in bezwaar kunnen herstellen.

Het is positief te waarderen dat de toezichthouders zelf verschillende initiatieven
hebben genomen om een goede uitoefening van hun regulerende bevoegdheden te
verzekeren, zoals het voeren van uitgebreide en transparante consultatieprocedures
en de publicatie van consultatiedocumenten, besluiten, richtsnoeren, handhavingsplannen en jaarverslagen. Echter, de legitimiteit van hun handelen en de prikkel tot
good governance zouden worden vergroot, indien de wetgever de beperkte werking
van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid zou erkennen en een meer
coherente en nieuwe visie zou aannemen inzake de wijze waarop good governance
door de mededingingstoezichthouders kan worden gewaarborgd. Aangezien de
mededingingstoezichthouders zelf verschillende initiatieven hebben genomen om

de kwaliteit en legitimiteit van hun besluitvorming te verbeteren, is het niet noodzakelijk dat de wetgever gedetailleerd voorschrijft hoe zij good governance in de
praktijk moeten brengen. De wetgever zou voor een 'bottum up'-benadering kunnen
kiezen. Enerzijds zouden de toezichthouders voldoende flexibiliteit moeten hebben
om in te kunnen spelen op de bijzonderheden van iedere procedure en de wetgever
mag de toezichthouders niet belemmeren good governance in de praktijk te brengen.
Anderzijds zou moeten worden geexpliciteerd, dat de toezichthouders ter waarborging van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden
de good governance beginselen moeten respecteren en dat zij hierover verantwoording afleggen aan de verantwoordelijke minister en de stakeholders.
Bij de formulering van een coherente good governance visie moet de wetgever rekening houden met de volgende punten. Allereerst is geconstateerd dat de huidige wet-

geving nauwelijks specifieke procedurele bepalingen bevat, die op de bevoegdheden
van de toezichthouders zijn toegesneden. Bij de vaststelling van de procedures moet
de wetgever beter differentieren naar de verschillende aard van de bevoegdheden
van de toezichthouders, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar algemeen regulerende bevoegdheden, ex ante en ex post concreet regulerende bevoegdheden, sanctionerende bevoegdheden en adviserende bevoegdheden.

De wetgever moet een coherente visie vormen ten aanzien van de vraag welke beslissingen via openbare consultatieprocedures worden voorbereid. Hierbij gaat het
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hoo fdzakelijk om regulerende beslissingen die belangrijke economische of juridische
keuzes impliceren, in die zin dat zij de belangen van vele stakeholders raken of aanzienlijke gevolgen hebben voor de relevante markt. De wetgever zou op dergelijke
regulerende besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 Awb van toepassing kunnen verklaren. De wetgever moet ook een standpunt
innemen inzake de vraag voor welke besluiten een verzwaarde motiveringsplicht
geldt. Hierbij gaat het, net zoals bij het voeren van een openbare consultatieprocedure, hoofdzakelijk om beslissingen die belangrijke economische of juridische keuzes impliceren en niet om beslissingen die bij of krachtens de wet geldende verplichtingen en/of gemaakte juridische en economische keuzes in een specifiek geval
concretiseren. De DTe heeft in tegenstelling tot de OPTA de bevoegdheid tot de
opstelling van algemeen verbindende voorschriften, waardoor haar besluiten bindende gevolgen kunnen hebben voor een grote groep stakeholders. Het is daarom
vreemd dat de OPTA wel en de DTe niet verplicht is te voldoen aan een verzwaarde

motiveringsplicht.

Ten tweede is van belang, dat, nadat de toezichthouders bepaalde belangrijke
beleidskeuzes hebben gemaakt, zij bij de toepassing van de wetgeving en de beleidskeuzes in een concreet geval moeten waarborgen dat het recht op goed bestuur en de
rechten van verdediging van de belanghebbende partijen worden gerespecteerd. In
het bijzonder moet aandacht worden besteed aan de procedure die moet worden
gevolgd, indien de toezichthouders uitvoering geven aan hun bijzondere geschilbeslechtingsbevoegdheid waarvoor de Awb en de bijzondere wetgeving geer:t regeling
treffen. Hierbij moet worden erkend, dat de toezichthouders in de geschillenbeslechtingsprocedure als een soort civiele rechter optreden, hetgeen een op tegenspraak gebaseerde procedure en een goede regeling van de rechten van de betrokken
partijen vereist.

Vanuit het oogpunt van een efficiante en effectieve besluitvorming is het niet wenselijk dat nadat uitgebreid is geconsulteerd over belangrijke economische en juridische keuzes, een uitgebreide openbare consultatieprocedure plaatsvindt ten aanzien
van besluiten die bij of krachtens de wet geldende verplichtingen en/of de gemaakte
beleidskeuzes nader concretiseren in een specifiek geval. Laatstgenoemde besluiten
hoeven ook niet te voldoen aan de verzwaarde motiveringsplicht. Hoewel zij voorbij
gingen aan de juridische en economische keuzes die ten grondslag liggen aan concrete geschilbesluiten, zijn in dit opzicht de uitspraken van de rechters dat derden
partijen niet als belanghebbend bij een geschilbesluit tussen twee concurrerende
partijen worden aangemerkt en dat de verzwaarde motiveringsplicht niet geldt voor
geschilbesluiten, begrijpelijk. Echter, het huidige wettelijke kader bevat onvoldoende garanties dat de OPTA de uitoefening van haar geschilbeslechtingsbevoegdheid baseert op een legitiem en effectief beleid. Ten eerste ontbreekt een expliciete
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verplichting voor de OPTA om het aan de concrete geschilbesluiten ten grondslag liggende beleid op een adequate wijze voor te bereiden. Ten tweede zijn beleidsregels
op grond van artikel 8:2 Awb momenteel niet rechtstreeks appelabel, waardoor de
rechter het beleid slechts indirect en terughoudend, via de band van het besluit in
het concrete geval, op rechtmatigheid en redelijkheid kan controleren.
Ten derde bleek uit dit hoofdstuk, dat individuele consumenten doorgaans niet als
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb bij procedures bij de toezichthouders
kwalificeren. Hun belangen kunnen wel worden behartigd door vertegenwoordigende consumentenorganisaties die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2,
eerste lid, Awb worden aangemerkt, indien zij een rechtspersoon zijn en blijkens hun
doelstellingen en feitelijke werkzaamheden het consumentenbelang in het bijzonder

behartigen (artikel 1:2, derde lid, Awb) en dit belang rechtstreeks wordt geraakt. Bij
gebreke van specifieke wettelijke voorzieningen wordt de stem van de consument
niet op structurele en transparante wijze vertegenwoordigd in consultatieprocedures bij de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Weliswaar wordt de Consumentenbond bij sommige procedures betrokken, maar hieraan ligt geen transparant
en coherent beleid van de toezichthouders of de Consumentenbond ten grondslag.
Zo is niet duidelijk onder welke voorwaarden de mededingingstoezichthouders de
Consumentenbond raadplegen en op welke wijze wordt gewaarborgd dat de mening
van de Bond ook daadwerkelijk representatief is voor de consument, die geen homogene groep is. Daarom zou de wetgeving een grondslag moeten bevatten voor een
transparante samenwerking tussen de toezichthouders en de consumentenorganisaties. Hier zou, bijvoorbeeld, kunnen worden gedacht aan een verplichting tot de
sluiting van een samenwerkingsprotocol tussen de toezichthouders en de consumentenorganisaties.
Ten vierde zou het regelgevingskader duidelijkere algemene normen moeten bevatten waaraan het optreden van de toezichthouders kan worden getoetst. Enkel de Tw
bepaalt, ter uitvoering van het Europese recht, dat de maatregelen die de OPTA
oplegt, passend, proportioneel en gerechtvaardigd moeten zijn in het licht van de
doelstellingen van de Tw. Voor het overige bevatten de Tw en de energiewetgeving
geen good governance normen. Ter waarborging van een consistent, transparant en
voorspelbaar beleid is het wenselijk dat de toezichthouders zoveel als mogelijk
beleidsregels opstellen over de invulling van ingrijpende regulerende bevoegdheden,
waarbij de belangen van vele stakeholders zijn betrokken, zoals de geschilbeslechtingsbevoegdheid. Ook zouden de toezichthouders transparant moeten zijn over de
wijze waarop zij good governance in de praktijk brengen, bijvoorbeeld door de publicatie van beleidsregels over de te volgen procedures, de invulling van de verzwaarde
motiveringsplicht alsmede de wijze waarop zij verantwoording moeten afleggen over
de wijze waarop zij good governance realiseren.
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Ten vijfde werd duidelijk, dat nadat uitgebreide consultatieprocedures zijn afgerond,
het voor een effectieve rechtsbescherming van groot belang is dat de belanghebbenden snel uitsluitsel kunnen krijgen over de door de toezichthouder gemaakte economische en juridische keuzes. Ervaringen leren dat een bezwaarprocedure over het
algemeen geen verandering meer zal brengen in de juridische en economische keuzes
van de toezichthouder, waarover in de voorafgaande procedure uitgebreid is geconsulteerd. Als gevolg daarvan is de mogelijkheid van rechtstreeks beroep tegen algemene of concrete regulerende besluiten die volgens een uitgebreide consultatieprocedure zijn voorbereid, vanuit het oogpunt van een effectieve en efficiente
rechtsbescherming wenselijk. De wetgever voert op dit moment geen coherente
benadering op het punt van de mogelijkheden van rechtstreeks beroep tegen de
besluiten van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Het belang van een
effectieve en efficiente rechtbescherming heeft de wetgever doen besluiten, op
grond van de Tw automatisch rechtstreeks beroep mogelijk te maken tegen de
meeste concrete regulerende besluiten van de OPTA, inclusief de geschilbeslechtingsbevoegdheid. Daarentegen kennen de energiewetgeving en de Mw geen bijzondere regeling voor rechtstreeks beroep en geldt de algemene regeling van artikel 7:la
Awb. Indien de wetgever de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing zou verklaren op de totstandkoming van belangrijke
regulerende besluiten, kan de incoherentie tussen de verschillende wetten voor een
belangrijk deel worden opgeheven. De wetgever heeft in artikel 7:1 onder d Awb
immers bepaald, dat geen bezwaarprocedure plaatsvindt in geval de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is toegepast.
Gelet op de rol van de toezichthouders in de geschilbeslechtingsprocedure, waarin zij
na een uitgebreide procedure als een soort rechter de rechtsverhouding tussen par-

ticuliere bedrijven vaststellen, zal de bezwaarfase ook in dit soort procedures zijn
rechtsbeschermings- en zeeffunctie minder goed kunnen vervullen. Vanwege deze
reden staat op grond van de Tw automatisch rechtstreeks beroep open tegen de
geschilbesluiten van de OPTA. Daarentegen geldt voor geschilbesluiten op grond van
de energiewetgeving de algemene regeling van rechtstreeks beroep van artikel 7:la
Awb. Het feit dat het bestuursorgaan volgens de regeling van artikel 7:la Awb enkel
toestemming kan geven voor rechtstreeks beroep in geval alle belanghebbenden
hiermee hebben ingestemd, kan in het bijzonder nadelig uitwerken voor het belang
van een effectieve rechtsbescherming in geschillenprocedures. Juist bij geschillenprocedures zou 6dn van de partijen deze instemming vanwege strategische overwekunnen
gingen kunnen weigeren en zo een effectieve rechtsbescherming opzettelijk
frustreren. In het licht van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat het wenselijk is
dat tegen geschilbesluiten automatisch rechtstreeks beroep bij het CBB mogelijk is.
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Ten zesde bleek dat de civiele rechter als gevolg van een gebrek aan specifieke kennis
in combinatie met het respect voor de discretie van de toezichthouder de rechtmatigheid van de inhoudelijke aspecten van de algemene regulerende besluiten van de
toezichthouders zeer marginaal toetst. De rechter acht dergelijke besluiten pas
onverbindend bij een onmiskenbare strijdigheid met de wet. Bovendien zal hij deze
besluiten slechts terughoudend toetsen aan de abbb. Hierdoor kan niet van een
daadwerkelijke effectieve rechtsbescherming van de rechten van de stakeholders
worden gesproken. Het recht op een effectieve rechtsbescherming vereist dat de
rechters controleren of de besluiten met de goede procedures zijn voorbereid en dat
zij naar de inhoud van de zaak kijken voor de beoordeling o f in het licht van het Europese recht een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Gelet op hun
deskundigheid en ervaring in zaken betreffende economische regulering, zullen de
rechtbank Rotterdam en het CBB zich meer verwant voelen met de specifieke kwesties waarmee de toezichthouders te maken hebben en een meer inhoudelijk oordeel
kunnen geven over hun optreden dan de civiele rechter.

Aangezien het voor een stabiel investeringsklimaat voor de marktpartijen van groot
belang is om in dynamische markten snel duidelijkheid te krijgen over de voor hen
geldende spelregels en vanwege het belang van een effectieve rechtsbescherming, is
veel te zeggen voor de openstelling van beroep voor alle belanghebbenden in de zin
van artikel 1:2 Awb tegen alle algemeen verbindende voorschriften van de mededingingstoezichthouders bij het gespecialiseerde CBB als eerste en enige instantie.
Bovendien zou het ook vanuit rechtssystematisch oogpunt en efficiency overwegingen wenselijk zijn beroep open te stellen tegen de algemeen regulerende besluiten
van de toezichthouders bij het CBB. Immers, het CBB mag het beroep tegen de
beschikkingen behandelen en heeft daarbij de mogelijkheid via een exceptief verweer
de rechtmatigheid van de beleidsregels en de algemeen verbindende voorschriften te
beoordelen.99 Omdat het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende
voorschriften in de reguleringsomgeving van de mededingingstoezichthouders vervaagt, is beroep bij het CBB tegen de eerstgenoemde besluiten ook wenselijk.
De rechter zal, gelet op het beginsel van de scheiding der machten, de keuzeruimte
van de toezichthouder moeten respecteren. Echter, de toetsing of de
algemeen regulerende besluiten met behulp van de goede procedures zijn voorbereid en of zij in het
licht van het recht een evenwichtige belangenafweging betreffen, vormt een extra

waarborg voor een goede bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouders. Tevens
99.

Zie ook J.E.M. Polak, 'Rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels

voorlopig van de baan?', Trema 1997, nr. 8, p. 269-271. Laatstgenoemde auteur bepleit in het algemeen
dat het vanuit rechtssystematisch oogpunt voor de hand ligt dat de gespecialiseerde bestuursrechter
rechtsbescherming biedt tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, daar deze rechter
ook rechtsbescherming biedt tegen de overige besluiten van de overheid. Zie over de rol van de administratieve rechter bij de controle van mededingingstoezichthouders verder hoofdstuk 6.
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kan de rechterlijke toetsing van de algemeen regulerende besluiten compensatie bieden voor het feit dat zij niet worden opgesteld door de democratisch gelegitimeerde
wetgever, maar door een bestuursorgaan waarvoor het beginsel van de ministeriale
verantwoordelijkheid niet volledig geldt.100 Ook de wetgever heeft zich bij deze
gedachte aangesloten door in de Ewet 1998 en de Gaswet, in afwijking van artikel 8:2
Awb, beroep tegen algemeen verbindende voorschriften open te stellen bij het CBB.

100.
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Hoofdstuk 5

De NMa en good governance door de bijzondere

mededingingstoezichthouders

5.1

Inleiding

5.1.1

Doel hoofdstuk

Dit hoofdstuk heeft als doel de rol van de NMa bij de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders te onderzoeken, waarbij
wordt nagegaan of zij stimuleerde dat de bijzondere toezichthouders op een legitieme en effectieve wijze rekening hielden met de belangen van alle stakeholders bij
de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden. Daarbij wordt bekeken hoe de
bestaande visie van de wetgever inzake de inbedding van mededingingstoezichthouders, die grotendeels is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, heeft doorgewerkt in de relatie tussen de NMa en de bijzondere mededingingstoezichthouders
en of zij een legitieme basis is voor hun onderlinge samenwerking.
De NMa heeft een andere rol dan de rechter bij de controle van de bijzondere mededingingstoezichthouders, omdat zij niet in algemene zin beoordeelt of de OPTA en
de DTe het recht hebben gerespecteerd. Zij beperkt zich tot de controle of de bijzondere mededingingstoezichthouders de beginselen en begrippen van het Europese en

nationale mededingingsrecht op een juiste wijze hebben geinterpreteerd en toegepast, wat verklaart dat dit hoofdstuk vooral een inhoudelijke focus heeft. Daarnaast
wordt op de inhoudelijke aspecten van de samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders geconcentreerd, omdat dit van groot belang is voor een
goed begrip van de rol van de NMa bij de bevordering van good governance door de
bijzondere mededingingstoezichthouders. De begrippen van het algemene mededingingsrecht zijn algemeen en flexibel, waardoor de NMa keuzeruimte heeft bij de
beinvloeding van de praktijk van de bijzondere toezichthouders. In dat licht wordt
onderzocht wat de invloed is van de reguleringsomgeving en het sectorspecifieke
regelgevingskader op de wijze waarop de NMa in inhoudelijke zin het mededingingsrecht interpreteert en toepast in de gereguleerde sectoren en op welke wijze haar
interpretaties evolueren door de veranderende marktomstandigheden en/of voortschrijdend inzicht.
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Bij de beoordeling van de rol van de NMa kunnen op basis van haar wettelijke taken
drie rollen worden onderscheiden, die de NMa in haar praktijk nader heeft ontwikkeld. De invulling en ontwikkeling van de drie rollen worden aan de hand van representatieve zaken, waaronder de in hoofdstuk 4 besproken casestudies, geanalyseerd.
Ten eerste wordt gekeken naar de rol van de NMa als een bewaker van een consistent
mededingingsbeleid. Dit is de rol waarin de NMa advies of aanwijzingen geeft aan de
OPTA respectievelijk de DTe inzake de interpretatie en toepassing van mededingingsrelevante begrippen. Geanalyseerd wordt of de NMa een positieve invloed heeft

gehad op de bevoegdheidsuitoefening door de OPTA en de DTe, in die zin dat zij
bevorderde dat de OPTA en de DTe op legitieme en effectieve wijze rekening hielden
met de belangen van alle stakeholders. De assumptie van de wetgever is, dat het sectorspecifieke toezicht per definitie tijdelijk is en dat uiteindelijk het algemene en
minder ingrijpende mededingingstoezicht op grond van de Mw en Verordening 1/
2003 volstaat. Hieruit vloeit de visie van de wetgever voort, dat zo min mogelijk sectorspecifieke toezichthouders worden opgericht en dat het kamermodel de beste
waarborg is voor een consistent en effectief mededingingsbeleid. Dit hoofdstuk
onderzoekt of de voorkeur voor het kamermodel inderdaad bijdraagt aan een effectieve en legitieme samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders
(zie ook hfdst. 3, par. 2.6).1 Daarbij komt aan de orde wat de effecten van de verschillende samenwerkingsmodaliteiten in de telecommunicatie- en energiesector

(kamermodel of samenwerkingsprotocol) zijn op good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders.

Als tweede wordt gekeken naar de rol van de NMa als bewaker van een eerlijke mededinging. Dit is de rol van de NMa, waarin zij als vangnet fungeert door ambtshalve
of naar aanleiding van een klacht op grond van de Mededingingswet (Mw) handhavend op te treden in gereguleerde sectoren bij gebreke van een adequaat optreden
door de OPTA of de DTe. Hier zal worden onderzocht onder welke omstandigheden
en op welke wijze de NMa naast of in plaats van een bijzondere toezichthouder actie
onderneemt tegen bepaalde concurrentieproblemen en of zij in overeenstemming
met de good governance beginselen handelt. Daarbij wordt geanalyseerd of de

assumptie van de wetgever, dat de OPTA en de DTe de mededinging proactief stimuleren en dat de NMa bij gebreke van een toereikend sectorspecifiek handelen de
mededinging reactief bewaakt door op basis van de Mw actie te ondernemen, een

1.

Kabinetsstandpunt over het rapport Zicht op Toezicht, MDW werkgroep Toezicht op Nutsvoorzieningen,
Kamerstukken II 1997/1998, 24036, nr. 73h. Zie ook het kabinetsstandpunt inzake de eerste evaluatie van
de OPTA, Kamerstukken H 2000/2001, 21693, nr. 56, p. 11-12, de brief van de minister van Economische
Zaken van 12 december 2001 over de positie van sectorspecifieke kamers binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, kenmerk ME/MW 0106472 en de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat
over de vormgeving van het sectorspecifieke toezicht op het spoor, Kamerstukken H 2000/2001, 22026,
nr. 124.
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legitieme grondslag is voor de samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders.
Als derde komt de rol van de NMa als regulator aan de orde. Deze rol verwijst enerzijds naar de bevoegdheid van de NMa om ter waarborging van een consistent mededingingsbeleid door de publicatie van wetsinterpreterende beleidsregels over de
invulling van mededingingsrechtelijke begrippen in de gereguleerde sectoren
invloed uit te oefenen op de wijze waarop de OPTA en de DTe hun algemene en concrete regulerende bevoegdheden uitoefenen (zie hfdst. 3, par. 4.4). Ten tweede verwijst deze rol naar de potentiele regulerende effecten die dergelijke beleidsregels

kunnen hebben op het gedrag van de marktpartijen (zie hfdst. 3, par. 4.4). De rol van
de NMa als regulator zal worden geanalyseerd aan de hand van de evolutie van de
wijze waarop de NMa aanvankelijk in de gereguleerde sectoren de tarieven van dominante ondernemingen beoordeelde onder artikel 24 Mw en artikel 82 EG. Daarbij
wordt bekeken of het ex ante/ex post onderscheid van de wetgever in de praktijk
werkt en een legitieme karakterisering is voor het onderscheid tussen het algemene
en het bijzondere mededingingstoezicht.2 De vooronderstelling is, dat de Tw en de
energiewetgeving vrij gedetailleerde bepalingen bevatten die de bijzondere toezichthouders in staat stellen op basis van een abstracte analyse ex ante en proactief de
gedragingen van de ondernemingen te reguleren. Verordening 1/2003 en de Mw
bevatten daarentegen twee algemene bepalingen die zijn gericht op de bewaking van
de mededinging. Dat wil zeggen dat het optreden op grond van de mededingingsregels wordt gerechtvaardigd door bepaalde gebeurtenissen in de vorm van mededingingsbeperkende gedragingen van een of meer ondernemingen. Pas achteraf wordt
geconcretiseerd welke verplichtingen voor de marktpartijen uit een wettelijke norm
voortvloeien. Daarom is de vooronderstelling, dat het optreden van de NMa in
beginsel ex post en reactief van aard is.
De besproken zaken spelen voornamelijk in de eerste reguleringsperiode (19982003), waarin de Europese Commissie en de Europese netwerken van toezichthou-

ders een minder directe en zichtbare invloed hadden op de praktijk van de mededingingstoezichthouders.3 Dit neemt niet weg, dat de besproken zaken nog steeds illustratief zijn voor de good governance dilemma's waarmee de NMa wordt
geconfronteerd bij de invulling van haar drie rollen in de gereguleerde sectoren en de
legitimiteit van de visie van de wetgever inzake de samenwerking tussen de NMa en
de bijzondere toezichthouders. De hoofdstukken 8 en 9 gaan nader in op de invloed

2.

3.

Zie voor een kritische beschouwing van de ex ante en ex post tegenstelling die door de Europese en nationale wetgever en de wetenschappelijke literatuur wordt gemaakt, R Larouche & S.A.C.M. Lavrijssen, 'EGregulering van elektronische communicatie, een kritische beschouwing van de onderliggende aannames
van de EG-regelgeving betreffende elektronische communicatie', SEW 2000 nr. 7/8, p. 259-260.
Zie voor het onderscheid tussen de eerste en de tweede reguleringsperiode hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.
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van het Europese recht en de Europese coordinatie- en harmonisatiemechanismen
op de samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders in de tweede

reguleringsperiode (2004-heden).
5.1.2

Hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is al volgt opgebouwd. Als eerste wordt de rol van de NMa als bewaker
van een consistent mededingingsbeleid getoetst aan de good governance beginselen.
Daarbij wordt de legitimiteit van de assumptie van de wetgever dat het kamermodel
de beste waarborg is voor een consistent mededingingsbeleid, beoordeeld. Als
tweede wordt de rol van de NMa als bewaker van eerlijke mededinging in de telecommunicatie- en energiesector in het licht van de good governance beginselen geanalyseerd. Hierbij wordt besproken, of de assumptie van de wetgever dat het algemene
mededingingsrecht als een vangnet reactief zal worden toepast bij gebreke van een
adequaat sectorspecifiek optreden, in de praktijk werkt en een legitieme basis is voor
de verhouding tussen het algemene en bijzondere mededingingsrecht. Als derde
wordt ingegaan op de rol van de NMa als regulator, waarbij de invloed van deze rol
op de bijzondere toezichthouders in het licht van de good governance beginselen
wordt geevalueerd. Tevens wordt bezien of de assumptie inzake het ex ante/ex post
onderscheid in de praktijk houdbaar en legitiem is. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een conclusie. Op basis van de ervaringen van de samenwerking tussen de NMa
en de bijzondere toezichthouders gaat de laatste paragraaf in op de vraag onder
welke omstandigheden de wetgever vanuit het oogpunt van good governance zou
moeten kiezen voor de samenwerkingsmodaliteit van het samenwerkingsprotocol of
voor het kamermodel.

5.2

De NMa als bewaker van een consistent mededingingsbeleid

5.2.1

Algemeen

Gelet op het bestaan van twee afzonderlijke toezichthouders in de telecommunicatiesector, die op grond van specifieke wettelijke samenwerkingsverplichtingen een
samenwerkingsprotocol hebben gesloten, is het niet verwonderlijk dat voornamelijk

het toezichtarrangement in de telecommunicatiesector inzicht biedt in de rol van de

NMa bij de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders (zie hfdst. 3, par. 2.6 en par. 3.6). De directeur van de DTe is in het
kamermodel onderdeel van en hierarchisch ondergeschikt aan de NMa. Als gevolg
daarvan is in deze sector de wisselwerking tussen het sectorspecifieke en het algemene mededingingstoezicht nauwelijks transparant geworden.
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5.2.2

Samenwerking op basis van het Samenwerkingsprotocol

5.2.2.1 Algemeen
Aangezien de Awb een algemene wet is die een uniforme regeling voor rechtsbescherming tegen de overheid als oogmerk heeft, is niet vreemd dat de wet geen regels
bevat die zijn toegesneden op de samenwerking tussen onafhankelijke mededingingstoezichthouders. De Tw bevat een beperkt aantal regels inzake de samenwerking tussen de OPTA en de NMa (zie hfdst. 3, par. 2.6). De OPTA en de NMa hebben
een Samenwerkingsprotocol opgesteld, waarin zij aangeven hoe zij omgaan met
zaken waarin sprake is van een samenloop van bevoegdheden en hoe zij de interpretatie van mededingingsrelevante begrippen afstemmen.4 In de beginperiode van het
bestaan van de OPTA was het samenwerkingsproces tussen de OPTA en de NMa weinig transparant.5 Inmiddels is de transparantie van het samenwerkingsproces verbeterd. De NMa publiceert sinds 2000 haar adviezen aan de OPTA op haar website en
de OPTA verwijst in het kader van consultaties kort naar de adviezen van de NMa.
De marktpartijen worden echter niet gehoord over het advies van de NMa en krijgen
niet de gelegenheid hierop te reageren. Uit de Tw noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt welke toezichthouder bij een meningsverschil over de interpretatie en
toepassing van mededingingsrelevante begrippen de doorslaggevende stem heeft.
Ondanks de ruimte voor meningsverschillen, concluderen de evaluatierapporten uit
2001 en 2005, dat het Samenwerkingsprotocol tussen de OPTA en de NMa over het
algemeen goed functioneert.6 Mededingingsrechtelijke begrippen worden consistent toegepast en forum shopping wordt tegengegaan. De toezichthouders hebben
gezamenlijke richtsnoeren gepubliceerd ter bevordering van een consistente besluitvorming.

7

Afwijkende meningen van de OPTA en de NMa vloeien niet zozeer voort uit het feit
dat twee toezichthouders mededingingsrelevante begrippen toepassen, maar uit de
verschillende wettelijke taakopdrachten van de toezichthouders (hfdst. 3, par. 2.6).
Daarnaast leidt het verschil in wettelijke taakopdracht ook tot verschillende cultu4.

5.

6.

7.

Herzien Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa, Staatscourant 29 juni 2004, nr. 121, p. 21.
Zie hierover bijvoorbeeld A.T. Ottow & A. Prompers, 'De Wisselwerking tussen het telecom- en het mededingingsrecht', in: A.T. Ottow & A.F. Eeken (ed), De rol van het mededingingsrecht in gereguleerde markten,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 41-43.
Brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de evaluatie van de OPTA, 9 juli 2001,
Kamerstukken II 2000/2001 21 693, nr. 56, p. 16 en zie Ph. Eijlander, A. Lucas & WJ.M. Voermans, Evaluatie OPTA, het deelrapport relatie andere instellingen en organisaties, Amersfoort: Twijnstra Gudde 2001,
p. 10/11. De tweede evaluatie bevat vergelijkbare conclusies: Zie ook Berenschot, Eindrapport deelonderzoeken, Samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties met andere instellingen en organisaties, Utrecht 2005,
p. 25 en verder het Kabinetsstandpunt met betrekking tot de evaluatie van de OPTA, Kamerstukken H

2004/2005,29 800 XIII, nr. 85, p. 8-9.
Zie bijvoorbeeld 'Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken',
17 augustus 1999, Staatscourant 1999, nr. 159, p. 6 en 'Richtsnoeren inzake price squeeze', 28 februari
2001, Staatscourant 2001, nr. 44, p. 7.
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ren binnen de OPTA en de NMa. De OPTA heeft als taak de concurrentie te bevorderen en is eerder geneigd te intervenieren en prijzen te reguleren. De NMa handelt
meer vanuit een laisser-fairebenadering en is meer terughoudend met het ingrijpen
in de markt.8 Op grond van de nuttig-effectrechtspraak van het Hof van Justitie en
de hierarchie van de primaire normen van het EG-Verdrag moeten de bijzondere
mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden zoveel mogelijk in overeenstem-

ming met de artikelen 81 en 82 EG interpreteren (zie hfdst. 3, par. 2.6). Echter,
indien de OPTA waarborgt dat haar besluiten in overeenstemming zijn met het algemene mededingingsrecht en zij haar economische keuzes kan rechtvaardigen op
basis van de doeleinden van het sectorspecifieke Europese regelgevingskader, hoeft
zij niet precies dezelfde beslissing als de NMa te nemen.
Wegens de verschillen tussen het Aanmerkelijke Marktmacht (AMM)-begrip onder

de oude Tw en het begrip machtspositie onder het algemene mededingingsrecht,
bestond meer ruimte voor spanningsvelden tussen de OPTA en de NMa dan onder
de nieuwe Tw.9 Vanwege de aansluiting van de elektronische communicatierichtlijnen uit de tweede reguleringsperiode bij het algemene mededingingsrecht, zullen de
culturen van de OPTA en de NMa convergeren. Echter, gelet op de deels verschillende doelstellingen van de Tw en de Mw en de toekomstgerichte analyses op grond
van de Tw in vergelijking tot het onderzoek naar gebeurtenissen uit het verleden bij
de toepassing van artikel 82 EG en 24 Mw, zullen de spanningsvelden onvermijdelijk
blijven bestaan. De volgende paragraaf kijkt nader naar de mta-zaak, die speelde
onder de oude Tw, maar nog steeds representatief is voor de samenwerking tussen
de OPTA en de NMa, mogelijke spanningsvelden tussen de toezichthouders en het
functioneren van het Samenwerkingsprotocol. Paragraaf 2.2.3 geeft een algemene
analyse van de samenwerking tussen de OPTA en de NMa onder het kader uit de
tweede reguleringsperiode en de invloed op de besluitvorming door de OPTA. Paragraaf 2.2.4 analyseert het voorbeeld van de regulering van de tarieven voor de levering van de omroepdiensten, dat laat zien dat ook onder de nieuwe Tw de verschillende wettelijke taakopdrachten van de OPTA en de NMa tot spanningsvelden
kunnen leiden en dat beperkingen zijn verbonden aan de samenwerking op basis van
het Samenwerkingsprotocol.
5.2.2.2
Samenwerking OPTA en NMa in het mta-dossier
De OPTA en de NMa hadden een andere visie op de uitwerking van het beginsel van

kostenorientatie voor de regulering van de mta-tarieven van de mobiele operators
(hfdst. 4, par. 2.1). Volgens de NMa mochten de mta-aanbieders al hun historische
8.

9.
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Zie Berenschot, Eindrapport deelonderzoeken, Samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties met andere instellingen en organisaties, Utrecht 2005, p. 27-28 en het Kabinetsstandpunt met betrekking tot de evaluatie

van de OPTA, Kamerstukken II 2004/2005,29 800 XIII, nr. 85, p. 25-28.
Zie hoofdstuk 3, paragrafen 2.1 en 2.2 en Artikel 6.4 Tw 1998 (oud).
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kosten doorrekenen in de tarieven. De benadering van de OPTA ging verder, omdat
zij wilde beoordelen of de beslissingen van de operators wel efficient waren (FLLRIC-systematiek). De OPTA motiveerde nauwelijks waarom zij van het advies van
de NMa afweek.10
De beleidsregels van de OPTA inzake de mta-tarieven waren toekomstgericht.11 De

OPTA was van plan de mta-tarieven met ingang van 1 december 2002 in het kader
van geschillenprocedures te toetsen aan de beleidsregels, op basis waarvan uiteindelijk de FL-LRIC-systematiek zou worden ingevoerd. De OPTA diende in beginsel volgens de beleidsregels te handelen. Indien de strikte naleving van de beleidsregels
wegens de bijzondere omstandigheden van het geval tot onevenredige gevolgen zou
leiden voor de belanghebbenden, moest de OPTA echter afwijken van de beleidsregels.12 De NMa zou de beoordeling van de mta-tarieven vanaf 1 december 2002 in
beginsel aan de OPTA overlaten. Uit het Samenwerkingsprotocol bleek dat de NMa
alsnog handhavend had kunnen optreden tegen misbruik van machtspositie als
gevolg van de hantering van excessieve tarieven, indien de bevoegdheden van de
OPTA tekortschoten. In dat geval had de NMa, in overeenstemming met haar vaste
praktijk, de mta-tarieven waarschijnlijk op basis van de systematiek van de historische kosten beoordeeld. Echter, vanwege de algemeenheid van de bepalingen van het
mededingingsrecht en bij gebreke van een specifieke wettelijke basis voor tariefregulering moest zij terughoudendheid betrachten bij de beoordeling van de tarieven
onder het algemene mededingingsrecht. Het was zeer twijfelachtig of de NMa de
tarieven van de mobiele operators op grond van het algemene mededingingsrecht
kon toetsen aan het beginsel van kostenorientatie en bij een geconstateerde schending van de Mw de mobiele operators kon verplichten kostengeorianteerde tarieven
te hanteren (zie hfdst. 4, par. 2.1.6 en hfdst. 5, par. 4.3).
De vraag of sprake was van misbruik van machtspositie in de periode v66r december
2002, kon een rol spelen bij klachten die werden ingediend bij de NMa over mogelijk
misbruik door de mobiele operators in die periode. Ook al hadden de klachten
betrekking op de periode voorafgaand aan regulering door de OPTA, dan nog had de

NMa deze klachten waarschijnlijk in overeenstemming met het Samenwerkingspro-

10.

11.

12.

Zie voor een uitgebreide beschouwing over dit dossier, S.A.C.M. Lavrijssen, 'De samenwerking tussen de

OPTA en de NMa in het mta-dossier', M&M 2003, nr. 1, p. 4-11.
Uit de uitspraak van het CBB inzake KPN t. OPTA en Dutchtone, kon worden afgeleid dat geschilbesluiten
en beleidsregels van de OPTA in beginsel geen terugwerkende kracht hebben, CBB 25 april 2001, KPN t.
OPTA en Dutchtone, Mediaforum 2001, nr. 6, p. 212-220, m.nt. A.T. Ottow. Later heeft het CBB geoordeeld, dat het wel mogelijk is dat geschilbesluiten en beleidsregels terugwerkende kracht hebben tot het
moment waarop het geschil is ontstaan. Zie CBB 16 juni 2005, AWB 04/1116 en 04/1117, KPN en Versatel t. OPTA, LJN AT7789.
Dit volgt uit

de inherente afwijkingsbevoegdheid die eigen is aan beleidsregels (artikel 4:84 Awb).
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tocol afgewezen.13 Dat nam niet weg dat een besluit van de NMa inzake de hoogte
van de mta-tarieven in de periode v66r december 2002 van groot belang kon zijn
voor het al dan niet slagen van een onrechtmatige-daadsactie van concurrerende
marktpartijen tegen de mobiele aanbieders bij de civiele rechter. Indien de administratieve rechter de rechtmatigheid van het optreden van de OPTA zou bevestigen,
had de vraag of de mobiele operators in de periode voorafgaand aan december 2002
misbruik van machtspositie hadden gemaakt, alleen nog maar een rol gespeeld in
procedures bij de nationale civiele rechter. Echter, zodra de onrechtmatigheid van
het optreden van de OPTA in een juridische procedure bij de administratieve rechter
zou komen vast te staan, had de NMa misschien alsnog de klachten inzake de gedragingen van de mobiele operators in de periode v66r december 2002 behandeld op
basis van het beginsel van de historische kosten.
5.2.2.3
Verwarring over juiste beoordelingsmaatstaf mta-tarieven
De verschillende benaderingswijzen van de OPTA en de NMa hadden als gevolg dat
de tarieven volgens de systematiek van de NMa anders konden zijn dan volgens de
systematiek van de OPTA. Dit verschil, in combinatie met de wankele juridische
basis van de beleidsregels van de OPTA, riep de vraag op aan welke systematiek de
mobiele aanbieders waren gebonden. Het advies van de NMa aan de OPTA kon niet
als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb worden aangemerkt, omdat het advies
geen bindende rechtsgevolgen heeft.14 Noch uit de Tw, noch uit het Samenwerkingsprotocol blijkt dat het advies van de NMa aan de OPTA bindend is.15 Hoewel de
OPTA niet gebonden was aan het advies van de NMa, kon zij dit advies niet zomaar
terzijde stellen. Het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding en het respect voor
het Europese mededingingsrecht brengt met zich dat de OPTA moet waken dat haar
besluitvorming consistent is met het mededingingsrecht.16 Indien de OPTA afwijkt
van een interpretatie van de NMa zal zij dit goed moeten motiveren in het licht van
de doelstellingen van de Tw. Voorzover een partij het niet eens is met een besluit van
OPTA, waarin wordt afgeweken van een advies van de NMa, kan deze partij in
bezwaar en beroep gaan tegen het besluit van de OPTA.17
13.

14.
15.
16.

17.
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In de gassector achtte de NMa het ook niet

opportuun op

te

treden tegen misbruik van machtspositie

door Gasunie, daar Gasunie door de DTe de nodige tijd werd gegund haar gedragingen aan de nieuwe
regels van de DTe aan te passen, d-g NMa 29 maart 2002, zaaknummers 1118/79, 1719/33, 2487/22,
Entrade, Compass en Kuwait Petroleum t. Gasunie.
De NMa heeft dezelfde opvatting, d-g NMa 8 oktober 2001, zaaknummer 2273/29.0192, besluit inzake
Libertel als AMM.
In de parlementaire geschiedenis wordt evenmin gesteld dat de OPTA is gebonden aan een advies van de
NMa, Kamerstukken I 1997/1998, 25533, nr. 309b, p. 8-10.
Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 16 februari 2001, reg.nr.: VTELEC/00/2530-SIMO,
KPN t. OPTA, met als derde partij MCI Worldcom, LJN: AB0027, m.nt. R. van den Hoven van Genderen,
Computerrecht 2001, nr. 3, p. 159-163.
Hier dient te warden opgemerkt dat partijen op basis van artikel 8:2 Awb geen beroep kunnen instellen
tegen beleidsregels. Zij kunnen evenwel door beroep in te stellen tegen een besluit dat op basis van de
beleidsregels is genomen, de beleidsregels indirect aanvechten (exceptief verweer).
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Uiteindelijk heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld, dat de OPTA niet bevoegd
was de geschillen te beslechten in zaken die betrekking hadden op indirecte interconnectie en heeft de rechter zich niet uitgelaten over de juiste
beoordelingsmaatstaf voor de tarieven en het gewicht van het advies van de NMa. Als gevolg van deze
uitspraak heeft de NMa het stokje van de OPTA moeten overnemen (zie par. 5.3.3).
De mta-casus illustreert dat in het geval de OPTA
en de NMa van mening verschillen
over de toepassing van een mededingingsrechtelijk concept, het
Samenwerkingsprotocol niet kan waarborgen dat de OPTA en de NMa een gezamenlijke visie openbaar
maken. Als gevolg van de verschillende benaderingswijzen van de OPTA en de NMa
bestond lange tijd onzekerheid over de juiste beoordelingsmaatstaven voor de mtatarieven, hetgeen niet bevorderlijk is voor een goed investeringsklimaat en uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor de consument. De afwachtende houding van de NMa
bij de beoordeling van de mta-tarieven kon door twee redenen worden verklaard.
Ten eerste leek de NMa zich ervan bewust te zijn dat de wettelijke
grondslag op basis
waarvan de OPTA de tarieven van de mobiele aanbieders wilde aanpakken, zeer wankel was. Ten tweede leek de NMa rekening te houden met het feit dat de markt voor
mobiele telefonie over het algemeen concurrerend was. Daarom was
zij bereid te kiezen voor een minder ingrijpende, meer marktgeorienteerde
benadering bij de oplegging van de remedies aan de mobiele operators. Daarentegen hechtte de OPTA meer
belang aan de bescherming van de belangen van de eindgebruikers van vaste telefonie die door de hoge mta-tarieven de lage mobiele retailtarieven subsidieerden. 18
5.2.2.4

Samenwerking onder de nieuwe Tw
Ter uitvoering van de marktanalyses die de OPTA onder de nieuwe Tw moet maken,
hebben de OPTA en de NMa hun samenwerking geintensiveerd
door het maken van

gedetailleerde werkafspraken, het plegen van intensief overleg en de detachering
van medewerkers van de NMa bij de OPTA. De afstemming tussen de OPTA en de
NMa in het kader van de marktanalyses gaat over de afbakening van de relevante
markt, de beoordeling of sprake is van AMM en de oplegging van wettelijke verplichtingen. De adviezen van de NMa richten zich hoofdzakelijk op de consistente uitleg
van mededingingsbegrippen en op de vraag of het voorgenomen optreden van de
OPTA mogelijk misbruik van machtpositie op effectieve wijze kan voorkomen. Volgens de NMa is de OPTA zelf verantwoordelijk voor een proportionele invulling van

18.

De meer terughoudende en marktgeorienteerde benadering van de NMa over de op

te leggen

remedies

klonk ook door in andere adviezen onder de oude Tw. Zo kan bijvoorbeeld worden
gewezen op een advies
van de NMa aan de OPTA inzake het voornemen van de OPTA om de belbundels en tariefpakketten van
KPN aan een strenge ex ante prijssqueeze toets te onderwerpen. De NMa wierp ten aanzien van het voornemen van de OPTA de vraag op of het wel zinvol was om gedetailleerde beoordelingscriteria op te nemen

in richtsnoeren, temeer daar bij de toenmalige inzichten vooraf minder duidelijk was of sprake was van
anticompetitieve effecten door de introductie van nieuwe tariefstructuren door KPN, zie d-g NMa 31
oktober 2002, kenmerk 3168/2.b37.
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de voorgestelde verplichtingen.19 Echter, uit de adviezen blijkt dat de NMa in sommige gevallen, net zoals onder de oude Tw, im- of expliciet toch aan het proportionaliteitsbeginsel toetst.20 De adviezen van de NMa worden als bijlage bij de besluiten

van de OPTA opgenomen en op de website van de OPTA gepubliceerd. Uit de advieleidt tot overeenstemzen volgt een algemeen beeld dat de versterkte samenwerking
ijke concepten
ngsrechtel
mededingi
ming over de interpretatie en toepassing van
onder de Tw.21 Helaas zijn de adviezen van de NMa niet uitgebreid gemotiveerd en
wordt de markpartijen niet de gelegenheid geboden te reageren op de adviezen van
de NMa.22 In de meeste gevallen hebben de NMa en de OPTA een consistente visie

inzake de marktafbakening en de dominantie analyse. Echter, de in de volgende
paragraaf te bespreken zaak inzake de regulering van de omroeptarieven laat een
spanningsveld tussen de taakopdracht van de OPTA en de NMa zien bij de oplegging
van de wettelijke verplichtingen aan de ondernemingen met AMM.
5.2.2.5 De regulering van de retailomroeptarieven
In Nederland heerste al geruime tijd politieke onrust over de vermeende hoge retailomroeptarieven en hierover waren verschillende klachten bij de NMa en de OPTA
in ontingediend (hfdst. 1, par. 2). Ter uitvoering van de nieuwe Tw, had de OPTA
machtseen
over
en
beschikk
werp-besluiten geconcludeerd, dat de kabelaanbieders
positie wat betreft de levering van vrij toegankelijke omroepdiensten (het analoge
standaardpakket) in hun geografische verzorgingsgebieden. Zij stelde voor de tarieienven van de vijf
kabelbedrijven op grond van het beginsel van kostenor

grootste

19.

met andere instelZie Berenschot, Eindrapport deelonderzoeken, Samenwerking tussen EZ en OPTA en relaties

20.

lingen en organisaties, Utrecht 2005, p. 30.
de NMa in feite impliciet aan
Door in de mta-zaak te kiezen voor een minder vergaande remedie toetste
niet
een
verder moet gaan dan noodzakehet onderdeel van het proportionaliteitsbeginsel, dat
maatregel

21.

22.

lijk. Zie ook voetnoot 18.
juni
Zie d-g NMa 30 juni 2005, zaaknummer 4762, advies ontwerp-besluiten vaste telefonie, d-g NMa 8
en wholesale
2005, zaaknummer 4764, ontwerp-besluiten ontbundelde toegang op wholesaleniveau
advies ontwerp-besluit huurlijnen, d-g
breedbandtoegang, d-g NMa 15 juni 2005, zaaknummer 4765,
NMa 4 mei 2005, zaaknummer 3070, advies ontwerp-besluit UPC en d-g NMa 11 mei 2005, zaaknummer
3970, advies afstemmingsdocument ontwerp-besluiten omroepen.
enkel op een
Het advies inzake de ontwerp-besluiten mobiele telefonie baseert de NMa
van
afwikkelen
het
voor
gesprekken op mobiele
2002 heeft uitgevoerd naar de markt

analyse, die zij in

netten in Neder-

land. Zij besteedt verder geen enkele aandacht aan de vraag of de marktsituatie sindsdien veranderd is,
besluiten-mobiele telefonie. In het ontwerp-besluit
d-g NMa 8 maart 2005 , zaaknummer 4763, ontwerp
OPTA af
van de OPTA inzake de retailrnarkten voor vaste telefonie-aansluitingen en -diensten wijkt de
ont2005,
juli
1
OPTA
(zie
markt
de
relevante
inzake
van de Aanbeveling van de Europese Commissie
werp-besluit retailmarkten voor vaste telefonie-aansluitingen en diensten, kenmerk OPTA/IBT/2005/
nader onderscheid
201849). De OPTA maakt namelijk in tegenstelling tot de Europese Commissie geen
voor particulieren en zakelijke gebruikers. De reden hiervoor is dat volgens de
tussen de

retailmarkt

en tarieven en
OPTA alle aanbieders zich op beide groepen klanten richten met identieke producten
daarorn concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. Helaas besteedt de NMa in het advies geen aandacht

licht van
advies ontwerpzaaknummer
4762,
2005,
juni
30
NMa
(zie
specifieke geografische omstandigheden
besluiten vaste telefonie).
het
aan de vraag of de afwijking van de Aanbeveling van de Commissie is gerechtvaardigd in
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tatie te reguleren.23 Tegelijkertijd toen de OPTA haar ontwerp-besluiten wilde melden bij de Europese Commissie nam de NMa een besluit dat UPC en Casema geen
misbruik van machtspositie hadden gemaakt door excessieve tarieven te hanteren
voor de levering van de analoge standaardpakketten aan de eindgebruikers.24 Volgens de NMa blijkt uit diepgaande kostenonderzoeken dat de tarieven van UPC en
Casema in de jaren 2003 tot en met 2005 weliswaar omhoog zijn gegaan, maar dat
niet is gebleken dat de kosten en de opbrengsten van deze bedrijven over een
langere
periode niet in redelijke verhouding tot elkaar staan. De NMa had in haar beoordeling meegenomen dat de rendementen van UPC en Casema voor andere ondernemingen een prikkeI zijn tot innovaties en investeringen, zoals investeringen in alternatieve technologieen en nieuwe producten of diensten. Deze ontwikkelingen
kunnen op de lange termijn de consument ten goede komen, bijvoorbeeld in de vorm
van meer keuzemogelijkheden. Blijkbaar
wilde de NMa de OPTA het gras niet helemaal voor de voeten wegmaaien door te stellen, dat, afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt, zonder regulering een risico blijft bestaan dat de tarieven van UPC
en Casema toch excessief worden. Echter, de NMa ging niet diepgaand op dit punt
in. Daarnaast had de NMa in de adviezen ten aanzien van de ontwerp-besluiten
reeds opgemerkt, dat de OPTA bij de invulling van de tariefregulering moest voorkomen dat de tarieven zo laag werden vastgesteld dat infrastructuur concurrentie werd
tegengegaan.

25

Afgezien van het feit dat het mogelijk was dat de door de OPTA gevolgde weg wegens
een onjuiste marktafbakening bij de Europese Commissie sowieso
geen stand zou
houden (hfdst. 1, par. 2), werd het voor de OPTA nu veel moeilijker aan te tonen, dat
in overeenstemming met overweging 26 van de preambule van de Kaderrichtlijn, de
oplegging van ex ante regulerende verplichtingen proportioneel is wegens de ontoereikendheid van het algemene mededingingsrecht. Niettemin had de
oplegging van
ex ante verplichtingen gerechtvaardigd kunnen zijn, indien de OPTA
duidelijk had
gemaakt dat de doelstellingen van de elektronische communicatierichtlijnen verder
gaan dan de bewaking van de mededinging. Zij hebben ook de bescherming van de

23.

Zie OPTA 28 september 2005, ontwerp-besluit de markten voor de
doorgifte en verzorging van omroe-

pignalen en NMa 4 mei 2005, zaaknummer 3070, advies ontwerp-besluit UPC en NMa 11 mei 2005,
zaaknummer 3970, advies afstemmingsdocument ontwerp-besluiten omroepen. Alle documenten zijn te
vinden op www. opta.nl. Aanvankelijk had de OPTA een afzonderlijke retailmarkt voor de
ontvangst van
analoge signalen en een markt voor de ontvangst van radio- en televisiesignalen met gebruikmaking van
een systeem van voorwaardelijke toegang vastgesteld. Later heeft de OPTA conform besluiten van de
Europese Commissie en de NMa geoordeeld dat op het gebied van televisie een onderscheid moet worden
24.

25.

gemaakt tussen vrij toegankelijke televisie enerzijds en betaaltelevisie anderzijds.
Raad van Bestuur van de NMa 27 september 2005, zaaknummer 3528, UPC en Raad van Bestuur van de
NMa 27 september 2005, zaaknummer 3588/201, Casema. Zie ook het Persbericht van de NMa:'UPC en
Casema maken geen misbruik van economische machtspositie', 28 september 2005, www. nmanet.nl.
Directeur-generaal NMa 4 mei 2005, zaaknummer 3070, advies ontwerp-besluit UPC en d-g NMa 11 mei
2005, zaaknummer 3970, advies afstemmingsdocument ontwerp-besluiten omroepen.
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belangen van de eindgebruikers en de bevordering van de mededinging tot doel en
de invoering van ex ante regulering kan ter verwezenlijking van laatstgenoemde
doelstellingen noodzakelijk zijn. Hierbij moet worden aangetekend dat artikel 17
van de Universele dienstrichtlijn de autoriteiten de bevoegdheid geeft om onderne-

mingen die kunnen worden aangewezen als AMM op een bepaalde eindgebruikersmarkt, passende wettelijke verplichtingen inzake de eindgebruikerdiensten op te
leggen, indien de oplegging van wettelijke verplichtingen inzake de verlening van
toegang aan concurrerende ondernemingen (wholesaleverplichtingen) niet leidt tot
de realisatie van de doelstellingen van artikel 8 van de Kaderrichtlijn.26 Bij de
gebruikmaking van deze bevoegdheid hoeft de OPTA niet aan te tonen dat daadwerkelijk misbruik van machtspositie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Zij moet aantonen dat aannemelijk is dat door de wholesaleremedies onvoldoende effectieve
mededinging totstandkomt en het risico op misbruik niet is uitgesloten. Echter, de
OPTA had dit nagelaten door in de ontwerp-besluiten nauwelijks in te gaan op de
vraag of dit risico, na de besluiten van de NMa dat geen misbruik had plaats gevonden in combinatie met de toenemende concurrentiedruk van alternatieve infrastructuren, nog wel reeel was.

In het omroepdossier werd de OPTA gevangen tussen enerzijds de druk vanuit de
kamer en de minister om op te treden tegen de vermeende te hoge kabeltarieven en
anderzijds de NMa die stelde dat de tarieven van de aanbieders niet excessief waren.

In deze zaak moest een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de kabelbedrijven en tussen de korte- en langetermijnbelangen van de eindgebruikers. In het
geval dergelijke complexe belangenafwegingen moeten worden verricht, is het wenselijk dat de NMa in haar besluiten het wettelijke mandaat van de OPTA niet uit het
oog verliest. Daarom moet zij explicieter en uitgebreider motiveren waarom ondanks

de afwezigheid van misbruik van machtspositie het al dan niet gerechtvaardigd kan
zijn dat op grond van de Tw toch regulering wordt opgelegd. De OPTA had op haar
beurt beter moeten motiveren waarom ondanks de constatering van de afwezigheid
van misbruik van machtspositie door de NMa, de oplegging van sectorspecifieke
regulering was gerechtvaardigd.27

26.

Richtlijn

2002/22/EG van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrek-

king tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universele dienstrichtlijn), PbEG 2003 L
108/51.

27.
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Uiteindelijk heeft de OPTA na een interventie van de Europese Commissie veel duidelijker gemotiveerd
waarom in dit geval ex ante regulering van de retail omroeptarieven gerechtvaardigd was: Zie OPTA 23
november 2005, 'Reactie OPTA op de'serious doubts' brief van de Europese Commissie van 3 november
2005', brief met kenmerk OPTA/BO/2005/203303 en OPTA 17 maart 2006, definitieve besluiten inzake
de markten voor de doorgifte en verzorging van omroepsignalen.
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5.2.3

Samenwerking in het kamermodel

De samenwerking tussen de DTe en de NMa in het kamermodel is niet
transparant.
Onder de oude situatie dat de directeur van de DTe een van de NMa
afzonderlijk
bestuursorgaan was, werden geen aanwijzingen van de NMa aan de DTe gepubliceerd. In de in het vorige hoofdstuk besproken x-factorzaak en
gasrichtlijnenzaak
heeft de NMa evenmin een visie gepubliceerd inzake de
voorgenomen koers van de
DTe. De NMa had weI in een besluit tot afwijzing van een klacht ter beoordeling van
de transporttarieven van Gasunie, geoordeeld dat de tarieven van Gasunie aan het
beginsel van kostenoriantatie dienden te worden getoetst.28
Echter, wegens het
optreden van de DTe heeft de NMa dit onderzoek niet afgerond. Onder de nieuwe
situatie, waarin de DTe geen afzonderlijk bestuursorgaan is maar een directie binnen
de Raad van Bestuur van de NMa, gaan de besluiten van de DTe evenmin
expliciet in
op de afstemming tussen enerzijds de interpretatie van mededingingsrelevante
begrippen bij de toepassing van het sectorspecifieke recht en anderzijds de toepassing van het algemene mededingingsrecht. Als gevolg daarvan is het niet transparant, wat de belangrijkste spanningsvelden zijn tussen de toepassing van het algemene mededingingsrecht en het sectorspecifieke regime, welke afwegingen zijn
gemaakt en of de besluiten van de DTe proportioneel en effectief zijn. Dit betekent
dat de controle door de NMa onder het Samenwer
kingsprotocol vanuit het oogpunt
van good governance een meer transparante check vormt dan de
samenwerking binnen het kamermodel.
5.2.4

Evaluatie rol NMa als bewaker van een consistent
mededingingsbeleid

Uit het voorgaande volgt dat de NMa zich in de rol van de bewaker van een consistent mededingingsbeleid heeft ontwikkeld door niet alleen te controleren of de bijzondere toezichthouders in overeenstemming met het mededingingsrecht handelen, maar ook of hun maatregelen proportioneel en effectief zijn voor de voorkom
ing
van misbuik van machtspositie. Over het algemeen heeft de NMa vanuit het
oogpunt
van good governance een positieve invloed
gehad op de besluitvorming van de bijzondere mededingingstoezichthouders. De OPTA heeft
geen maatregelen genomen
die strijdig waren met het algemene mededingin
gsrecht en de NMa en de OPTA konden in de meeste gevallen overeenstemming bereiken. Daarnaast kunnen de adviezen van de NMa bevorderen dat de toezichthouders kiezen voor
reguleringsoplossingen die geschikt zijn, maar die het minst ingrijpen in de commerciele vrijheid van
ondernemingen. Als gevolg stimuleert de NMa dat de bijzondere toezichthouders bij
de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden op een legitieme en effectieve
wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders. De rol van de NMa bij
28.

Directeur-generaal NMa 29 maart 2002, zaaknummers 1119/79, 1719/33 en
2487/22, Entrade t. Gas-

unie, Compass Energy t. Gasunie en Kuwait Petroleum t. Gasunie.
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de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders is voornamelijk transparant geworden bij de modaliteit van het Samenwerkingsprotocol en niet binnen het kamermodel. Als gevolg vormt de samenwerking
op basis van het Samenwerkingsprotocol een meer transparante check en kan door
de stakeholders achterafbeter worden gecontroleerd of de besluiten van de OPTA op
een legitieme en effectieve wijze rekening houden met hun belangen.
Ondanks de positieve rol van de NMa bij de bevordering van good governance, kan
de legitimiteit van de samenwerking tussen de toezichthouders worden verbeterd.
De NMa zou haar adviezen uitgebreider moeten motiveren en transparanter moeten
maken aan welke criteria en beginselen zij de besluiten van de OPTA toetst. De NMa
voert in beginsel de beleidslijn dat de invulling van de proportionaliteit van de maathet oogpunt
regelen de eigen verantwoordelijkheid van de OPTA is. Echter, vanuit
it van
proportionalite
de
wel
NMa
de
dat
aan
te
bevelen
het
good
is
governance
van
ook
de
impliciet
de voorgestelde maatregelen beoordeelt, hetgeen zij in
praktijk
pleegt te doen. Het is van groot belang, dat informatie beschikbaar is over de vraag
of geen geschikte lichtere alternatieven voor handen zijn of dat ex ante sectorspecifieke regulering niet-noodzakelijk is wegens de toereikendheid van de Mw. De NMa
is wegens haar ervaring met de voor- en nadelen van de toepassing van de Mw goed
in staat dergelijke informatie te leveren. De adviezen van de NMa zijn niet bindend,
maar de OPTA kan hieraan niet zomaar voorbij gaan vanwege de plicht tot een zorgeen afwijvuldige voorbereiding en het respect voor het mededingingsrecht. Zij zal
het
motiveren.
moeten
het
advies
gezag
van een
mogelijke
Gelet op
goed
king van
de
de
gelegenheid
advies van de NMa, zouden
belanghebbende marktpartijen in
moeten worden gesteld hierover te worden gehoord.
De mta-zaak en de omroepzaak lieten zien, dat het Samenwerkingsprotocol niet kan
voorkomen, dat de OPTA in sommige gevallen haar eigen, meer interventionistische
koers bleef varen. Ter voorkoming van rechtsonzekerheid in de markt en ter waar-

borging van de legitimiteit van het optreden van de toezichthouders, moeten zij
zoveel mogelijk gezamenlijke visies inzake de beoordeling van de gedragingen van
ondernemingen onder de Tw en de Mw publiceren. Het is daarbij noodzakelijk dat de
NMa meer rekenschap geeft van de verschillende taakopdrachten van de toezichthouders en dat het gerechtvaardigd kan zijn dat de OPTA andere keuzes maakt dan
de NMa. Voorzover geen overeenstemming wordt bereikt, moet de NMa beter motiveren waarom het niet gerechtvaardigd is dat de OPTA bij de toepassing van algemene mededingingsrechtelijke concepten op grond van het sectorspeciheke recht
een andere keuze maakt dan de NMa op grond van het algemene mededingingsrecht
had gedaan. Daarnaast zal de OPTA beter moeten motiveren waarom de afwijkende
interpretatie en toepassing van mededingingsrelevante begrippen onder de Tw en
het nemen van strengere maatregelen is gerechtvaardigd in het licht van de sector-
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specifieke doelstellingen van de Tw. Bij een blijvend meningsverschil zal het uiteindelijk aan de rechter zijn te bepalen welke instantie gelijk had.

5.3

De NMa als bewaker van een eerlijke mededinging

5.3.1

Voorrang sectorspecitiek optreden

De NMa en de bijzondere toezichthouders hanteren het uitgangspunt dat de NMa
niet op basis van de Mw handhavend zal optreden tegen mededingingsbeperkende
gedragingen, indien op grond van de sectorspecifieke regelgeving voldoende mogelijkheden bestaan om aan de betreffende gedragingen een einde te maken.29 Bij
gebreke van sectorspecifieke bevoegdheden danwel indien het optreden van de
OPTA of de DTe op basis van sectorspecifieke wetgeving tekortschiet, zal de NMa
handhavend optreden op basis van de Mw. Vanuit dit perspectief kan
de NMa als een
bewaker van het liberaliseringsproces en de eerlijke mededinging worden
gezien.
Over het algemeen zullen de concrete en algemene reguIerende
bevoegdheden van
de OPTA en de DTe, die zijn besproken in hoofdstuk 3, overlappen met de bevoegdheid van de NMa tot handhaving van artikel 24 Mw. Veel van de sectorspecifieke
bevoegdheden hebben betrekking op de regulering van netwerktoegang en de NMa
zal klachten dienaangaande in beginsel doorverwijzen naar de
OPTA of de DTe. Aangezien de DTe en de OPTA geen bevoegdheden hebben om mededingingsbeperkende
gedragingen in de zin van artikel 81 EG of artikel 6 Mw te beoordelen, is de NMa de
aangewezen instantie om tegen dergelijke gedragingen op grond van de Mw en Verordening 1/2003 op te treden.
De NMa beschikt over beleidsvrijheid bij de aanwending
van haar handhavingsbeen
hoeft
daarom niet iedere klacht in onderzoek te
voegdheden op grond van de Mw
nemen. Dientengevolge is de NMa gerechtigd om prioriteiten te stellen.30 Uit de
jaarverslagen en beslissingspraktijk van de NMa blijkt, dat zij in het kader van de
29.

30.

Artikel 3 van het Herziene
samenwerkingsprotocol

OPTA/NMa. Onder de oude Gaswet en Ewet 1998
bevatten de 'Beleidsregels van de d-g NMa en de Directeur DTe met betrekking tot de samenwerking bij
de behandeling van verzoeken om geschillenbeslechting' hetzelfde uitgangspunt, Staatscourant 31 augustus 2001, nr. 168, p. 41.
CBB 17 november 2004, AWB 03/614, 03/621 en 03/659, Glasgarage Rotterdam en Carglass t. d-g NMa,
m.nt. GC, AB 2005/81 en rechtbank Rotterdam 3 december 2004, MEDED 03/2084-KNR d-g NMa t. CZ,
LJN: AS3852. De beleidsvrijheid van de NMa kan worden afgeleid uit het feit dat de
sanctiebevoegdheden
niet imperatief zijn geformuleerd en de wet 'kan'-bepalingen bevat. Voorts kan uit de memorie van toelichting worden afgeleid, dat de NMa over discretionaire ruimte bezit bij de aanwending van handhavingsbevoegdheden, Kamerstukken II 1995/1996, 24707, nr. 3, p. 47, Verweij 2000 (T&C Mededingingswet), Inl. Opmerkingen hoofdstuk 7, p. 100. Zie ook G.T.J.M. Jurgens, 'Prioritering en gedogen',
M&M 2000, nr. 2, p. 83-85.
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houdt met
belangenafweging bij haar handhavingsbeslissingen onder meer rekening
het
het algemene belang van de werkzame concurrentie,
belang van de zaak voor de
consument en de economie, de ernst van de overtreding en de doelmatigheid en
doeltreffendheid van een optreden van de NMa. Bij de invulling van dit laatste crite31
rium houdt de NMa rekening met het bestaan van sectorspecifieke bevoegdheden.
Vanaf 2003 heeft de NMa de transparantie over het prioriteitenbeleid in de praktijk
verbeterd door de maatschappij te consulteren over de voorgenomen aandachtsgebieden van de NMa voor de aanwending van haar bevoegdheden. Op basis van deze consultaties zijn de NMa-agenda's vastgesteld, waarin wordt aangegeven wat de aandachtsgebieden voor een bepaald jaar zullen zijn. Bij de vaststelling van de aandachtsgebieden houdt de NMa rekening met de marktstructuur en het marktgedrag
binnen een sector en met het maatschappelijke belang van de sector. In de jaren 2003
en 2004 was de energiesector dun van de aandachtsgebieden van de NMa. In het jaar
2006 behoren de energie- en media- en communicatiesector tot de aandachtsgebieden.32 Het jaar volgend op de agenda legt de NMa verantwoording af over de wijze
33
waarop zij haar bevoegdheden in de betreffende sectoren heeft toegepast.
De NMa heeft een legitieme belangenafweging gemaakt door bij het stellen van de
prioriteiten een belangrijk gewicht toe te kennen aan het bestaan van sectorspeci-

fieke bevoegdheden, die eveneens tegen bepaalde mededingingsbeperkende gedragingen kunnen worden aangewend. Echter, de NMa kan het prioriteitenbeleid enkel
de sectorop legitieme wijze uitvoeren, indien zij in de praktijk goed onderzoekt of
de conaan
zal
einde
maken
een
effectieve
wijze
specifieke weg daadwerkelijk op een
niet
automatisch
currentieverstoringen. Indien het laatste niet het geval is, wil dit
zeggen dat de NMa verplicht is op te treden tegen de (vermeende) concurrentiebe-

perkingen. De NMa heeft immers beleidsvrijheid bij de aanwending van haar sanctiebevoegdheden, mag een prioriteitenbeleid formuleren en hoeft als gevolg niet
iedere klacht in behandeling te nemen. Niettemin zal de NMa bij de beslissingen
omtrent de afwijzing van klachten alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belanzwaar moegen moeten afwegen, waarbij de door de handhaving gediende belangen
zij
ondanks de
ten wegen.34 Voorts zal de NMa goed moeten motiveren waarom
toch
regime
sectorspecifieke
het
onder
voor
optreden
het
mogelijkheden
beperkte
31.

Zie bijvoorbeeld d-g NMa 15 februari 2001, zaaknummers 2039 en 2040, EuroNet Internet B.V. t. KPN

Telecom B.V. en d-g NMa 20 juni 2003, zaaknummer 1858/38, besluit tot ongegrondverklaring van het
tegen het besluit van 30 september 2002 gemaakte bezwaar, Broadcast Newco Two B.V.
32.
33.
34.

NMa-agenda 2006, januari 2006, www. nmanet.nl.
NMa-agenda, jaarbericht 2004 en agenda 2005,

januari 2005, www. nmanet.nl.
Zie voor een analyse van de schaarse en niet geheel eenduidige jurisprudentie van het CBB en de recht-

Zie bijvoorbeeld

bank Rotterdam: A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht, De invtoed van het Europese en Nederlandse
'De macht van de
bestuurs(proces)recht, Den Haag: SDU 2006, p. 288-294 en L.EM. Verhey & N. Verheij,
marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel toezicht', in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer: Kluwer 2005, p. 286-289.
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geen actie onderneemt. In geval een zaak grensoverschrijdende aspecten heeft en de
NMa op grond van artikel 3, tweede lid, Verordening 1/2003 het Europese mededin-

gingsrecht moet toepassen, moet zij rekening houden met de jurisprudentie van het
Hof van Justitie, dat de handhaving moet voldoen aan de vereisten van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikwekkendheid en dat zij een
effectieve toepassing van het Europese recht moet verzekeren.35 Dit betekent, dat de
ruimte voor de NMa om niet tot handhaving van het Europese recht over te gaan
kleiner is, dan in geval sprake is van een puur nationale situatie. 36

In het hiernavolgende zullen een aantal zaken worden besproken, die representatief
zijn voor de samenloop van bevoegdheden tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders of voor gevallen waarin de sectorspecifieke bevoegdheden, of de uitoefening
daarvan, tekortschoten. De analyse heeft als doel te onderzoeken onder welke
omstandigheden de NMa besIoot handhavend op te treden tegen bepaalde concurrentieverstoringen en of haar handelen in overeenstemming was met de good governance beginselen.

5.3.2

Handhaving algemeen mededingingsrecht in de energiesector

5.3.2.1

Hydro t. Sep

Het eerste belangrijke besluit van de NMa in de elektriciteitssector is het besluit
inzake Hydro t. Sep, waarin zij oordeelde dat de Sep misbruik van machtspositie had
gemaakt.37 Deze zaak speelde nog onder de Ewet 1989, op grond waarvan de Sep
over een exclusief invoerrecht voor de openbare
elektriciteitsvoorziening beschikte.
De Sep weigerde om de door Hydro te importeren elektriciteit te transporteren,
omdat volgens de Sep de kans groot was dat de elektriciteit niet voor eigen gebruik
maar voor gebruik door derden was bestemd. In het besluit oordeelt de NMa, dat
hoewel de Ewet 1989 de invoer en het transport van elektriciteit regelde, ook de Mw
op deze zaak van toepassing was. Volgens de NMa deden de procedure en interventiemogelijkheden van de minister van Economische Zaken onder de Ewet 1989 niet
af aan de toepassing van de Mw. De NMa oordeelde in het besluit dat het
koppelnet,
toen in eigendom en beheerd door de Sep, een essentiale faciliteit was, omdat dit het
35.

HvJEG 21 september 1989, zaak C-68/88, Griekse Mals, Jur. 1989, p. 2965.
p, 294-296 en Verhey & Verheij 2005, p. 289. Ottow en Verheij &

36.

Zie hierover uitgebreid: Ottow 2006,

37.

Verhey verdedigen dat een absolute handhavingsplicht niet houdbaar is. Hier moet worden opgemerkt,
dat de NMa bij de handhaving van het Europese recht rekening mag houden met de mogelijkheid dat de
klagers de civiele rechter adieren voor de handhaving van het Europese mededingingsrecht. Jans e.a. zetten uiteen, dat op grond van het EG-recht een handhavingsplicht doelgebonden is, in die zin, dat de toepassing van de EG-norm zowel juridisch als feitelijk moet worden verzekerd. Hun algemene conclusie is,
dat de mogelijkheid van het niet handhaven (gedogen) bij de nationale uitvoering van het
Gemeenschapsrecht in aanzienlijke mate is beperkt. Zie J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven,
Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 278-281.
Directeur-generaal NMa 26 augustus, zaaknummer 650, Hydro Energy B.B. t. Sep.
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enige geschikte net was voor de invoer van elektriciteit. Daarom zou de Sep alleen
aan haar verplichting om haar transportdiensten aan te bieden kunnen ontkomen,
indien daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestond. In feite had de Sep in een aantal
andere vergelijkbare contracten afgesproken, dat zij haar transportdiensten onmiddellijk zou staken indien de geimporteerde elektriciteit zou worden doorgeleverd. De
Sep had een dergelijk contract ook met Hydro kunnen sluiten en daar zij dit niet
deed, was volgens de NMa sprake van discriminatie op onredelijke gronden. De
Hydro/Sep-zaak is de enige zaak, waarin de d-g NMa ondanks het bestaan van een
andere bevoegde instantie de algemene mededingingsregels liet prevaleren boven
het sectorspecifieke regime. Zoals in de volgende paragrafen wordt besproken, is de
NMa in andere zaken veel pragmatischer opgetreden door in situaties waarin sectorspecifieke regels bestonden, de mededingingsregels niet of zeer terughoudend toe te
passen.

5.3.2.2

De Protocol-overeenkomst

niet aangedurfd de zogenaamde Protocol-overeenkomst aan een
grondig onderzoek te onderwerpen, terwijl zij in een concentratiebesluit had erkend
De NMa heeft het

dat deze overeenkomst negatieve gevolgen voor de mededinging had.38 De Sep, de
productiebedrijven en de distributiebedrijven waren partij bij de Protocol-overeenkomst, die van 1997 tot en met 2000 gold in de elektriciteitssector. Door middel van
deze overeenkomst had de distributiesector zich verplicht gedurende een periode
van vier jaar het volume van de productiesector te contracteren. De productiebedrijven mochten enkel met toestemming van Energiened, de branchevereniging voor de
distributiebedrijven, direct aan vrije afnemers elektriciteit leveren. De achtergrond
van de Protocol-overeenkomst was dat de distributiebedrijven door middel van een
toeslag zouden bijdragen aan de niet-markt-conforme kosten van de productiesector, die deze bedrijven als gevolg van de voorgenomen liberalisering van de productiesector niet zouden kunnen terugverdienen. Aangezien het Protocol vanuit
mededingingsoogpunt problemen opleverde, hebben de Protocolpartijen de over39
eenkomst bij de NMa aangemeld voor een ontheffing ex artikel 17 Mw. De NMa
oordeelde dat een ontheffing voor de overeenkomst niet noodzakelijk was. Het Protocol had in de Ewet 1998 een wettelijke basis gekregen, waardoor de uitzonderings40
bepaling van het toen nog van kracht zijnde artikel 16 Mw van toepassing was.
Ingevolge dit artikel konden mededingingsbeperkende overeenkomsten de dans van
de Mw ontspringen, indien zij, onder andere, op grond van een wettelijke verplich38.

Directeur-generaal NMa 20 oktober 1999, zaaknummer 1331, Pnem/Mega-Edon,

zie bijvoorbeeld nrs.

29-43 en nr. 80.
39.

40.

Dit artikel is met de inwerkingtreding van de Wet modernisering EG mededingingsrecht vervallen,
Staatsblad 2004, nr. 345. Net zoals bij artikel 81 EG het geval is, is de uitzondering op het kartelverbod
van artikel 6 Mw rechtstreekswerkend geworden.
Directeur-generaal NMa 31 augustus 1999, zaaknummer 771, besluit tot afwijzing van een aanvraag om

een ontheffing.
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ting tot stand waren gekomen.41 Onder verwijzing naar voornoemde beslissing wees
de NMa latere klachten inzake het Protocol af.42
In de Protocol-zaak werd de NMa voor een dilemma gesteld. Hoewel het Protocol
onder het nationale recht veilig was gesteld, was daarmee nog niet gezegd dat de
overeenkomst door de Europeesrechtelijke beugel kon. Indien ten gevolge van het
Protocol de handel tussen de lidstaten ongunstig werd beinvloed, kon de betreffende
bepaling van de Ewet 1998 in strijd zijn met de artikelen 10 en 81 van het EG-Verdrag.43 In dat geval had de NMa een belangenafweging moeten maken tussen enerzijds de verplichting op grond van artikel 10 EG alle maatregelen te treffen om een
effectieve doorwerking van het Europese recht te verzekeren en anderzijds de plicht
tot respect voor het nationale legaliteitsbeginsel (zie ook hfdst. 2, par. 5.5.2). Deze
belangenafweging verzet zich tegen de beperkte uitleg die de NMa aan haar bevoegdheden gaf, omdat de NMa bij de uitoefening van haar bevoegdheden op grond van
artikel 10 EG inbreuken op het Europese mededingingsrecht moet voorkomen.
Daarom moet zij onderzoeken of dergelijke inbreuken aanwezig zijn en zonodig
moet zij wetgeving die strijdig is met de Europese mededingingsregels, buiten toepassing laten, mits het rechtszekerheidsbeginsel wordt gerespecteerd.44
5.3.2.3

Het CDS-systeem van Gasunie

Een voorbeeld van een terughoudende houding van de NMa bij de beoordeling van
vermeend misbruik van machtspositie, is het besluit van de NMa inzake de klachten
van Entrade, Compass Energy en Kuwait Petroleum tegen Gasunie.45 De klachte
n
hadden betrekking op het Commodity Diensten Systeem (CDS) van Gasunie, een
met

41.

Het artikel is

42.

Directeur-generaal NMa 30 december 1999, zaaknummer 1150, Avebe c.s. t. elektriciteitsbedrijven.
HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, CIF, Jur. 2003, p. 1-8055, m.nt. K.J.M. Mortelmans, SEW 2003,

43.

44.
45.

ingang van 1 januari

2003

vervallen.

nr. 11, p. 403-413. Het NMa besluit was genomen v66r het Cif-arrest. Uit het Ladbroke-arrest (HvJEG,
zaak C-359/95P en C-379/95P, Jun 1997, I-6301) kon nog worden afgeleid, dat de toepasselijkheid van
artikel 81 EG afhangt van de vraag of de partijen autonoom hebben besloten tot de mededingingsbeperkingen. Volgens de NMa was dit niet het geval, omdat de Ewet 1998 bepaalde dat het Protocol tot 1 januari 2001 in stand moest blijven. De NMa ging echter voorbij aan het feit, dat het Protocol reeds voor de
Ewet 1998 bestond en dat de overeenkomst mede op initiatief van de betrokken marktpartijen tot stand
was gekomen. In het Cif-arrest heeft het Hof overwogen, dat in het geval waarin de nationale wetgeving
verplicht tot mededingingsverstorend gedrag, het niet uitmaakt, dat deze ondernemingen niet tevens
een inbreuk op de artikelen 81 en 82 EG kan worden verweten. Hoewel nog steeds een relatie tussen een
ondernemingsgedraging en de overheidsmaatregel is vereist, hoeft de ondernemingsgedraging op zichzelf geen inbreuk op de mededingingsregels op te leveren. Dit betekent dat de wetgever en de mededingingstoezichthouders, ook in geval de betrokken overeenkomst geen concurrentiebeperkende effecten
heeft, moeten nagaan of de overheidsmaatregel in kwestie zelfstandige mededingingsbeperkende gevolgen heeft. Zie Mortelmans 2003, p. 410 en ook de noot van B.J. Drijber & W.T. Algera, bij zaak C-198/01
in: M&M 2003, nr. 7/8, p. 247-253.
HvJEG, zaak C-198/01, CIF, ro. 52-58.
Directeur-generaal NMa 29 maart 2002, zaaknummers 1118/79, 1719/33, 2487/22, Entrade, Compass

en Kuwait Petroleum t. Gasunie.
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tariefsysteem voor transport, additionele diensten en de levering van gas aan afnemers met een jaarverbruik van meer dan 10 miljoen m3. Gasunie had dit tariefsysteem geintroduceerd naar aanleiding van de liberalisering van de gasmarkt. Volgens
de klagers maakte Gasunie misbruik van haar machtspositie door voor haar transportdiensten excessieve tarieven in rekening te brengen en door te discrimineren
tussen het transport dat voor haar eigen afnemers werd uitgevoerd en het transport
dat ten behoeve van derden werd uitgevoerd.

In het besluit stelde de NMa vast, dat Gasunie de enige onderneming in Nederland
is die beschikt over zowel een landelijk dekkend hogedruktransportleidingennet als
over een regionaal net. Hoewel de NMa het woord essentiale faciliteit niet gebruikte,
impliceerde zij dat Gasunie hierover beschikte, door te stellen dat leveranciers
genoodzaakt zijn gebruik te maken van het transportnet van Gasunie en het voor
hen geen reeel alternatief is om zelf een pijpleiding aan te leggen. Daar de DTe ten
tijde van het onderzoek van de NMa ook een onderzoek was gestart naar de transporttarieven van Gasunie, heeft de NMa geen nader onderzoek gestart naar de

hoogte van de tarieven. Naar aanleiding van het kostenonderzoek dat de DTe heeft
uitgevoerd, heeft de DTe een bindende aanwijzing gegeven aan Gasunie tot verlaging
van de transporttarieven in de jaren 2002 tot en met 2005.46 Hiervoor werd Gasunie
door DTe de nodige tijd gegund. In het licht van het onderzoek van de DTe en de aanwijzing van de DTe achtte de NMa het niet meer opportuun om een zelfstandig
onderzoek in te stellen naar de kostengeorienteerdheid van de tarieven van Gasunie.

Verder stelde de NMa in het besluit vast, dat Gasunie artikel 24 Mw had geschonden,
omdat het CDS-systeem discrimineerde tussen haar eigen afnemers en afnemers van
derden. Desondanks besloot de NMa niet op te treden tegen de gedragingen van Gasunie. Aangezien Gasunie in het jaar 2001 nog niet aan de eisen van de voorlopige gasrichtlijnen van de DTe kon voldoen, had de DTe aan Gasunie medegedeeld onder
voorwaarden, die uitgebreid worden besproken in hoofdstuk 4, par. 3.3.3, geen bindende aanwijzing tot Gasunie te richten voor het jaar 2001.47 Daarom achtte de NMa
het niet opportuun alsnog op basis van de Mw tegen Gasunie op te treden. Daarnaast
hield de NMa rekening met het feit, dat vanaf het jaar 2002 nieuwe richtlijnen golden en dat Gasunie inmiddels een nieuw tariefsysteem had opgesteld, dat sterk
afweek van het CDS en dat werd onderzocht door de DTe. Voorts was volgens de
NMa vanaf het jaar 2002 geen sprake meer van een ongelijke behandeling tussen
46.

DTe 20 december 2001, zaaknummer 100554/15, inzake een bindende aanwijzing zoals bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Gaswet voor de N.V. Nederlandse Gasunie alsmede besluit op aanvragen tot het
geven van een bindende aanwijzing van LTO en PT gezamenlijk en VEMW, VNCI, VOEG en FME-CWM

gezamenlijk.
47.

Op basis van de afspraak tussen Gasunie en de

DTe heeft de DTe de aanvragen tot het geven van een bin-

dende aanwijzing door de VEMW, VOEG en VNCI gezamenlijk en het Productschap Tuinbouw en de heer
RH. Hoogervorst gezamenlijk afgewezen, DTe 23 mei 2001, zaaknummer 100249/34.
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afnemers van Gasunie-gas en de afnemers van gas dat door andere leveranciers werd
geleverd, omdat door de organisatorische splitsing van Gasunie in een handels- en
transportonderneming discriminatie werd uitgesloten. Nu daarmee een einde was
gekomen aan de overtredingen zoals vastgesteld door de NMa, achtte de NMa een
sanctie in de vorm van een last onder dwangsom niet aan de orde.

Uit het CDS-besluit blijkt niet alleen dat de NMa terugtreedt, indien de DTe de
bevoegdheid heeft om de gedragingen van de betreffende ondernemingen te reguleren, maar ook dat de NMa de besluiten van de DTe om niet tegen gedragingen op te
treden die onder het algemene mededingingsrecht als misbruik zouden kunnen worden aangemerkt, respecteert. De NMa had vastgesteld dat Gasunie in de
jaren voorafgaand aan het jaar 2002 en zelfs voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Gaswet, misbruik van machtspositie had gemaakt, maar zij trad niet handhavend op
tegen Gasunie. Gelet op de moeilijkheden die gepaard gaan met de beoordeling
van
tarieven van dominante ondernemingen onder het algemene mededingingsrecht, is
het begrijpelijk dat de NMa de beoordeling van de hoogte van de tarieven zo veel
mogelijk aan de DTe overliet en diens beleid niet wilde doorkruisen. Echter, de NMa
maakte zich er wel erg gemaldcelijk van af door verder niet serieus in te gaan op de
vraag of de afspraken tussen Gasunie en de DTe voldoende effectief waren om een
einde te maken aan de (vermeende) concurrentiebeperkende gedragingen of deze te
voorkomen.48 Daarnaast bleek uit het besluit dat Entrade reeds in 1998 een klacht
had ingediend bij de NMa, waarop de NMa pas in 2002 besliste. Om deze reden was
de motivering van de NMa, dat het niet opportuun was op te treden tegen de gedragingen van Gasunie in de periode v66r de inwerkingtreding van de Gaswet, niet overtuigend. Bovendien was de redenering in de Gasunie-zaak inconsistent met de harde
aanpak van de NMa van misbruik bij de verlening van toegang tot essentiele faciliteiten in de Hydro/Sep-zaak.
Marktmacht problemen op de groothandelsmarktvoor elektriciteit
De NMa heeft in de jaren 2003 tot en met 2006 haar aandacht op de energiesector
5.3.2.4

versterkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in een tussenkomst van de NMa die
leidde tot een verlaging van excessieve verrekeningspercentages voor transformatorverliezen door de netbeheerders.49 Voorts heeft de DTe als onderdeel van de NMa

48.

Zie voor een analyse van de
mededingingsrechtelijke problemen van het CDS-systeem,

L.

Hancher en

S.A.C.M. Lavrijssen, 'De Eerste Gaswet: Bestaande structuren in een nieuw jasje', SEW 2000 nr. 6, p. 230246.

49.

Netbeheerders hanteren verrekeningspercentages voor transformatorvertiezen voor klanten die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet op middenspanningsniveau waarbij sprake is van fysieke levering en
meting op laagspanningsniveau, zoals bijvoorbeeld kleine decentrale opwekkers. Bij dit type aansluiting
treden energieverliezen op ten gevolge van de transformator. Dit noemt men ook wel transformatorverliezen. NMa, persbericht, 'Tussenkomst NMa leidt bij netbeheerders tot gedragsaanpassing', 31 maart
2005 en NMa-agenda 2005, jaarbericht 2004, januari 2005, p. 5, www. nmanet.nl.
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in toenemende mate gebruikgemaakt van haar sectorspecifieke sanctionerende en
geschilbeslechtende bevoegdheden.

50

Niettemin heeft de NMa niet als achtervang gefunctioneerd op basis van de Mw toen
bleek, dat de DTe niet over adequate bevoegdheden beschikte om concurrentieproblemen in de groothandelsmarkt voor elektriciteit aan te pakken. Als gevolg van de
visie van de wetgever, dat zo veel mogelijk terughoudendheid moest worden
betracht met de instelling van sectorspecifieke regels, werd besloten de markt voor
de productie en wholesaleverkoop van elektriciteit volledig vrij te laten. Dientengevolge had de DTe geen ex ante regulerende bevoegdheden om in deze markten in te
grijpen. Het is echter gebleken dat de groothandelsmarkt gevoelig is voor de uitoefening van marktmacht. Elektriciteit onderscheidt zich van andere producten doordat
het niet kan worden opgeslagen. De mate waarin het gebruik van elektriciteit op een
bepaald tijdstip kan worden vervangen door het gebruik op een ander tijdstip is zeer
gering en bij aanzienlijke prijsstijgingen is de vraagelasticiteit laag. In piekmomenten kan maar een beperkt aantal centrales, hoofdzakelijk de flexibele gasgestookte
centrales, worden opgeregeld om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Als
gevolg hebben de elektriciteitsproducenten en voornamelijk degenen die beschikken
over de flexibele capaciteit, de mogelijkheid al bij een geringe concentratiegraad tijdelijk marktmacht uit te oefenen door het achterhouden van aanbod en het opjagen
van prijzen. Deze situatie heeft de liquiditeit van de Nederlandse energiemarkt negatief beinvloed. 51 Desondanks heeft de NMa geen onderzoek ingesteld naar de vermeende marktmachtproblemen in de elektriciteitssector. Het probleem waarop de
NMa in deze zaak stuitte, is dat een machtspositie niet gemakkelijk aan de hand van
traditionele mededingingsrechtelijke analyses op basis van de grootte van het

marktaandeel kan worden aangetoond, omdat het marktaandeel afhankelijk is van
de factor tijd. Later heeft de NMa de marktmachtproblemen in de groothandelsmarkt voor elektriciteit erkend in het besluit inzake de beoordeling van de voorgenornen fusie tussen NUON en Reliant. Zij heeft getracht het versterken van een
machtspositie te bewijzen door voornamelijk gebruik te maken van speltheoretische
modellen die de unilaterale prijsverhogende effecten van de fusie aantoonden, welke
poging door de rechtbank Rotterdam is afgekeurd wegens het gebrek aan bewijs en
motivatie (zie hfdst. 6, par. 5). 52

NMa Jaarbericht 2005, januari 2006, www.

nmanet.nl.

50.

Zie ook

51.

DTe, Onderzoek ontwikkeling liquiditeit Elektriciteitsmarkt 2003-2004, constateringen en aanbevelingen, Den

52.

Directeur-generaal NMa 8 december,

Haag, maart 2004.
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5.3.3

Handhaving algemeen mededingingsrecht in de telecommunicatiesector

In de telecommunicatiesector is de NMa hard opgetreden tegen kartelvorming door
vijf mobiele operators, die in strijd met artikel 6 Mw hun gedrag hadden afgestemd met betrekking tot het verlagen van standaardvergoedingen aan de dealers
voor mobiele telefoonabonnementen.53 Echter, in de telecommunicatiesector is
eveneens een terughoudende benadering van de NMa te bespeuren. Hoofdstuk 4
heeft besproken, dat de OPTA wegens een gebrek aan effectieve
bevoegdheden
jarenlang moeilijkheden ondervond om (vermeende) concurrentiebeperkende
gedragingen van de mta-aanbieders bij de verlening van mta-access en van de kabelaanbieders bij de verlening van netwerktoegang aan concurrerende programma-aanbieders aan te pakken. Hoewel het gebrek aan effectieve bevoegdheden op voorhand
duidelijk was, heeft de NMa jarenlang toegezien met welke problemen de OPTA werd
geconfronteerd, zonder zelf tot actie over te gaan of klachten in behandeling te
nemen. 54
de

'

De NMa heeft geen besluiten meer genomen inzake vermeend misbruik van machtspositie door de kabelbedrijven bij de verlening van netwerktoegang aan concurre-

rende programma-aanbieders. Zij heeft welin 2005 een onderzoek
afgerond naar de
eindgebruikerstarieven van een aantal grote kabelbedrijven voor de levering van vrijtoegankelijke omroepdiensten en geconcludeerd dat geen sprake was van excessieve
tarieven. Echter, daarbij ging zij nauwelijks in op haar stelling dat in de toekomst
excessieve tarieven niet waren uitgesloten of
op de vraag of het wettelijke mandaat
van de OPTA ondanks haar eigen bevindingen toch de regulering van de omroeptarieven rechtvaardigde. In de mta-zaak heeft de NMa uiteindelijk het
stokje van de
OPTA overgenomen, nadat de rechter de pogingen van de OPTA haar bevoegdheden
ruim uit te leggen van de tafel had geveegd. Gelet op het feit dat de mobiele
operators
hadden aangeboden met ingang van 1 januari 2004 hun tarieven
stapsgewijze te verlagen tot het niveau dat aanvankelijk in de beleidsregels van de OPTA werd voorgesteld in combinatie met de nieuwe bevoegdheden van de OPTA onder de
nieuwe Tw,
heeft de NMa dit onderzoek niet meer afgerond.
De NMa heeft niet gemotiveerd of
de mta-tarieven door de beugel van de Mw konden en heeft verder
geen besluit meer
genomen inzake het vermeende misbruik van machtpositie door de operators in de
periode voorafgaand aan 1 januari 2004. De mobiele operators hebben daarom in de
53.

54.

Gelet op de ernst en de schadelijkheid van de overtreding voor de mededinging en de

consument legde de

NMa de mobiele operators hoge boetes op, besluit van
de d-g NMa 30 december 2002, zaaknummer
2658-344, mobiele operators. In bezwaar heeft de NMa naar aanleiding van het advies van de Bezwaarschrifteriadviescommissie de boetes verlaagd, omdat uit nieuwe informatie was gebleken dat de omzetcijfers voor de verkoop van abonnementen lager was. Zie
d-g NMa 27 september 2004, zaaknummer 2658,
besluit op bezwaar mobiele operators.
Directeur-generaal NMa 2 juli 2004, zaak 2108, Canal+ t. UPC Kanaalcapadteit, Jaarverslag 2004 NMa
en DTe, p. 122.
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bleek
periode vooraangaand aan 1 januari 2004 hun gang kunnen gaan. Daarnaast
dat, de mta-tarieven in 2005 nog steeds aanzienlijk hoger waren dan het niveau van
de'best practice landen' in de EU.55 Als gevolg is de rechtmatigheid van de mta-tarieven in het licht van de Mw zowel in de periode voor als na 1 januari 2004 niet duide-

lijk geworden.
5.3.4

Evaluatie NMa als bewaker van

eerlijke

mededinging

Uit de analyse blijkt dat het vanuit het oogpunt van good governance is te billijken
dat de NMa voor een efficiente en effectieve aanwending van haar bevoegdheden op
een transparante wijze prioriteiten stelt en achteraf verantwoording aflegt over de
wijze waarop zij deze prioriteiten heeft gerealiseerd. Op deze grond is het ook een
legitieme beleidslijn, dat in eerste instantie de sectorspecifieke toezichthouder zal
daarvan
optreden, mits deze over adequate bevoegdheden beschikt en de toepassing
leidt tot de opheffing van het concurrentieprobleem.

Met de oplegging van de hoge boetes aan de Sep wegens de schending van artikel 24
Mw en aan de mobiele operators wegens de schending van artikel 6 Mw heeft de
NMa duidelijk gemaakt, dat zij haar rol als bewaker van de eerlijke mededinging en
het liberaliseringsproces serieus neemt. Echter, de assumptie dat de NMa als een
vangnet reactief optreedt bij gebreke van effectieve sectorspecifieke bevoegdheden
of een effectief sectorspecifiek optreden, bleek vooral in de beginfase van het liberain zaken waarin
liseringsproces niet altijd te werken. Uit de analyse volgt dat de NMa
op voorhand duidelijk of aannemelijk was dat de bijzondere toezichthouders niet
over adequate bevoegdheden beschikten, zoals in de mta-, gasrichtlijnen- en kabelzaken, niet, terughoudend of slechts na lange tijd gebruik heeft gemaakt van haar
onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden. Hierbij moet worden opgemerkt, dat
het voorbeeld inzake de marktmachtproblemen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en het voorbeeld van de gasrichtlijnen aantonen, dat het kamermodel niet
heeft geleid tot een meer geintegreerde en aanvullende toepassing van het algemene
het Samenwermededingingsrecht in gereguleerde sectoren dan de modaliteit van
kingsprotocol.
De pragmatische houding die de NMa bij de toepassing van het algemene mededingingsrecht in de netwerksectoren heeft gevolgd, is voornamelijk ingegeven door de

complexiteit van de beoordeling van toegangstarieven en overgangsproblemen op
situaties voor
grond van het algemene mededingingsrecht. Zij wordt in dergelijke
bijzondere
toezichthoude
te
laten
aan
optreden
over
het
het dilemma gesteld om
55.

Zie over de hoogte van de mta-tarieven het ontwerp-besluit van de OPTA van 17 maart 2005 inzake de

markt voor gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken en zie tevens de definitieve besluiten van
14 november 2005, www. opta.nl.
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der, danwel haar beperkte middelen aan te wenden voor een tijdrovend onderzoek
onder het algemene mededingingsrecht. Bij het maken van een keuze, kan de complexiteit van een zaak op zichzelf geen legitieme reden vormen niet op te treden
tegen gedragingen die het liberaliseringsproces frustreren. Bij een overlap van
bevoegdheden kan de NMa een terughoudend optreden inderdaad rechtvaardigen
op grond van het feit dat zij het beleid van de sectorspecifieke toezichthouder niet
wil doorkruisen. Echter, in sommige gevallen, zoals in de Gasunie-zaak, gebruikt zij
dit argument ten onrechte ook voor de afwijzing van klachten die reeds waren ingediend in de periode voordat het sectorspecifieke regime van toepassing was. Daarnaast had de NMa in andere gevallen, zoals in de zaak betreffende de mta-tarieven
en de kabeltarieven, (eerder) moeten inzien dat het optreden van de OPTA tekort
zou schieten en een aanvullende toepassing van het algemene mededingingsrecht

noodzakelijk was. Daarom kon zij in deze zaken geen legitiem beroep doen op het
prioriteringsbeleid inzake de voorrang van het sectorspecifieke recht. Verder had de
NMa in zaken waarin de bijzondere toezichtouders uiteindelijk na lange gevechten
met de voormalige monopolisten tot compromissen waren gekomen, beter moeten
motiveren of de afgesloten deals ook vanuit het oogpunt van de Mw waren te rechtvaardigen en een einde zouden maken aan de concurrentiebeperkingen. Daarenboven achtte de NMa het in dergelijke gevallen niet meer opportuun om een beschikking te nemen ten aanzien van de periode voorafgaand aan het compromis. Zij
besteedde daarbij geen aandacht meer aan de vraag of een dergelijke beschikking
vanuit het oogpunt van de algemene en speciale preventie van de herhaling van dergelijke gedragingen noodzakelijk was. Ook kregen de vele gedupeerden daardoor
geen duidelijkheid over de (on)aanvaardbaarheid van de gedragingen van de dominante ondernemingen, waardoor zij weinig informatie hadden voor het instellen van
een geslaagde civiele vordering ter compensatie van de geleden schade.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de houding van de
NMa met name in de beginfase van het liberaliseringsproces in de energie- en telecommunicatiesector niet heeft geleid tot een effectieve en aanvullende toepassing
van het algemene mededingingsrecht in gereguleerde sectoren, waardoor zij niet op
een legitieme en effectieve wijze rekening heeft gehouden met de belangen van alle
stakeholders. Daarnaast heeft zij ook afbreuk gedaan aan een consistent mededingingsbeleid. Terwijl de NMa in de Hydro/Sep-zaak het mededingingsrecht liet prevaleren boven de sectorspecifieke regeling, ging zij in de Protocol-zaak en de Gasuniezaak van het tegenovergestelde standpunt uit. In de Hydro/Sep-zaak volgde de NMa
een strenge benadering bij de toegang tot essentiale faciliteiten, maar in de gassector
heeft zij vergelijkbare toegangsproblemen niet aangepakt.

Inmiddels heeft de Europese Commissie op basis van artikel 17 van Verordening
1/2003 een sectoronderzoek ingesteld, omdat aanwijzingen bestaan dat de mede-
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dinging wordt vervalst of beperkt in de energiesector.56 Aanleiding voor het onderzoek waren de aanzienlijke prijsstijgingen in de energiesector in 2005, het uitblijven
van concurrerende aanbiedingen en de marktconcentratie in de EU. De Europese
Commissie werkt samen met de nationale autoriteiten en de informatie van het
onderzoek kan de basis vormen voor handhavingsacties van de Commissie of de
nationale autoriteiten tegen concurrentiebeperkende gedragingen van de marktpartijen. Als gevolg heeft de NMa kenbaar gemaakt dat zij in 2006 een meer geintegreerde benadering wil volgen bij de toepassing van het algemene mededingings-

recht en het sectorspecifieke mededingingsrecht in de gereguleerde sectoren.

5.4

De NMa als

5.4.1

Algemeen

regulator

Deze paragraaf bespreekt hoe de NMa als een regulator invloed kan uitoefenen op de
wijze waarop de DTe en de OPTA hun regulerende bevoegdheden uitoefenen en
welke effecten dit kan hebben op het gedrag van de marktpartijen. Daartoe wordt
geanalyseerd hoe de NMa de flexibele normen van het mededingingsrecht heeft
ingevuld bij de beoordeling van de tarieven van dominante ondernemingen in de
netwerksectoren en op welke wijze de interpretatie van deze normen evolueerde
door de veranderende marktomstandigheden en/of voortschrijdend inzicht.

Onder het algemene mededingingsrecht kunnen de tarieven van ondernemingen
met een machtspositie in twee situaties mededingingsbeperkend zijn.57 Enerzijds
kunnen de tarieven van een onderneming excessief zijn, omdat de betreffende
onderneming als gevolg van deze tarieven monopoliewinsten behaalt (excessieve
tarieven). Anderzijds kunnen de tarieven van een onderneming te laag zijn, in die zin
dat de concurrenten van de ondernemingen als gevolg van deze tarieven uit de markt
worden gedreven en de dominante onderneming uiteindelijk zijn machtspositie kan
bestendigen (roofprijzen). Uit het United Brands-arrest van het Hof van Justitie kan
worden afgeleid, dat het Hof van mening is dat tarieven over het algemeen in een
redelijke verhouding tot de economische waarde van het product moeten staan. 58
Het Hof heeft in hetzelfde arrest overwogen, dat het buitensporige karakter van een
prijs onder meer objectief kan worden vastgesteld door de verkoopprijs van het proMededeling van Commissaris Kroes in samenwerking met Commissaris Piebalgs, COMP/B-1/
39172 (elektriciteitssector onderzoek) en COMP/B-1/39173 (gassector onderzoek). Zie ook Europese
Commissie, Preliminary report, sector inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 of the gas and electri-

56.

Zie de

57.

city markets, 16 february 2006.
R Larouche, Competition Law and Regulation in European Telecommunications, Oxford: Hart Publishing

58.

2000, p. 231.
HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76, United Brands, Jur. 1978, p. 207, ro. 250.
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duct te vergelijken met de kostprijs en aldus de grootte van de winstmarge aan te
tonen. Indien een te grote disproportie bestaat tussen de werkelijk gemaakte kosten
en de werkelijk gevraagde prijs, kan zowel absoluut gezien als in vergelijking met
concurrerende producten sprake zijn van een onbillijke prijs. Uit het AKZO-arrest
volgt dat voor de beoordeling of de tarieven volgens de maatstaven van het Hof te
laag zijn, eveneens een kostenonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. In dat
arrest oordeelde het Hof immers, dat kan worden vastgesteld dat een prijs te laag is,
indien deze lager is dan de gemiddelde marginale kosten van de dominerende onderneming, danwel lager dan de gemiddelde totale kosten en onderdeel uitmaakt van
een mededingingsbeperkend plan.59 Vanwege de beperkingen van andere door het
Hof erkende onderzoeksmethoden, zal een mededingingsautoriteit vaak een kostenonderzoek moeten doen voor de bepaling van de economische waarde van een product.60 Echter noch artikel 82 EG, noch de rechtspraak van het Hof van Justitie en
de beschikkingenpraktijk van de Commissie, geeft aan op welke wijze ondernemingen hun kosten dienen vast te stellen en te beoordelen.

In het Ahmed Saeed Flugreisen-arrest, heeft het Hof geoordeeld, dat voor de beoordeling van tarieven onder het algemene mededingingsrecht, rekening kan worden
gehouden met de communautaire wetgeving waarin de bij de vaststelling van de
tarieven in acht te nemen beginselen voor de betrokken sector zijn vervat. 61 Daarom
wordt in de analyse van de praktijk van de NMa een onderscheid gemaakt tussen de
maatstaven voor tarieven, die tevens op grond van een specifieke wettelijke grondslag kunnen worden gereguleerd en de maatstaven voor tarieven waarop geen sectorspecifieke regulering van toepassing is.
5.4.2

OPTA/NMa price squeeze-richtsnoeren

Uit de praktijk van de OPTA en de DTe blijkt, dat de beide toezichthouders vanuit hun
missie niet snel geneigd zijn excessieve tarieven in de zin van artikel 24 Mw of artikel
82 EG vast te stellen. Zo was het in de beginperiode van de OPTA eerder zo dat de
OPTA de eindgebruikerstarieven van KPN te laag had vastgesteld, waardoor de concurrenten van KPN met wurgprijzen ('price squeeze') werden geconfronteerd.62 Dit is de
59,

HvJEG 3 juli 1991, zaak C-62/86, AKZO/Commissie, Jur. 1991,

p.

I-3359, ro. 71 en 72. Het Hof

heeft deze benadering bevestigd in HvJEG 14 november 1996, zaak C-333/94
p, I-05951, ro. 41-44.
60.

61.

R

Tetra Pak, Jur. 1996

Het Hof heeft bevestigd, dat ook een benchmarkonderzoek naar de tariefniveaus van een product in verschillende geografische gebieden aanwijzingen kan geven voor de vaststelling van misbruik van machtspositie, zie HvJEG 4 mei 1998, zaak 30/87, Corinne Bodson, Jun 1988, p. 2479 en HvJEG 13 juli 1989,
gevoegde zaken 110/88, 214/88 en 242/88, SACEM, Jur. 1989, p. 02811. Zie voor de beperkingen van
een benchmarkonderzoek, Larouche 2000, p. 233. Zie ook E.H. Pijnacker Hordijk & Y. de Vries,'Onbillijke
hoge prijzen als vorm van misbruik van een economische machtspositie onder het Europese en het
Nederlandse mededingingsrecht, SEW 2002, nr. 12, p. 433-434.
HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, Jur. 1989, p. 803.
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situatie die verwant is aan roofprijzen, maar die hiervan kan worden onderscheiden,
omdat price squeeze plaatsvindt in verticale relaties, waarin de dominante onderneming door kruissubsidiering concurrenten uit de markt kan drukken. Het gaat dan
om een situatie waarin de dominante onderneming op de stroomopwaartse markt
('upstream market') diensten levert, waartoe haar concurrenten toegang moeten verkrijgen teneinde op de stroomafwaartse markt ('downstream market') met de dominante onderneming te concurreren.
Daar de bevoegdheden van de OPTA en de NMa bij de beoordeling van de ondergrens
van de eindgebruikerstarieven overlapten, hadden zij gezamenlijk de Richtsnoeren
price squeeze opgesteld.63 De OPTA en de NMa gaven in deze richtsnoeren aan, dat
zij aansloten bij de 'Bekendmaking van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector'.64 De Bekendmaking van de Commissie houdt rekening met
het feit, dat de AKZO-test niet volledig toepasbaar is in de netwerkindustrieen. Door
het bestaan van hoge gemeenschappelijke kosten kunnen de marginale kosten van
een bepaalde dienst op de korte termijn verwaarloosbaar zijn. Hierdoor is het reael
dat de marginale kosten voor het aanbieden van een bepaalde dienst over een wat
langere termijn worden bekeken.65 In het licht hiervan formuleert de Europese Commissie twee toetsen met behulp waarvan kan worden vastgesteld of een dominante
onderneming te lage tarieven in rekening brengt op de stroomafwaartse markt. 66
Ten eerste kan sprake zijn van wurgprijzen, indien kan worden aangetoond dat het
eigen stroomafwaartse bedrijfsonderdeel van de dominerende onderneming niet
rendabel zou kunnen opereren op basis van de prijs die het stroomopwaartsebedrijfsonderdeel van zijn concurrenten verlangt. Wurgprijzen kunnen ook worden
aangetoond, door te bewijzen dat de marge tussen de prijs die bij concurrenten op de
stroomopwaartse markt (met in begrip van de eigen bedrijfsonderdelen) in rekening
wordt gebracht voor toegang en de prijs die de netwerkexploitant op de stroomafwaartse markt vraagt, niet hoog genoeg is om een redelijk efficiente dienstverrichter
op deze markt in staat te stellen een normale winst te behalen, tenzij de dominante
onderneming kan aantonen dat haar stroomafwaartse bedrijfsonderdelen uitzon-

derlijk efficient zijn.

Ottow

67

& Prompers

62.

Zie hierover

63.

OPTA en NMa, 'Richtsnoeren prijssqueeze', Staatscourant 2001, nr. 44, p. 7.
Europese Commissie, 'Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector', PbEG 1998 C 265/2, paragraaf 117-119.

64.

65.
66.

67.
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Europese Commissie 1998, par. 114.
Europese Commissie 1998, par. 117-119.

Zie voor een uitgebreide economische onderbouwing van deze toets, L. Hancher & J-L Buendia Sierra,
'Cross-subsidization and EC law', CMLRev 1998, nr. 4, p. 917-921.
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De OPTA en de NMa hanteerden in de price squeeze-richtsnoeren een nog strengere
toets voor de beoordeling van de ondergrens van de tarieven. Zij vonden dat bovenstaande toets te veel ruimte liet voor kruissubsidiering door KPN tussen verschil-

lende gebruikersgroepen en marktsegmenten, waardoor niet kon worden gegarandeerd dat ieder telefoongesprek voor een concurrent zonder squeeze benaderbaar
was.68 Daarom beoordeelden zij niet of iedere dienst die werd aangeboden op een
afzonderlijke relevante markt, voldeed aan het vereiste van kostenorientatie. Per
element, dat wil zeggen per dienst en uitgesplitst naar starttarief en verkeerstarieven en de verschillende tijdsperioden piek, dal, zaterdag/zondag/nacht, werd onderzocht of sprake was van price squeeze. In deze elementbenadering toetsten de OPTA
en de NMa elementen van diensten van KPN, welke afzonderlijk niet overeenkwamen met een relevante markt, aan het beginsel van kostenorientatie. 69

De OPTA kon haar verdergaande benadering rechtvaardigen op basis van haar
bevoegdheid om op de grondslag van artikelen 16 en 35 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (oud) de eindgebruikerstarieven van KPN ex ante te toetsen aan
het beginsel van kostenorientatie op basis van een door haar goedgekeurd kostentoerekeningssysteem. De NMa had een dergelijke ingrijpende toets niet op grond
van het algemene mededingingsrecht kunnen rechtvaardigen, aangezien het algemene mededingingsrecht enkel een basis biedt om op te treden tegen concurrentiebeperkend gedrag op een afgebakende relevante markt en niet tegen concurrentiebeperkend gedrag op een element van een relevante markt. Evenmin kan de NMa de
tarieven van een onderneming op grond van het algemene mededingingsrecht aan
het beginsel van kostenorientatie toetsen (zie hfdst. 5, par. 4.3.2). Niettemin kon de
NMa, volledig in overeenstemming met de Ahmed Saeed-jurisprudentie van het Hof
van Justitie, bij de toepassing van artikel 24 Mw de billijkheid van de tarieven van
KPN toetsen door te beoordelen of KPN de door OPTA opgestelde sectorspecifieke
regulering had gerespecteerd die op de betreffende tarieven van toepassing waren.
Formulering beoordelingsmaatstaven voor tarieven bijgebreke van sector-

5.4.3

specifieke wetgeving
5.4.3.1

Toetsing tarieven aan beginsel van kostenorientatie zonderexpliciete wettelijke

grondslag
De NMa is bij de toetsing van de tarieven van de dominante ondernemingen nog een
stap verder gegaan dan de wijze van toepassing van het algemene mededingings68.

Zie de toelichting van de OPTA bij de price squeeze-toets in: OPTA 9 oktober 2000, Consultatiedocument

Prijssqueeze, paragraaf 5.
69.

Zo is het niet waarschijnlijk dat het opstarten of het voeren van een telefoongesprek vanuit het perspec-

tief van de gebruikers als afzonderlijke relevante markten kunnen worden aangemerkt. Een consument
zal namelijk niet enkel het gesprek willen opstarten, maar ook willen voeren. Om deze reden is het aannemelijk dat het opstarten en het voeren van een telefoongesprek tot dezelfde relevante markt horen.
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recht die door het Hof van Justitie in het Ahmed Saeed-arrest is goedgekeurd. In
tegenstelling tot de Europese Commissie en het Hof van Justitie, heeft de NMa in
eerste instantie, waaronder in de in hoofdstuk 4 besproken mta-, gasrichtlijnen- en
kabelzaken, het beleid gevoerd, dat de tarieven van monopolisten of bijna- monopolisten moeten worden getoetst aan de plicht tot kostenorientatie, zonder dat voor
deze ondernemingen op grond van de wet specifieke verplichtingen tot de hantering
van kostengeorienteerde tarieven bestonden.70 Dit hield in, dat de tarieven van
dominante ondernemingen enkel mochten worden gebaseerd op de kosten inclusief
een redelijk rendement. In sommige besluiten onderwierp de NMa de tarieven van
de betreffende ondernemingen aan diepgaande kostenonderzoeken en ging daarbij
uit van een door haar gewenste vorm van kostentoerekening voor de beoordeling
van de hoogte van de tarieven. Daarnaast stelde de NMa op basis van de gemiddelde
gewogen vermogenskosten (WACC) een normrendement vast als ijkpunt voor de

beoordeling van de vraag of de feitelijke rendementen van de betrokken bedrijven
71
excessief waren.
5.4.3.2
Kritiek op benadering NMa
De benadering van de NMa waarbij de tarieven van dominante ondernemingen zonder expliciete wettelijke grondslag aan het beginsel van kostenoriantatie werden
getoetst, was voor kritiek vatbaar. De normen van het mededingingsrecht zijn algemeen en worden ex post toegepast. De artikelen 81 en 82 EG en de rechtspraak van
het Hof van Justitie bevatten geen specifieke regels voor de wijze van kostentoerekening en de vaststelling van de hoogte van tarieven van dominante ondernemingen. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat wegens het gebrek aan vaststaande economische principes voor de toerekening van gemeenschappelijke kosten in

multiservicesectoren de toerekening van kosten aan diensten altijd in bepaalde mate
arbitrair is. Daarom moeten de algemene mededingingsautoriteiten bij de toepas-

70.

'Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken', Staatscourant 1999, nr
159, p. 6, d-g NMa 27 maart 2002, advies beleidsregels inzake de regulering van de mta-tarieven, kenmerk 2574/104.b114 en d-g NMa 29 maart 2002, zaaknummers 1119/79, 1719/33 en 2487/22, Entrade
t. Gasunie, Compass Energy t. Gasunie en Kuwait Petroleum t. Gasunie. Zie voor een zeer kritische analyse van de beleidslijn van de NMa, E.H. Pijnacker Hordijk & Y. de Vries 2002, p. 430-446.

71.

De

WACC

de kapitaalrepresenteert het gewogen gemiddelde van de rendementseisen en rente-eisen die

markt stelt met betrekking tot het geinvesteerde eigen, respectievelijk vreemde vermogen. Bij de berekening van de kostenvoet van het eigen vermogen werd gebruikgemaakt van het Capital Asset Pricing
Model (CAPM). De normrendementseis voor het eigen vermogen bestaat uit een risicovrije rente plus een
marktrisicopremie vermenigvuldigd met de zogenaamde Rta-factor. Deze Beta-factor is een berekening
van de mate waarin de betreffende sector meer of minder riskant is dan de aandelenmarkt als geheel. Het
normrendement werd vastgesteld op basis van de vermogensverhouding die gangbaar was in de sector.
Een onderneming die, bijvoorbeeld, relatief veel risicovol eigen vermogen had, werd daarvoor gecorrigeerd indien in de sector in kwestie een andere (lagere) verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen
gangbaar was. Zie ook d-g NMa 8 oktober 2001, zaaknummer 11/137, Shiva t. KLM en d-g NMa 8
november 2000, zaaknummers 273 en 906, Vereniging Vrije Vogel t. KLM en Swart en NMa, Rapportage
Luchthaventarieven Schiphol, 10 april 2001.
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sing van het algemene mededingingsrecht in multiservicesectoren uitgaan van het
gegeven, dat de commerciele vrijheid van de bedrijven het uitgangspunt is voor de
toerekening van de kosten en de vaststelling van de tarieven.72 Echter, het mededingingsrecht stelt wel bepaalde grenzen aan deze vrijheid met het oog op de voorkoming van de uitbuiting van afnemers en de uitsluiting van efficiente concurrentie. 73
In dat licht is de rol van de algemene mededingingsautoriteit bij vermeende excessieve tarieven beperkt tot de toetsing of de tarieven in verhouding tot de onderliggende kosten onredelijk hoog zijn. Het algemene mededingingsrecht biedt geen
basis voor de oplegging van het beginsel van kostenorientatie om de dominante
onderneming te verplichten zijn tarieven zodanig vast te stellen dat de consument
kan profiteren van zo laag mogelijke prijzen, danwel dat de toetreding van nieuwe
marktdeelnemers wordt gestimuleerd. Enkel sectorspecifieke regulering kan als
basis dienen voor de vaststelling van tarieven op basis van dergelijke doelstellingen.
Daarnaast wijzen noch de rechtspraak van het Hof noch de
beschikkingenpraktijk
van de Commissie in de richting van de opvatting van de NMa, dat
sprake is van
excessieve tarieven onder artikel 82 EG indien het rendement van een
monopolist of
bijna-monopolist de WACC overschrijdt. Evenmin bieden de sectorspecifieke tele-

communicatie- en energierichtlijnen grondslag voor de opvatting dat enkel
sprake is
van kostengeorienteerde tarieven, indien het rendement van een onderneming niet
hoger is dan de WACC. Verder kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst
bij de toepassing van de WACC als instrument voor de beoordeling van de redelijkheid van het rendement van een dominante onderneming. Ten eerste is de WACC
enkel een middel om vast te stellen welke rendementseisen de kapitaalverschaffers
aan een bepaalde onderneming stellen. Het enkele feit dat het rendement van een
onderneming hoger is dan de WACC, wil daarom geenszins zeggen dat sprake is van
een excessie f rendement. Ten tweede is de assumptie bij de
toepassing van de WACC,
dat enkel winst mag worden behaald op het kapitaal. Aangezien een
onderneming
ook winst kan behalen op de productiefactor arbeid en goed ondernemerschap,
kan
de WACC met name in arbeidsintensieve industrieen geen indicatie voor een excessief rendement zijn.74 Een derde kanttekening die bij deze methode kan worden
gemaakt, is, dat geen rekening wordt gehouden met het feit dat een hoog rendement
voor een onderneming ook kan resulteren uit een efficiente bedrijfsvoering.75 Ver-

der tonen de ontwikkelingen in de sectoren burgerluchtvaart en luchthavens aan,
dat economische risico's moeilijk kunnen worden geschat. Het is daarom gevaarlijk

72.

Larouche 2000, p. 252.

73.

Zie HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76, United Brands, Jur. 1978, p. 207, ro. 183,

74.

en verder. Zie ook HvJEG 3 juli 1991, zaak C-62/86, Al<ZO/Commissie, Jun 1991, p. I-3359, ro. 71-72.
Zie voor deze kanttekeningen bij de WACC, R de Bijl, E. van Damme & R
Larouche, Op weg naar een vnje
postmarkt, Tilburg: TILEC 2003, p. 70-73.

75.

Pijnacker Hordijk & de Vries 2002, p. 445.

ro.

193-194 en ro. 249
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om de redelijkheid van het rendement van dominante ondernemingen aan de WACC
76
te toetsen, die ook een schatting van de economische risico's in een sector omvat.

Naar aanleiding van kritiek op haar vergaande benadering voor de beoordeling van
onbillijke tarieven onder het mededingingsrecht kondigde de NMa aan de tarieven
van dominante ondernemingen niet meer te toetsen aan het beginsel van kostenorientatie bij gebreke van een specifieke wettelijke grondslag.77 Zij zal prijzen enkel
excessief achten, indien zij in vergelijking met de kosten excessief zijn. Voorts zal zij
niet optreden tegen gehanteerde prijsstellingen op grond van artikel 24 Mw of artikel 82 EG indien geen sprake is van een onderneming die een duurzaam monopoloide karakter heeft. 78
5.4.4

Evaluatie rol NMa als regulator

Vanuit het oogpunt van good governance is het te billijken dat de NMa in samenwerking met de bijzondere toezichthouders richtsnoeren publiceert. De publicatie van
de richtsnoeren zorgt voor een transparant, voorspelbaar en consistent mededingingsbeleid. De NMa werd met een dilemma geconfronteerd wanneer de bijzondere
toezichthouders niet over adequate bevoegdheden beschikten voor de aanpak van
bepaalde concurrentieproblemen of voor de bevordering van de concurrentie en het

beooralgemene mededingingsrecht ook geen duidelijke maatstaven bevatte voor de
NMa
probeerde
deling van de vermeende concurrentiebeperkende gedragingen. De

in deze situaties de voorgenomen besluiten van de bijzondere toezichthouders te
ondersteunen door mededingingsrechtelijke begrippen in te vullen aan de hand van
sectorspecifieke regels, zonder dat hiervoor een adequate wettelijke grondslag
bestond. Echter, in deze gevallen rekte de NMa het algemene mededingingsrecht te
ver op door de tarieven van dominante ondernemingen bij gebreke van specifieke
regels voor de vaststelling en beoordeling van de kosten en rendementen te beoordelen op basis van het beginsel van kostenorientatie. Door voortschrijdend inzicht
heeft de NMa haar beleid inzake de beoordeling van excessieve tarieven onder artikel

76.

Idem, p. 445.

77.

R Kalbfleisch, 'Op prijs gesteld', speech van d-g NMa, rondetafelconferentie, 4 februari 2004.
De nieuwe beleidslijn is terug te vinden in het besluit inzake het misbruik van machtspositie door Inter-

78.

28 april 2004, zaakpay op de markt voor de levering van netwerkdiensten voor pintransacties, d-g NMa

nummer 2910-700, Interpay, randnummer 141. De NMa ging bij de vaststelling van de excessiviteit van
het rendement op dezelfde, interventionistische wijze te werk als in de eerdere zaken. Zij stelde een
normrendement vast aan de hand van de WACC en vergeleek het door de onderneming gerealiseerde rendement hiermee zonder de beperkingen van de WACC te erkennen. Mede naar aanleiding van kritiek van
de Bezwaarschriften Adviescommissie op de door de NMa gehanteerde methode voor de beoordeling van
de tarieven en de wijze van toepassing heeft de NMa haar oordeel inzake misbruik van machtspositie
ingetrokken. Zij achtte het in het licht van nieuwe marktomstandigheden niet opportuun nader onderzoek te doen naar de tarieven Interpay. Zie BAC, advies in zaak 2910, Interpay en Raad van Bestuur NMa
21 december 2005, zaaknummer 2910-864, besluit op bezwaar in de Interpay-zaak.
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24 Mw en artikel 82 EG aangepast en de toets aan het beginsel van kostenorientatie
zonder wettelijke grondslag verlaten, maar in de praktijk heeft zij nog steeds moeite
om goede maatstaven voor de beoordeling van excessieve tarieven te vinden. 79

Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat de assumptie dat de NMa bij de handhaving
van het mededingingsrecht voornamelijk ex post en reactief optreedt in gereguleerde sectoren, niet houdbaar is. De NMa heeft in samenwerking met de OPTA verschillende beleidsregels, in de vorm van richtsnoeren opgesteld, waarbij mededingingsrechtelijke begrippen in overeenstemming met de Ahmed-Saeed jurisprudentie
aan de hand van sectorspecifieke regels en beginselen werden ingevuld. Deze richtsnoeren waren, voorzover rechtmatig, enkel bindend voor de toezichthouders zelf
en in een individueel geval moest hiervan worden afgeweken indien de toepassing
van de beleidsregels wegens bijzondere omstandigheden tot onevenredige gevolgen
zou leiden (art. 4:84 Awb). Toch hielden de marktpartijen hier rekening mee, omdat
zij aangaven op welke wijze de toezichthouders voornemens waren hun bevoegdheden uit te oefenen. Als gevolg hiervan hadden de richtsnoeren een regulerend effect
en functioneerde de NMa in de praktijk als een prijsregulator.

5.5

5.5.1

Conclusie
De rol van de NMa en de bevordering van goodgovernance door de OPTA

en de DTe

Op grond van de analyse van de wijze waarop de NMa haar drie rollen in de energieen telecommunicatiesector heeft ingevuld, kan worden geconcludeerd, dat de NMa
over het algemeen haar rol bij de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders in positieve zin heeft ontwikkeld. In haar rol als

de bewaker van een consistent mededingingsbeleid heeft zij bevorderd dat de bijzondere mededingingstoezichthouders in inhoudelijke zin op een legitieme en effectieve

wijze rekening hielden met de belangen van alle stakeholders. Zij heeft niet alleen
bijgedragen aan een consistente toepassing van het mededingingsrecht, maar ook
gestimuleerd dat de bijzondere mededingingstoezichthouders kiezen voor effectieve
en proportionele reguleringsoplossingen. Door in samenwerking met de OPTA, verschillende richtsnoeren te publiceren inzake de toepassing en interpretatie van
mededingingsrelevante begrippen in de telecommunicatiesector, heeft de NMa ook
in haar rol als regulator van de bijzondere toezichthouders gezorgd voor een transparant en consistent mededingingsbeleid. Vanuit het oogpunt van good governance
is het eveneens positief, dat de NMa in de rol van bewaker van een eerlijke mededin-

79.

Zie voorgaande voetnoot.
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ging een transparant prioriteringsbeleid heeft gepubliceerd ter waarborging van een
efficiante en effectieve aanwending van haar onderzoeks- en handhavingscapaciteit
en achteraf verantwoording aflegt over de realisering van dit beleid. In dat licht was
het een gerechtvaardigde keuze om haar schaarse en kostbare middelen niet aan te
wenden voor een complex en langdurig mededingingsrechtelijk onderzoek, in geval
een sectorspecifieke toezichthouder eveneens bevoegd was een bepaalde zaak in

behandeling te nemen.
Ondanks voornoemde positieve effecten, kan ook worden vastgesteld dat de rol van
de NMa bij de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders kan worden verbeterd. Vanwege het mogelijke gezag van de
adviezen van de NMa aan de bijzondere toezichthouders over ontwerp-beschikkingen of ontwerp-richtsnoeren, zou zij de belanghebbende marktpartijen hierover
moeten horen en in de gelegenheid moeten stellen opmerkingen te maken. Daarnaast zou zij haar adviezen uitgebreider moeten motiveren en transparanter moeten
maken aan welke good governance beginselen zij de besluiten van de bijzondere toezichthouders toetst. Bij een meningsverschil over de toepassing en interpretatie van
mededingingsrelevante begrippen zou de NMa meer oog moeten hebben voor het
wettelijke mandaat van de bijzondere toezichthouders. Zij zou ter waarborging van
de legitimiteit van de besluitvorming door de bijzondere toezichthouders explicieter
moeten motiveren waarom het wettelijke mandaat van laatstgenoemden kan rechtvaardigen dat tot een andere beslissing wordt gekomen. Voorzover zij een afwijkende toepassing van mededingingsrelevante begrippen niet gerechtvaardigd acht,
zou zij dit ook moeten motiveren. Voorts zou de bijzondere toezichthouder de afwijkende toepassing van algemene mededingingsrechtelijke begrippen of het niet in
acht nemen van het advies van de NMa goed moeten motiveren in het licht van de
doelstellingen van de sectorspecifieke wetgeving. Naarmate de concurrentie toeneemt, zal de bijzondere toezichthouder een zwaardere bewijslast hebben om aan te
tonen dat een andere toepassing van mededingingsrechtelijke concepten in het licht
van sectorspecifieke doelstellingen is gerechtvaardigd. Ter waarborging van een efficient en effectief besluitvormingsproces moet worden voorkomen, dat de adviesprocedure bij de NMa te veel tijd in beslag neemt, omdat de bijzondere toezichthouders
zelf nog uitgebreide nationale en/of Europese consultatieprocedures moeten volgen.
Daarom zou kunnen worden overwogen de consultatie over het ontwerp-NMaadvies te integreren in de consultatieprocedure bij de bijzondere toezichthouders en
dat de NMa op basis van de gemaakte opmerkingen gemotiveerd moet aangeven of
zij wel/niet bij haar oorspronkelijke advies blijft.

Voorts liet de analyse zien, dat de NMa als bewaker van een eerlijke mededinging het
prioriteringsbeleid vooral in het begin van het liberaliseringsproces op een pragmatische wijze heeft toegepast, waardoor het algemene mededingingsrecht niet op een
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effectieve en geintegreerde wijze is toegepast in gereguleerde sectoren. In de toekomst zal de NMa beter moeten onderzoeken en motiveren of het sectorspecifieke
regime effectieve instrumenten biedt voor de opheffing van bepaalde concurrentieverstoringen, voordat zij een klacht op grond van het bestaan van sectorspecifieke
bevoegdheden afwijst. Daarbij zal zij na moeten gaan of de compromissen die na
jarenlange gevechten tussen de bijzondere toezichthouders en de voormalige monopolisten totstandkwamen, vanuit het oogpunt van het algemene mededingingsrecht
legitiem waren en daadwerkelijk effectief waren om een einde te maken aan concur-

rentieverstoringen.
5.5.2

Assumpties wetgever verhouding algemeen/sectorspecitiek mededingings-

recht niet legitiem
De analyse van de drie rollen van de NMa maakte duidelijk, dat de assumpties van de
wetgever inzake de samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders
in de praktijk niet werken danwel in belangrijke mate kunnen worden genuanceerd.
Als gevolg daarvan zijn deze assumpties geen legitieme grondslag voor de vormgeving van de relatie tussen het algemene en sectorspecifieke toezicht en garanderen

zij onvoldoende dat de mededingingstoezichthouders op een legitieme en effectieve
wijze rekening kunnen houden met de belangen van alle stakeholders.

Allereerst kan de assumptie, dat het kamermodel vanuit het oogpunt van good
governance de beste modaliteit is voor de waarborging van een consistent en effectief mededingingsbeleid in belangrijke mate worden genuanceerd. Zowel het kamer
model als het Samenwerkingsprotocol hebben over het algemeen geleid tot een consistente toepassing van mededingingsrelevante begrippen. Het verschil tussen de
samenwerkingsmodaliteiten heeft geen invloed gehad op de spanningsvelden die
tussen het algemene en sectorspecifieke regime kunnen ontstaan als gevolg van de
verschillende doelstellingen van het algemene mededingingsrecht en het bijzondere
mededingingsrecht. De spanningsvelden tussen de doelstellingen van het algemene
mededingingsrecht en het sectorspecifieke recht zijn vooral zichtbaar geworden bij
de samenwerking op grond van het Samenwerkingsprotocolin de telecommunicatiesector en niet bij de samenwerking binnen het kamermodel in de energiesector. Vanuit het oogpunt van good governance is het eerstgenoemde model dus transparanter
en kunnen de stakeholders beter controleren of de besluiten van de bijzondere toezichthouders consistent, effectief en proportioneel zijn. Hierbij moet worden aangetekend, dat de mta-zaak en de omroepzaak illustreren, dat het Samenwerkingsprotocol, in tegenstelling tot het kamermodel, niet kan voorkomen dat een sectorspecifieke toezichthouder als gevolg van het bijzondere wettelijke mandaat soms op een
meer diepgaande wijze in de bedrijfsvoering van de marktpartijen wil ingrijpen dan
de NMa. Indien de beide instanties in zo'n geval verschi]lende visies verkondingen
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en geen gezamenlijk standpunt openbaar maken, kan veel rechtsonzekerheid ontstaan en wordt de legitimiteit van de besluiten van de toezichthouders bedreigd.

Ook de assumptie dat de samenwerking binnen het kamermodel zou leiden tot een
meer geintegreerde en aanvullende toepassing van het algemene en sectorspecifieke
mededingingsrecht dan de samenwerking op grond van het Samenwerkingsprotocol, is in de praktijk niet bewaarheid. Bij beide modaliteiten bleek vooral in het begin
van het liberaliseringsproces de assumptie, dat de bijzondere mededingingstoezichthouders op proactieve wijze optreden op grond van het sectorspecifieke recht en dat
de NMa als bewaker van de eerlijke mededinging reactief sanctionerend optreedt bij
gebreke van sectorspecifieke bevoegdheden, in de praktijk niet te werken. Zo heeft
de NMa in verschillende zaken, zoals in de zaak met betrekking tot de mta-tarieven,
de groothandelskabeltarieven, de groothandelsmarkt voor elektriciteit en de gasrichtlijnen, niet goed onderzocht en gemotiveerd of het sectorspecifieke regime
effectieve instrumenten biedt voor de opheffing van bepaalde concurrentieverstoringen. Daarom is zij in deze zaken niet of slechts na een lange periode opgetreden
tegen concurrentieverstoringen, terwijl op voorhand aannemelijk was dat de bijzondere toezichthouders niet over (adequate) bevoegdheden beschikten.

De flexibiliteit van de normen van het mededingingsrecht in combinatie met de
publicatie van richtsnoeren door de NMa in samenwerking met de bijzondere toezichthouders over de invulling van deze normen in een bepaalde sector, maakt dat
de assumptie dat het sectorspecifieke mededingingsrecht vooral ex ante en proactief
wordt toegepast en het algemene mededingingsrecht voornamelijk ex post en reactief, in de praktijk niet houdbaar is. De interpretatie en toepassing van de flexibele
normen van het mededingingsrecht kan in overeenstemming met de Ahmed Saeedjurisprudentie evolueren met de verandering van de inhoud van de sectorspecifieke
regels en worden toegespitst op de specifieke kenmerken en problemen van een sector. Het is vastgesteld dat de richtsnoeren van de NMa en de bijzondere toezichthouders in juridisch opzicht de marktpartijen niet kunnen binden, maar in de praktijk
houden de marktpartijen hier toch rekening mee. Het gevolg is, dat de NMa de facto
via de link van het sectorspecifieke recht de gedragingen van de betreffende ondernemingen ex ante met behulp van strenge maatstaven kan reguleren.
De toepassing van de algemene normen van het mededingingsrecht leidt tot
dilemma's voor de NMa. Zij moet een afweging verrichten tussen enerzijds het
belang van een effectieve toepassing van deze normen op de specifieke problemen
van de netwerksectoren en anderzijds het legaliteits- en rechtszekerheidsbeginsel.
De Europese mededingingsregels en de Europese jurisprudentie bieden vaak geen
duidelijke aanknopingspunten voor de oplossing van deze dilemma's. De NMa heeft
daarom ruimte om inhoudelijke keuzes te maken, die invloed hebben op de bevoegd-
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heidsuitoefening door de bijzondere toezichthouders en die op basis van voortschrijdend inzicht door haar kunnen worden gecorrigeerd. Door de publicatie van het
beleid dat de tarieven van dominante ondernemingen ook zonder het bestaan van
een adequate wettelijke grondslag aan het beginsel van kostenorientatie werden
getoetst, probeerde de NMa het beleid van de bijzondere toezichthouders te ondersteunen in zaken waar de bevoegdheden van de bijzondere toezichthouders onduidelijk waren. Echter, gelet op het feit dat het algemene mededingingsrecht op zichzelf een onvoldoende grondslag biedt om de tarieven van dominante ondernemingen op zo'n niveau vast te stellen dat de toetreding van nieuwe concurrenten
wordt bevorderd en gelet op het gebrek aan specifieke regels over kostentoerekening
en kostenbeoordeling onder het algemene mededingingsrecht, overschreed de NMa
de grenzen van haar bevoegdheden. Uiteindelijk heeft de NMa de betrokken richtsnoeren niet toegepast in de energie- en telecommunicatiesector. Zij liet de sectorspecifieke toezichthouders de hete kolen uit het vuur halen. Later heeft zij haar
beleid inzake de beoordeling van de tarieven van dominante ondernemingen onder
artikel 24 Mw en artikel 82 EG aangepast.

Geleidelijk aan zal meer ruimte komen voor deregulering in de netwerksectoren,
maar ontwikkelingen in de energiesector en telecommunicatiesector tonen aan dat
het dereguleringsproces wegens de hoge toetredingsbarridres tot sommige markten veel tijd in beslag kan nemen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat sommige
markten, zoals de markt voor toegang tot de elektriciteitsnetwerken, permanent
worden gereguleerd. Deze ontwikkelingen en het feit dat de hiervoor beschreven
de facto regulerende effecten van de beleidsregels van de NMa altijd zullen worden
gekleurd door de specifieke kenmerken van een sector, relativeren dan ook in
belangrijke mate de assumptie dat sectorspecifieke regulering tijdelijk is.
5.5.3

Kamermodel ofSamenwerkingsprotocolP

Op grond van de ervaringen met de toezichtsarrangementen uit de telecommunicatie- en de energiesector, kunnen enkele aanbevelingen worden geformuleerd inzake
de vormgeving van een toezichtsarrangement in een sector die wordt geliberaliseerd.
Een toezichtsarrangement waarbij een afzonderlijke bijzondere toezichthouder

wordt opgericht, is met name gerechtvaardigd in sectoren waarin

de wetgever een
keuze heeft gemaakt tot liberalisering van de desbetreffende sector en het voorzienbaar is dat de concurrentieproblemen wegens structurele toetredingsbarriares van
lange duur zijn. In deze gevallen zal een toezichthouder nodig zijn, met bevoegdheden
tot ex ante economische en technische regulering, die aanmerkelijk verder gaan dan

de algemene bevoegdheden van de algemene mededingingsautoriteit. In de situatie
dat de markt moet worden opengebroken, kan het gerechtvaardigd zijn dat voorrang
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wordt gegeven aan de meer interventionistische benadering van de sectorspecifieke
toezichthouder ten opzichte van de meer terughoudende en marktgeorienteerde
benadering van de algemene mededingingsautoriteit, die kan leiden tot onderregulering.80 Niettemin moet het wettelijke kader voldoende waarborgen bevatten die zorgen, dat de sectorspecifieke toezichthouders het proportionaliteits- en consistentiebeginsel niet schenden.

Daarnaast bevestigt de analyse dat de NMa in sectoren die in transitie zijn van een
wettelijk monopolie naar een vrije markt, wegens de complexiteit van de mededingingsrechtelijke beoordelingen terughoudend is met het sanctionerend optreden op
grond van het algemene mededingingsrecht tegen mededingingsbeperkende gedragingen. Door de toekenning van duidelijke en effectieve ex ante regulerende
bevoegdheden aan de sectorspecifieke toezichthouders kan worden voorkomen, dat
een handhavingsgat ontstaat en dat ondernemingen het liberaliseringsproces frustreren door concurrentiebeperkende gedragingen ongestoord voort te zetten. Indien
de bijzondere toezichthouder over duidelijke ex ante bevoegdheden beschikt, kan
ook worden tegengegaan, dat de algemene mededingingsautoriteit probeert zijn
bevoegdheden op te rekken door algemene mededingingsrechtelijke begrippen aan
de hand van sectorspecifieke beginselen te interpreteren zonder dat hiervoor een
wettelijke grondslag bestaat.

Het Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa heeft over het algemeen goed gefunctioneerd. Het is een groot voordeel van het toezichtsarrangement uit de telecommunicatiesector ten opzichte van het kamermodel uit de energiesector, dat onder het eerste arrangement de mededingingsrechtelijke afweging transparant wordt evenals de
proportionaliteits- en effectiviteitstoets. Hierdoor kan de NMa als een onafhankelijke check and balance functioneren. Niettemin zou het huidige wettelijke kader
voor de telecommunicatiesector betere waarborgen moeten bevatten voor een effectieve en legitieme samenwerking in de vorm van transparantieverplichtingen en verplichtingen tot hoor en wederhoor van de marktpartijen. Aangezien de toezichthouders zelf reeds verschillende good governance initiatieven hebben genomen, kan
worden gekozen voor een 'bottum up-benadering'. Volgens deze benadering bevat
het wetgevende kader een aantal minimumbeginselen, maar hebben de toezichthouders voldoende flexibiliteit voor het in de praktijk brengen van de good governance
beginselen. Zij zullen over de naleving hiervan verantwoording moeten afleggen aan
de stakeholders en aan de verantwoordelijke minister.

80.
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Deze bevindingen sluiten aan bij de conclusies van het OECD-rapport, Relationship between regulators and
competition author·ities, DAFFE/CLP (99)8, p. 21-31.
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Ook in het kamermodel kunnen spanningsvelden tussen de doelstellingen van het
sectorspecifieke regime en het algemene mededingingsrecht blijven bestaan, maar
binnen de modaliteit van het samenwerkingsprotocol bestaat meer ruimte voor
meningsverschillen tussen de sectorspecifieke toezichthouder en de NMa. Daarom
biedt het kamermodel de beste garanties voor een consistent mededingingsbeleid en
een meer marktgeorienteerd regulerend optreden. Naarmate de concurrentie in een
sector toeneemt en de sectorspecifieke regulering lichter zal worden, zullen de voordelen van het kamermodel en de nadelen van het samenwerkingsprotocol, zoals het
gegeven dat de bijzondere toezichthouder meer moeite zal hebben met deregulering,
zwaarder wegen dan de voordelen van een toezichtsarrangement met twee toezichthouders. Echter, de beslissing tot afschaffing van een bijzondere toezichthouder
moet zeer zorgvuldig worden genomen en worden gebaseerd op een gedegen marktanalyse en op een expliciete afweging van de voor- en nadelen van de verschillende
samenwerkingsmodaliteiten.
Gelet op de permanente concurrentieproblemen in de gas- en elektriciteitssector als
gevolg van het natuurlijke monopoliekarakter van de energienetwerken, kan worden
gesteld , dat het vanuit het oogpunt van'good governance' beter was geweest de DTe
als een van de NMa onafhankelijke toezichthouder te positioneren. Nu de OPTA
onder het nieuwe regelgevingskader bij de toepassing van haar regulerende bevoegdheden zoveel mogelijk moet aansluiten bij mededingingsrechtelijke concepten en
analyses uit het algemene mededingingsrecht, kan worden betoogd dat het voor de
hand ligt de OPTA als kamer bij de NMa onder te brengen. Echter, ook onder het
nieuwe kader behoudt de OPTA de bevoegdheid op grond van een mededingings-

rechtelijke analyse ondernemingen die AMM hebben op een markt met structurele
concurrentieproblemen, die nog steeds bestaan, vergaande ex ante specifieke verplichtingen op te leggen. Het is daarom een wijze beslissing van de minister de OPTA
voorlopig als afzonderlijke toezichthouder te handhaven en het functioneren van
het nieuwe kader en de verdere ontwikkeling van de markt af te wachten.
Overigens dient te worden benadrukt dat ook in het kamermodel betere waarborgen
moeten worden getroffen voor een transparante afstemming van het algemene
mededingingsrecht en de sectorspecifieke wetgeving. Ter waarborging van een consistent beleid moet de NMa waken dat de verschillende kamers waaruit haar organisatie bestaat, mededingingsrechtelijke begrippen en reguleringsprincipes consistent
toepassen. Ter bevordering van de transparantie zal zij inzichtelijk moeten maken in
hoeverre de sectorspecifieke context de toepassing en interpretatie van mededingingsrelevante begrippen beinvloedt en in hoeverre de bijzondere context rechtvaardigt dat mededingingsrelevante begrippen op een andere wijze worden toegepast
dan onder het algemene mededingingsrecht zou zijn gebeurd.
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De Nederlandse administratieve rechter en
good
governance

6.1

Inleiding

6.1.1

Doel hoofdstuk

Dit hoofdstuk bespreekt de wijze waarop de nationale administratieve rechter de
taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders heeft gecontroleerd. Het
doel is te analyseren hoe de visie van de wetgever, op grond waarvan de constitutionele inbedding hoofdzakelijk is gebaseerd op de
'regulatory contract'-theorie,
invloed heeft gehad op de rechterlijke controle van de
mededingingstoezichthouders
en of de rechterlijke controle good governance door de
mededingingstoezichthouders heeft bevorderd. Daartoe wordt
geanalyseerd hoe de rechter omgaat met de

good governance dilemma's waarmee de toezichthouders worden geconfronteerd.
Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het dilemma dat voor de toezichthouders
volgt uit het spanningsveld tussen enerzijds de plicht om op grond van artikel 10 alle
maatregelen te treffen om een effectieve en uniforme doorwerking van het Europese
recht te verzekeren en anderzijds de plicht om nationale constitutionele rechtsbeginselen en het nationale procesrecht te respecteren (hfdst. 2, par. 6.3).

Op grond van artikel 10 EG moet de rechter met in achtneming van het gehele nationale recht, beoordelen of de bevoegdheden van de toezichthouders in overeenstemming met de richtlijnen en het Europese recht kunnen worden geinterpreteerd:
Voorzover de wetgever de bevoegdheden van de toezichthouders beperkter heeft

geformuleerd dan het Europese recht vereist, moet de rechter controleren of het
Europese recht rechtstreeks kan worden toegepast. Indien de wetgever de bevoegdheden van de toezichthouders ruimer heeft geformuleerd dan de richtlijnen vereisen, moet de rechter toetsen of de aard van de harmonisatiegraad van de relevante
Europese bepalingen verdergaande maatregelen toestaat, wat bij minimumharmonisatie wel en bij totale harmonisatie niet het geval is. Indien het Europese recht een
ruimere formulering van bevoegdheden toestaat, moet de rechter bezien of de nationale bepalingen niet in strijd zijn met andere bepalingen van het rechtstreekswer1.

Zie HvJEG 5 oktober 2004, gevoegde zaken C-397/01 t/m C-403/01, Pfeiffer, Jur.
2004, p. I-8035 m.nt
S.

Prechalin

CMLRev

2005, nr. 5, p. 1445-1463.
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kende Europese recht. Onder alle omstandigheden moet de nationale rechter het
Europese recht toepassen met in achtneming van het rechtszekerheidsbeginsel (zie

ook hfdst. 2, par. 5.5.2).
Ten tweede wordt bekeken wat de invloed is van de rechterlijke toetsing op de kwaliteit van de besluiten en besluitvormingsprocedures. In dat licht wordt geanalyseerd
of sprake is van een marginale toetsing, een middenweg of zo'n indringende toetsing
dat de rol van de rechter als'gouvernement des juges' kan worden getypeerd. Daarbij
komt de vraag aan de orde of de rechter een effectieve check is die de verminderde
besluiten van
werking van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de individuele
toetrechterlijke
wijze
van
De
compenseren.
kan
rs
toezichthoude
de mededingings

sing wordt in het licht van de good governance beginselen geevalueerd.
6.1.2

Verantwoording keuze rechterlijke uitspraken

Dit hoofdstuk analyseert de rol van de rechter aan de hand van de in hoofdstuk 4 en

dilemma's
besproken casestudies, die representatief zijn voor de good governance
Deze
worden
uitsprawaarmee de mededingingstoezichthouders
geconfronteerd.
ken zullen worden vergeleken met de tendensen in andere belangrijke uitspraken
van de Nederlandse administratieve rechters inzake de controle van de medede adminidingingstoezichthouders om een compleet beeld te krijgen van de rol van
die
zaken
speelden onder de
stratieve rechter. De casestudies hebben betrekking op
eerste reguleringsperiode (1998-2003),2 waarin de harmonisatiegraad van de neten harmonisawerkrichtlijnen minder ver was en de nieuwe Europese coordinatiede uitspraken
zijn
Niettemin
tiemechanismen nog niet in werking waren getreden.
wordt geconfronteerd
nog steeds illustratief voor de dilemma's waarmee de rechter
en de wijze van rechterlijke toetsing. Voorts zal, mede aan de hand van relevante uitspraken uit de tweede reguleringsperiode (2004-heden), worden aangegeven hoe de
de rechter in de tweede regutoegenomen invloed van het Europese recht de rol van
leringsperiode beinvloedt. Daarnaast hebben de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRS), de hoogste rechter voor de beoordeling van besluiten van
het Commissariaat voor de Media (CvdM) en het CBB, in de eerste reguleringsperiode reeds uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor de samenwerking tussen de toezichthouders in de nieuwe Europese coordinatie- en harmonisatiemecha5

nismen. Dit hoofdstuk bespreekt het belang van deze uitspraken voor de
recht in de
verplichtingen die voor de toezichthouders voortvloeien uit het Europese
de
uitgebreid
behandelen
9
en
8
De
riode.
hoofdstukken
reguleringspe
tweede
de
in
die
Commissie
de
rechtsbescherming tegen de besluiten en adviezen van
nieuwe Europese coordinatie- en harmonisatie mechanismen tot stand worden
2.

Zie voor een uitleg over het onderscheid tussen de eerste en de tweede reguleringsperiode: hoofdstuk
1, paragraaf 6.2.
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gebracht, de good governance dilemma's waarmee de toezichthouders als gevolg van
deze mechanismen kunnen worden geconfronteerd
en de wijze waarop de rechter
hiermee in nationale rechterlijke procedures moet omgaan.
6.1.3

Hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 behandelt op welke wijze het Hof
van Justitie onder invloed van ontwikkelingen in de constitutionele tradities van de
lidstaten het Europeesrechtelijke rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming heeft ingevuld en welke gevolgen dat heeft voor de wijze van rechterlijke toetsing. De benadering van het Hof wordt vergeleken met de wijze van rechterlijke toetsing die volgens de bestaande nationale bestuursrechtelijke leer moet worden
uitgevoerd ten aanzien van besluiten die op basis van een bevoegdheid met veel keuzeruimte zijn genomen. Paragraaf 3 analyseert de rechterlijke uitspraken inzake de
besluiten van de OPTA in de zaken betreffende de mta- en kabeltarieven. Tevens zal,
mede gelet op de verzwaarde motiveringsplicht van artikel 1.3, vierde lid, Tw, aan de
hand van andere belangrijke uitspraken worden beoordeeld hoe de rechterlijke toetsing onder de nieuwe Tw vorm zal krijgen. Paragraaf 4 bespreekt de uitspraken van
het CBB inzake de besluiten van de DTe in de x-factor- en gasrichtlijnenz
aken. Paragraaf 5 gaat in op enkele spraakmakende uitspraken, die van belang zijn voor de
wijze waarop de administratieve rechter concentratie- en handhavingsbesluiten van
de NMa controleert. Paragraaf 5 besteedt ook aandacht aan de invloed van de
samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders op de wijze waarop
de rechter de besluiten van laatstgenoemden toetst. Paragraaf 6 analyseert de uitspraken van de ABRS en het CBB die relevant zijn voor de samenwerking tussen de
mededingingstoezichthouders in de nieuwe Europese harmonisatie- en coordinatiemechanismen en de invloed van deze samenwerking op de wijze van rechterlijke
toetsing. Paragraaf 7 bevat conclusies over de rol van de rechter bij de controle van
de mededingingstoezichthouders en de invloed van de visie van de wetgever hierop.
De rol van de rechter wordt in het licht van de good governance
beginselen geavalueerd. Daarbij zal worden ingegaan op de wisselwerking rechter-wetgever, rechtertoezichthouder en op de toegenomen invloed van het Europese recht op het mededingingstoezicht in de tweede reguleringsperiode.
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6.2

De wijze van rechterlijke toetsing

6.2.1

De invulling van het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechts-

bescherming

In hoofdstuk twee, paragraaf 6.3 werd betoogd, dat het Hof, onder invloed van de
steeds indringendere rechterlijke toetsing van de besluiten van de mededingingstoezichthouders in de lidstaten, in het Tetra Laval-arrest heeft bevestigd, dat het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming met zich brengt dat de concentratiebesluiten van de Europese Commissie op een effectieve wijze moeten

worden getoetst.3 Het Hof erkent, dat de ruimte van de Commissie om juridische en
economische keuzes te maken, moet worden gerespecteerd: Echter, dat wil niet zeggen dat de besluiten van de Commissie op sommige punten niet meer aan een effectieve en indringende controle kunnen worden onderworpen: De rechter moet op
indringende wijze beoordelen of de Commissie de juiste procedures heeft gevolgd, of
de Commissie de feiten van de zaak zorgvuldig, consistent en juist heeft vastgesteld
en of het bewijs nauwkeurig en deugdelijk is, zodat de overtuiging kan ontstaan dat
een zienswijze gegrond is.6

3.

HvJEG 15 februari 2005, C-12/03P, Commissie t. Tetra Laval, Jun 2005, p. 1-987 m.nt. J. Langer SEW
2005, nr. 12, p 535-541. Het Hof bevestigde hiermee de indringende wijze van toetsing door het
Gerecht in: GvEA 25 oktober 2002, zaak T-5/202, Tetra Laval t. Commissie, Jur. 2002, p. II-04519 en
GvEA 22 oktober 2002, zaak T-310/01, Schneider Electric, t. Commissie, Jun 2002, p. II-04201. Zie
tevens het commentaar bij het Tetra Laval-arrest en het Schneider-arrest van S. O'Keeffe in SEW 2003,
nr. 6, p. 212-220. Zie voorts D. Bailey, 'Standard of proof in EC merger proceedings: A common law perspective', CMLRev 2003, nr. 4, p. 845-888. Zie voor uitspraken inzake de toepassing van de artikelen 81
en 82 EG, waarbij het Gerecht de bewijsvoering van de Commissie en haar economische analyse indrinII-4071
gend onderzoekt bijvoorbeeld: GvEA 30 september 2003, zaak T-203/01, Michelin, Jun 2003, p.
en GvEA 15 september 1998, gevoegde zaken T-374/94, T-375/94, T-375/94, T-384/94 en T388/94,
review under article
European Night Services, Jun 1998, p. II-03141. Zie ook D. Bailey, 'Scope of judicial
81 EC', CMLRev 2004, nr. 5, p. 1327-1360. In het verleden hebben zowel het Gerecht als het Hof in sominzake mismige gevallen zeer terughoudend beoordeeld of de Europese Commissie een beschikking
bruik van machtspositie op een gedegen economische analyse van de relevante markt en de positie van
de betreffende ondernemingen had gebaseerd. Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op GvEA 12
december 1991, zaak T-30/89, Hilti, Jur. 1991 p II-01439 en HvJEG 2 maart 1994, zaak C-53/92P, Hilti,
Jur. 1994, p I-00667. Ook in concentratiezaken oordeelde het Hof in het verleden de beschikkingen van
de Europese Commissie terughoudender, zie HvJEG 31 maart 1998, gevoegde zaken C-68/94 en C-30/

4.
5.

6.
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95, Kali, Jur. 1998, p. I-1375.
HvJEG, zaak C-12/03R ro. 38.
HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 39. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft de aanpak van het Hof toegepast in
GvEA 14 december 2005, zaak T-210/01, General Electric t. Commissie, n.n.g., ro. 63-64. Zie hierover
K. Platteau, 'Nogmaals over conglomerale concentraties, bewijslast en rechterlijke toetsing. Enkele juridische kanttekeningen bij het arrest General Electric/Commissie', Markt en Mededinging 2006, nr. 2,

p. 51-55.
HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 41.
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Het Hof overweegt in het Tetra Laval-arrest, dat het een effectieve rechterlijke controle des te noodzakelijker vindt in het geval van een bij het onderzoek van een
geplande concentratie met conglomeraateffect uit te voeren prospectieve analyse.7
Hieruit kan worden afgeleid dat het Hof een effectieve rechterlijke controle van
mededingingsrechtelijke analyses in het algemeen van belang acht en dat de effecten
van de uitspraak verstrekkender zijn dan de beoordeling van fusies met conglomeraateffecten.8 Het is wel zo dat het Hof de bijzondere aard en complexiteit van prospectieve analyses erkent en daaruit afteidt dat in dergelijke gevallen grote zorgvuldigheid door de Commissie moet worden betracht.' Het gaat dan om analyses, die
niet zijn gericht op gebeurtenissen uit het verleden, waarvoor meestal talrijke gegevens voorhanden zijn die toelaten de oorzaken te begrijpen en evenmin op actuele
gebeurtenissen. Zij hebben als doel in te schatten hoe waarschijnlijk toekomstige
gebeurtenissen zijn, indien een beschikking achterwege blijft waarbij de geplande
concentratie wordt verboden of daaraan voorwaarden worden verbonden. Aangezien de nationale autoriteiten bij de uitvoering van de sectorspecifieke richtlijnen
eveneens te maken kunnen hebben met prospectieve analyses, is de jurisprudentie
van het Hof inzake de rechterlijke toetsing van concentratiebesluiten eveneens relevant voor de wijze waarop de nationale rechter invulling moet geven aan het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming bij de toetsing van pros-

pectieve analyses van de nationale autoriteiten (zie verder hfdst. 6, par. 2.2).

Het Hof specificeert in het Tetra Laval-arrest wat de door de Commissie in acht te
nemen grote zorgvuldigheid bij prospectieve analyses inhoudt bij de beoordeling van
fusies met conglomeraateffecten. Het houdt rekening met het feit dat bij dergelijke
fusies vanwege het ruime tijdsbestek waarop de vooruitzichten betrekking hebben
en vanwege de voor de negatieve effecten voor de mededinging vereiste hefboomwerking, het moeilijk waarneembaar, onzeker en moeilijk aan te tonen is welke oorzaken welke gevolgen te weeg brengen. In dergelijke omstandigheden acht het Hof
7.

8.

9.

HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 39 luidt "Dat het Hof de beoordelingsmarge van de Commissie in economische kwesties erkent, neemt niet weg dat de gemeenschapsrechter de interpretatie van de Commissie
van economische gegevens mag toetsen. Met name dient de gemeenschapsrechter immers niet enkel
de materiele juistheid van de aangevoerde bewijselementen, en de betrouwbaarheid en
samenhang
ervan, te controleren, maar hij moet ook controleren of die elementen het relevante feitenkader vor-

men voor de beoordeling van een complexe toestand, en of zij de daaruit getrokken conclusies kunnen
schragen. Een dergelijke controle is des te noodzakelijker in geval van een bij het onderzoek van een
geplande concentratie met conglomeraateffect uit te voeren prospectieve analyse". Zie ook ro. 42.
Dit is bevestigd door het GvEA in zaak T-210/01, ro. 64. Zie ook M.R Bay and J.R. Calzado 'Tetra Laval
II - The Coming of Age of the Judicial Review of Merger Decisions', World Competition 2005, nr. 4,
p. 433-440. Bij fusies met conglomeraateffecten zijn de betrokken partijen geen concurrenten of afnemers of leveranciers van elkaar, maar is het gevaar aanwezig dat door de zogenaamde hefboomwerking
een partij een machtspositie op de ene markt kan overhevelen naar een andere markt waarop de andere
partij al een leidende positie heeft door misbruik van machtpositie in de zin van artikel 82 EG te
maken, bijvoorbeeld door het toepassen van koppelverkoop en roofprijzen.
HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 42-44.
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de kwaliteit van de door de Commissie overgelegde bewijselementen ten bewijze van
de noodzaak van een beschikking die de concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaart, van bijzonder belang, omdat zij grond moeten opleveren voor de beoordeling dat de economische ontwikkelingen die de Commissie ver10
wacht indien een dergelijke beschikking achterwege blijft, realistisch zijn.
De indringende wijze van rechterlijke toetsing door het

Hof heeft ook gevolgen voor

de bewijslast van de Commissie. Zij moet haar besluiten onderbouwen met een
nauwkeurig en deugdelijk bewijs ('convincing evidence'), dat is vergaard naar aanleiding van een zorgvuldig onderzoek en dat leidt tot de realisatie van de kernfunctie
van het bewijs: de overtuiging doen ontstaan dat een zienswijze gegrond is.11 De
nadruk die het Hof legt op de grote zorgvuldigheid die de Commissie moet betrachten in prospectieve analyses en op het bijzondere belang van de bewijselementen in
zaken waarin de link tussen de fusie en de toekomstige mededingingsbeperkende
effecten onzekerder is, impliceert dat de rechter het werk van de Commissie zeer kritisch bekijkt en dat in deze omstandigheden de rechterlijke toets en de bewijslast
zwaarder worden. 12
Bij de beoordeling van potentiale toekomstige mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen moet de Commissie de waarschijnlijkheid van dergelijke
gedragingen volledig onderzoeken. Zij moet rekening houden met de beweegredenen voor het vertonen van dergelijke gedragingen en met de omstandigheden die
dergelijke gedragingen ontmoedigen, zoals het feit dat zij wegens strijd met de mededingingsregels onwettig zijn.13 Tegelijkertijd acht het Hof het gelet op het belang van

de preventiefunctie van de concentratieverordening en de waarborging van het nuttige effect van het concentratietoezicht, niet aanvaardbaar dat van de Commissie
zou worden verlangd dat zij van iedere geplande concentratie zou onderzoeken in
hoeverre de beweeggronden om mededingingsbelemmerende gedragingen te stellen, verzwakken of zelfs geheel worden onderdrukt, door het feit dat de betrokken
gedragingen onwettig zijn, waarschijnlijk aan het licht zullen komen, aanleiding zullen geven tot vervolging door de bevoegde communautaire of nationale autoriteiten
en dat daar sancties op zullen volgen.14 Dit soort onderzoek zou immers een volledig
en gedetailleerd onderzoek vergen van de regelgeving van de verschillende eventueel
toepasselijke rechtsordes en van het strafbeleid in die rechtsordes. Bovendien veronderstelt een nuttig effect van een dergelijk onderzoek een hoge mate van waarschijnlijkheid van toekomstige feiten en zou daarom te speculatief zijn om de Commissie
10.
11.

HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 44. Zie ook GvEA, zaak T-210/01, ro. 66.
HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 41. Zie over de relatie tussen de intensiteit

bewijslast, Bailey 2003,

van de rechterlijke toetsing en de

p. 850.

12.

Zie ook de noot van Langer in SEW 2005, nr. 12, p. 540 en Platteau 2006, p. 54.

13.

HvJEG, zaak C-12/03P, ro. 74.
HvJEG, zaak C-12/03P,ro. 75.

14.
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in staat te stellen haar beoordeling te baseren op het geheel van feitelijke gegevens
die relevant zijn, om na te gaan of deze een economisch scenario zoals een hefboomwerking, bevestigen.15 Deze overwegingen tonen aan, dat de rechter steeds een
balans moet vinden tussen het verlenen van effectieve rechtsbescherming en anderzijds het belang dat de Commissie voldoende ruimte heeft haar wettelijke mandaat
op een effectieve wijze te vervullen.
6.2.2

De wijze van rechterlijke toetsing onder het nationale recht

De invulling van het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming

door het Hof van Justitie is ook relevant voor de nationale rechter. De nationale
rechter moet het Europeesrechtelijke rechtsbeginsel in acht nemen bij de interpretatie en toepassing van het Europese recht (Ihfdst. 2, par. 6.3). Volgens jurisprudentie
van het Hof hoeft de nationale rechter bij de rechterlijke toetsing op grond van het
Gemeenschapsrecht in ieder geval niet verder te gaan dan de wijze waarop het Hof
in vergelijkbare gevallen te werk gaat.16 Het Hof stelt zich in principe terughoudender op naarmate de keuzeruimte van de Commissie bij het maken van economische
beoordelingen groter is. Echter, uit het Tetra Laval-arrest blijkt dat het Hof ook bij
het bestaan van keuzeruimte wel op indringende wijze toetst of het onderzoek naar
de feiten op een gedegen wijze is verricht en of het bewijs overtuigend is.

Met name bij prospectieve analyses acht het Hof grote zorgvuldigheid geboden en
het stelt zwaardere eisen aan de kwaliteit van het bewijs naarmate de link tussen het
achterwege blijven van een bepaald besluit en toekomstige mededingingsbeperkende gedragingen van een onderneming onzekerder wordt. In dit verband is relevant, dat ook de OPTA een prospectieve analyse moet verrichten naar de relatie tussen een machtspositie van een onderneming en de toekomstige ontwikkeling van de
markt bij de uitvoering van de elektronische communicatierichtlijnen in de tweede
reguleringsperiode (zie hfdst. 3, par. 2.2 en par. 2.6 en hfdst. 4, par. 2.4). 17 Daarom
is de jurisprudentie van het Hof inzake de toetsing van prospectieve mededingingsrechtelijke analyses ook relevant voor de wijze waarop de rechter de besluiten van de
OPTA inzake de aanwijzing en regulering van AMM-ondernemingen toetst. Echter,
bij de formulering van de rechterlijke toets zal de rechter steeds rekening moeten
houden met de omstandigheden van het geval, zoals de aard en het doel van de
besluiten, de mate van keuzeruimte van de toezichthouder, de (on)zekerheid van

15.

HvJEG, zaak

16.

HvJEG 21 januari 1999, C-120/97, Upjohn ltd, Jur. 1999, p. I-233.
Zie hierover A.T. Ottow, 'De bewijspositie van de NMa en de rechterlijke toetsing van besluiten inzake
aanmerkelijke marktmacht', Mediaforum 2005, nr. 6, p. 221-229. Zie ook A.T. Ottow, Telecommunicatie-

17.

C-12/03P, ro. 76 en 77.

toezicht, De ingloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht,Den Haag: Sdu 2006, p. 237-338.
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mededingingsbeperkende gedragingen en de tijdsperiode waarop een besluit betrek-

king heeft.

18

De nationale rechter moet het Europese recht via nationale procedurele bepalingen
toepassen, mits de randvoorwaarden van gelijkwaardigheid en effectiviteit worden

gerespecteerd. Bij een conflict tussen het nationale procesrecht en de toepassing van
het Europese recht moet hij het belang van de procedurele bepalingen afwegen tegen
de effectieve toepassing van het Europese recht (hfdst. 2, par. 6.3). In Nederlandse
traditionele bestuursrechtelijke termen beschikken de toezichthouders over
bevoegdheden met beleidsvrijheid en/of beoordelingsvrijheid.19 Volgens de traditio-

nele leer kan de administratieve rechter besluiten van bestuursorganen die zijn
genomen op grond van beleidsvrijheid slechts marginaal toetsen, in die zin dat enkel
wordt nagegaan of een besluit kennelijk onredelijk is of dat de toezichthouders in
redelijkheid tot een bepaald besluit hebben kunnen komen:0 Besluiten die zijn
genomen op grond van beoordelingsvrijheid, kunnen vol of indringend worden
getoetst. Echter, indien de wet een ruime beoordelingsvrijheid laat aan het bestuursorgaan, wat kan blijken uit de woorden'naar het oordeel', kan de wetgever de rechter
21
tot een marginale toetsing dwingen.

Dit hoofdstuk onderzoekt de intensiteit van de rechterlijke toetsing van de inhoudelijke en procedurele aspecten van de besluiten van de mededingingstoezichthouders
en de invloed van het Europese recht hierop. Geanalyseerd wordt of het Europese
rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming enkel doorwerkt in de rechterlijke toetsing van besluiten die binnen het bereik van het Europese recht vallen, of dat
het verder reikt. Daarom moet bij de beoordeling van de rol van het Europese recht in
de rechterlijke toetsing een onderscheid worden gemaakt tussen de toepassing en de
interpretatie van implementatiewetgeving (Tw, Ewet 1998 en Gaswet), de toepassing
van het rechtstreekswerkende Europese recht (artikelen 81 en 82 EG) en de toepassing en interpretatie van aansluitingswetgeving (Mw).22 Afgezien van de verwijzingen
van de rechters naar de termen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid, hanteert dit
proefschrift de term keuzeruimte om aan te geven dat de toezichthouders in mindere

18.
19.

ook Ottow 2006, p. 238.
Zie voor de uitleg van de begrippen beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid hoofdstuk
Zie

1,

paragraaf 8.1

en in het bijzonder voetnoot 52.
20.

L.RM. Verhey & N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht

in constitutioneel toe-

zicht', in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer: Kluwer 2005, p. 313. Zie ook C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, vijfde druk, Deventer: Kluwer
2005, p. 65.

& Verheij

21.

Verhey

22.

Zie voor dit onderscheid K.J.M. Mortelmans, 'Kroniek van het economische publiekrecht', NJB 2003,

2005, p. 313.

nr. 31, p. 1640-1646.
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of meerdere mate over een bepaalde ruimte beschikken om juridische en economische
keuzen te maken in het licht van de bepalingen van de wet. 23
Paragraaf 3 begint met de analyse van de rechterlijke toetsing van de besluiten van
de OPTA, waarbij de interpretatie van het
belanghebbende-begrip, bevoegdheidsdilemma's en de intensiteit van de rechterlijke toetsing worden behandeld.

Vervolgens

komt de rechterlijke toetsing van de besluiten van de DTe (par. 4) en de NMa (par.
5) aan de orde.

6.3

Rechterlijke toetsing van de besluitvorming door de OPTA

6.3.1

Toegang tot de administratieve rechter

Hoofdstuk 1, paragraaf 8.4 heeft besproken dat de rechtbank Rotterdam bij de rechtsbescherming tegen AMM-besluiten van de OPTA en besluiten inzake bindende aanwijzingen, het belanghebbende- begrip op een contextuele en dynamische manier heeft
geinterpreteerd. Volgens deze interpretatie wordt niet alleen de (gereguleerde of te
reguleren) marla:partij tot welke een besluit van de OPTA is gericht als belanghebbende bij dat besluit aangemerkt, maar ook de marktpartijen die in een concurrentiele
of anderszins rechtens relevante relatie staan tot de gereguleerde of te reguleren
marktpartij en op welker (rechts)positie het betrokken besluit in voldoende mate
rechtstreeks van invloed is.24 Blijkens de betreffende uitspraken was van doorslaggevend belang, dat als gevolg van een AMM-aanwijzing onder de oude Tw automatisch
uit de wet volgde welke verplichtingen de AMM-onderneming jegens zijn (potentiele)

23.

24.

Zie voor het onderscheid tussen de begrippen beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid
hoofdstuk 1,

paragraaf 8.1 en in het bijzonder voetnoot 52.
Rechtbank Rotterdam 7 januari 2002, TELEC 00/1010-Simo, Versatel t. OPTA, LJN: AD 7867, m.nt M.
Geus, Mediaforum 2002, nr 2, p. 98-100. Zie ook rechtbank Rotterdam 13 augustus 2002, rolnummer
POST 00/2565, Impress en OPTA, met als derde partij TNT, LJN: AE7898. De rechtbank kwam met
deze uitspraken terug op een eerdere uitspraak waarbij de concurrenten van een
onderneming waarop

een besluit inzake Aanmerkelijke marktmacht betrekking had, niet als
belanghebbenden in de zin van
artikel 1:2 Awb werden aangemerkt. Zie rechtbank Rotterdam 23 december 1999, VTELEC 99/2547SIMO, Libertel t. OPTA, m.nt. E. Loozen & K. Mortelmans, Mediaforum 2000, nr. 2, p. 67-70. Zie hierover A.T. Ottow, 'Het verschil tussen Duivenhokken en telecommunicatie, De bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt', in: B.M.J. van der Meulen & A.T. Ottow
(ed), Toezicht op Markten, VAR-reeks 130, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 179.
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afnemers en concurrenten moest hanteren, waardoor de rechtspositie van laatstge25
noemden onherroepelijk en niet onderhandelbaar kwam vast te liggen.

Hier moet worden opgemerkt dat 'gewone' (niet concurrerende) afnemers waarschijnlijk niet als belanghebbenden bij de AMM-besluiten worden aangemerkt.26 Net
zoals bij consumenten het geval is, is het probleem dat zij geen voldoende persoonlijk belang hebben, omdat zij zich niet voldoende onderscheiden van andere
afnemers. Uit de Impress-uitspraak kan worden afgeleid dat de Rechtbank een ruimere toepassing van het belanghebbende-begrip voorstaat, maar deze lijn staat op
gespannen voet met rechtspraak van het CBB dat elektriciteitsafnemers niet als
belanghebbenden aanmerkt bij besluiten van de DTe.27 Gelet op de mogelijke overbelasting van het rechtsbeschermingssysteem, is het begrijpelijk dat de rechter individuele consumenten niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb aanmerkt.28 Niettemin is bij een dergelijke interpretatie van het belanghebbende-begrip
van groot belang, dat de wetgever adequate regelingen treft voor een adequate vertegenwoordiging van de belangen van de consument (zie hfdst. 4, par. 4.4.2) en dat
de rechter een flexibele en contextueel gerichte benadering volgt bij de verlening van
toegang tot rechtsbescherming aan vertegenwoordigende organisaties.29 Aangezien
de groep afnemers aanzienlijk kleiner is dan de groep individuele consumenten,
wordt betoogd, dat de rechter minder gewicht moet hechten aan het belang van een

effectief en efficient rechtsbeschermingssysteem en de doorslag moet geven aan het
belang van een effectieve rechtsbescherming. Niettemin moet worden aangetekend,
dat bepaalde gewone afnemers (met name de kleinere bedrijven) qua aantal en afnamepatroon in een vergelijkbare economisch positie zitten als de consument. Hierdoor is het gerechtvaardigd laatstgenoemde kleine afnemers op vergelijkbare wijze
te behandelen als de individuele consument.

25.

In

deze benadering wordt het rechtstreeks geraakt-vereiste van artikel 1:2

Awb

ingevuld aan de hand

van de theorie van de 'adequate veroorzaking' in plaats van aan de hand van de 'causa proxima leer', zie
hierover J.C.A. de Poorter, De belanghebbende. een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende
begrip in het bestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 145-159. Deze benadering is dynamischer dan de 'causa proxima leer', omdat zij de ruimte biedt dat ook (toekomstige)
contractspartners van de gereguleerde marktpartijen worden aangemerkt als belanghebbenden in
plaats van dat zij niet ontvankelijk worden verklaard wegens een afgeleid belang.
26.

27.

28.

29.

Zie hierover verder J.C.A. de Poorter, 'Ontvankelijkheidskwesties in de energie-

Hoofdstuk

6,

paragraaf 4.3.1 bespreekt, dat de rechter inderdaad bereid is een ruimhartig beleid te voe-

ren bij de toelating van representatieve organisaties tot de rechter.
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en telecommunicatie-

sector', Markt en Mededinging 2004, nr. 5, p. 155-163.
Zie rechtbank Rotterdam 13 augustus 2002, rolnummer POST 00/2565, Impress en OPTA, met als
derde partij TNT, LJN: AE7898. Zie voor een uitspraak waarin het CBB een afnemer niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb aanmerkte: CBB 6 juli 2005, AWB 04-219, 04/227, 04/228, 04/229,
Westeraam, VNG en Shell t. DTe, LJN: AT9206.
Anders De Poorter 2004, p. 159. Laatstgenoemde is ook voorstander van de aanmerking van de individuele consument als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb, indien zijn belang als gevolg van
een besluit in voldoende mate wordt getroffen.
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Onder de nieuwe Tw leidt een AMM-aanwijzing niet meer automatisch tot de inwerkingtreding van een vaststaande set van wettelijke verplichtingen waaraan de AMMonderneming jegens haar concurrenten en afnemers moet voldoen. De OPTA
beschikt over een aanmerkelijke keuzeruimte bij de vormgeving
van de verplichtingen. De positie van de concurrenten en de afnemers van de AMM-onderneming
wordt daarom niet onherroepelijk vastgelegd door een besluit van de OPTA een
onderneming wel/niet als AMM aan te wijzen of door een besluit geen verplichtingen
tot toegang of kostenorientatie op te leggen. Echter, de positie van de concurrenten
en de afnemers van de AMM-ondernemingen wordt wel degelijk
geraakt door dergelijke besluiten, omdat laatstgenoemde ondernemingen als gevolg daarvan meer vrijheid krijgen om zich onafhankelijk te gedragen ten opzichte van de concurrenten en
de afnemers. Daarom wordt betoogd
dat de rechter de (potentiele) concurrenten en
afnemers van de AMM-ondernemingen, die actief zijn (ofvan
plan zijn dat te worden)
op de markt waarop de gereguleerde gedragingen betrekking hebben, in het licht van
de doelstellingen van de communicatierichtlijnen en het beginsel van een effectieve
rechtbescherming als belanghebbenden bij de AMM-besluiten moet aanmerken. 30

Het is vaste rechtspraak van de rechtbank Rotterdam en het CBB, dat
wegens het
gebrek van een rechtstreeks belang derden partijen niet als belanghebbenden worden aanmerkt bij een geschilbesluit van de OPTA dat betrekking heeft op een geschil
tussen twee andere concurrerende partijen. De reden hiervoor is dat een geschilbesluit is gericht op de regeling van de civielrechtelijke relatie tussen twee contractpartijen. Het besluit levert voor andere partijen niet een bindende en onherroepelijke beslissing op. Concurrenten van de bij het geschil betrokken partijen hebben
zelf de mogelijkheid een geschil aanhangig te maken en bij de beoordeling van dit
geschil is de OPTA niet gebonden aan een beslissing in een eerder interconnectiegeschil.31 Vanwege het feit dat de OPTA een consistent beleid moet voeren alsmede
vanwege het feit dat voor een AMM-onderneming een non-discriminatieplicht kan
gelden, kunnen geschilbesluiten een ruimere werking hebben en wel degelijk de
belangen van derden partijen raken. Niettemin is vanuit het oogpunt van een effectieve en effidente besluitvorming begrijpelijk dat enkel de
partijen die bij het geschil

30.

31.

B. Braeken, 'De aanwijzingsprocedure in de nieuwe Telecommunicatiewet', Mediaforum 2005, nr. 1, p. 2-8.
Rechtbank Rotterdam 7 januari 2002, TELEC 00/1010-SIMO,

Versatel t. OPTA, LJN: AD 7867, m.nt

M. Geus, Mediaforum 2002, nr. 2, p. 98-100, voorzieningenrech
ter van de rechtbank Rotterdam 18
februari 1998, VWTV 97/4255-SI, WTV 97/4077-SI, Versatel t. OPTA, m.nt. GC AB 1998/113 en voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 16 februari 2001, VTELEC 00/2530-SIMO, MCI Worldcom t. KPN Telecom, LJN: AB0027, m.nt. R. van den Hoven van Genderen, Computerrecht 2001, nr. 3,
p. 159-163. Zie ook CBB 19 november 2003, AWB 03/622, uitspraak op het hoger beroep van Verstatel
t. de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 april 2003, reg. nr. TELEC 02/2156 GERR en
TELEC 02/2339 GERR in de geschillen op grond van de Telecommunicatiewet tussen 02
(Netherlands)
en de OPTA alsmede KPN Mobile The Netherlands B.V. en de OPTA, LJN A01107.
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zijn betrokken als belanghebbenden worden aangemerkt en dat derden partijen zelf
een geschil aanhangig moeten maken (hfdst. 4, par. 2.4.4).32
6.3.2

Bevoegdheidsdilemma's

Vanwege de beperkte visie van de wetgever op de rol van de OPTA hadden in de eerste reguleringsperiode vele rechterlijke uitspraken betrekking op de reikwijdte en
uitleg van de bevoegdheden van de OPTA. Ottow bespreekt in haar VAR-preadvies
uit 2003, dat in de jurisprudentie inzake de interpretatie van de bevoegdheden van
de OPTA een zekere cyclische beweging valt te ontdekken van restrictief naar extensief en weer terug.33 Ook lijkt de rechtbank Rotterdarn de bevoegdheidsuitoefening
door de OPTA in sommige gevallen indringender te toetsen dan het CBB.

In de Dutchtone-zaak ging het CBB niet mee in de restrictieve benadering van de
rechtbank Rotterdam en oordeelde dat de formulering van de wettelijke norm 'redelijk' uit artikel 3.11 Tw zo open is, dat de OPTA over een bepaalde beleidsvrijheid
beschikt bij de invulling van deze norm.34 Het CBB erkende dat de OPTA als deskundige telecommunicatietoezichthouder een bepaalde beleidsvrijheid nodig heeft om
de doelstellingen van de Tw te realiseren en dat een terughoudende rechterlijke toetsing is geboden. Terwijl de rechtbank indringend toetst of de OPTA een juiste uitleg
en toepassing heeft gegeven aan het begrip redelijkheid, toetst het CBB terughoudender door te onderzoeken of de regels van de OPTA niet onverenigbaar zijn met
de wettelijke tekst en of de regels de doelstelling van de wettelijke bepaling dienen.
Als gevolg van de uitspraak van het CBB leek de OPTA in de toekomst over meer
ruimte te beschikken om haar bevoegdheid tot geschilbeslechting in het licht van de
doelstellingen van de Tw extensief te interpreteren.35 Deze uitspraak sterkte de
OPTA dan ook in haar opvatting dat zij haar bevoegdheden op een ruime wijze kon
interpreteren in de mta- en kabelzaken.

32.
33.

34.

35.

Zie ook Ottow 2003, p. 181-182.

Ottow 2003, p. 212-222. Zie voor een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de rechtspraak over besluiten van de OPTA in de periode 1 augustus 1997 tot juli 2003: E.J. Dommering,
N.A.N.M. van Eijk, A.T.Ottow & O.L. van Daalen, Analyse Jurisprudentie Telecommunicatiewet, IVIR,
Amsterdam: Otto Cramwinkel 2003.
CBB 25 april 2001, KPN t. OPTA en Dutchtone, m.nt. A.T. Ottow, Mediaforum 2001, nr. 6, p. 212-220
en rechtbank Rotterdam 13 september 2000, TELEC 99/2715-RIP, TELEC 99/2781-RIP, KPN t. OPTA,
LJN: AA7093.
Een zelfde conclusie kon worden getrokken uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 16 februari 2001, VTELEC 00/2530-SIMO, uitspraak naar aanleiding van een voorlopige voorziening tussen KPN en OPTA, met als derde partij MCI Worldcom, LJN: AB0027, m.nt. R. van
den Hoven van Genderen, Computerrecht 2001, nr. 3, p. 159-163.
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6.3.3

Rechterlijke uitspraken inzake de MTA-tarieven

6.3.3.1

De richtsnoeren

In hoofdstuk 4, paragraaf 2.1 werd besproken, dat de problematiek van de mobiele
terminating access-tarieven liet zien op welke wijze de OPTA heeft getracht haar
bevoegdheid tot het beslechten van interconnectiegeschillen op basis van artikel 6.3
Tw 1998 (oud) extensief uit leggen om hiaten in de Tw op te vullen. Ter
invulling van
de norm van de redelijkheid had de OPTA beleidsregels in de vorm van richtsnoeren
gepubliceerd, op basis waarvan zij de aanbieders van mobiele netwerken proactief
wilde verplichten bepaalde maximumtarieven in acht te nemen voor de levering van
de dienst mobiele terminating access.36 Uiteindelijk wilde de OPTA bewerkstellingen
dat de tarieven van de mobiele operators zouden voldoen aan het beginsel van kostenorientatie. Vanwege het ontbreken van een wettelijke basis kon de OPTA de mtatarieven niet ex ante reguleren op basis van een AMM- aanwijzing van de mobiele
operators. Derhalve probeerde zij via een andere weg invloed uit te oefenen op de
hoogte van de mta-tarieven. De belanghebbende marktpartijen tekenden beroep aan
tegen de besluiten die op basis van de beleidsregels waren genomen.
6.3.3.2

Eerste voorlopige uitspraak: onthefting voor indirecte interconnectie

Het eerste probleem dat in de mta-zaak speelde, was dat de netwerken van de
betrokken mobiele operators niet direct waren verbonden. Zij waren indirect via het
vaste netwerk van KPN Telecom BV verbonden (indirecte interconnectie), waarvoor
op grond van artikel 6.3, derde lid, Tw 1998 (oud) ontheffing kon worden verleend.
Daarom oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in een eerste voorlopige uitspraak, dat de OPTA nog niet bevoegd was de voorwaarden en
tarieven voor indirecte interconnectie vast te stellen, omdat de betrokken partijen
ten tijde van het betreffende besluit nog geen ontheffing hadden verkregen van de
plicht tot interconnectie.37 In die uitspraak overwoog de voorzieningenrechter nog,
dat naar het voorlopige oordeel het geven van een ontheffing vooraf gaat aan het
stellen van regels als bedoeld in artikel 6.3 Tw.
6.3.3.3

Tweede voorlopige uitspraak: geen rekeninggehouden met individuele
posities,

partijen
Nadat de OPTA na de verlening van de ontheffing nieuwe besluiten had genomen,
schorste de voorzieningenrechter de besluiten van de OPTA die op de
beleidsregels
waren gebaseerd, voor een tweede maal.38 De rechter overwoog, dat artikel 6.3 Tw
36.
37.
38.

'Richtsnoeren inzake de regulering van de mobiele terminating tarieven', 28 maart 2002, Staatscourant
2002, nr. 65, p. 22, zoals gewijzigd bij Staatscourant 2002, nr. 142, p. 121.
Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 1 mei 2002, VTELEC 02/900 RIR Telfort en OPTA,
met als derde partij KPN mobile, LJN: AE2382.
Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 29 november 2002, VTELEC 02/2674, RIP, Dutchtone e.a. t. OPTA, LJN: AF1538.
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het op aanvraag beslechten van in wezen civielrechtelijke geschillen tussen op de
commerciele markt opererende partijen - in de precontractuele fase of erna - door
een bestuursorgaan betreft. Volgens de rechter had de OPTA niet de specifieke positie van de individuele partijen tot uitgangspunt genomen, maar de facto een algemeen maximum tarief vastgesteld (.....) op grond van overwegingen in verband met
marktafbakening, het tegengaan van kruissubsidies en het bevorderen van meer
concurrentie. Volgens de rechter biedt artikel 6.3 Tw niet een duidelijke basis voor
een dergelijke algemene bevoegdheid tot mededingingsrechtelijk ingrijpen. Pas na
een op de situatie van partijen gericht onderzoek, kan aanleiding bestaan voor het
vaststellen van een maximumtarief, indien de OPTA tot de conclusie komt dat een
partij (evident) misbruik maakt van het gegeven dat de wederpartij tot interconnectie verplicht is.39 Verder overwoog de rechter nog dat het twijfel oproept dat de
OPTA van plan is om de mta-tarieven uiteindelijk aan het beginsel van kostenoriantatie te toetsen, omdat in het systeem van de Tw daar slechts een basis voor is ten
aanzien van aanbieders met AMM.
6.3.3.4

Derde mta-uitspraak: OPTA niet bevoegd bij indirecte interconnectie

De rechter is niet meer aan een inhoudelijke toetsing van de mta-besluiten van de
OPTA toegekomen. In een uitspraak van 25 april 2003 oordeelde de rechtbank, dat
de OPTA sowieso niet bevoegd was het betrokken geschil te beslechten omdat de
betreffende aanbieders, 02 en KPN Mobile, een ontheffing hadden verkregen van de
wettelijk plicht tot interconnectie.40 Onder verwijzing naar de tekst van artikel 6.1
Tw 1998 (oud) en de systematiek van de Tw, oordeelde de Rechtbank dat het bestaan
van de ontheffing met zich bracht dat partijen niet meer hoefden te onderhandelen
over interconnectie en dat bijgevolg de OPTA niet meer bevoegd was om in geval van
een geschil de voorwaarden voor interconnectie in de betreffende rechtsverhouding
vast te stellen. Deze uitspraak stond lijnrecht tegenover de eerste voorlopige uitspraak ter uitvoering waarvan de OPTA de ontheffingen juist had verleend. Verder
leek de voorzieningenrechter uit het oog te zijn verloren, dat de ruime discretionaire
bevoegdheid van de OPTA met zich bracht, dat zij de ontheffing voor directe interconnectie niet alleen kon weigeren. De OPTA kon de ontheffing ook verlenen onder
de voorwaarde dat de interoperabiliteit zou zijn gewaarborgd, in die zin dat de par39.

Ottow

bekritiseert de uitspraak van de rechter, in die zin dat de rechter de

bevoegdheden van de OPTA

in strijd is met de uitspraak van het CBB in de Dutchtonezaak. Volgens Ottow had de OPTA een uitgebreid economisch onderzoek gedaan en waren de situaties
van alle ondernemingen vergelijkbaar, hetgeen de vaststelling van algemene regels rechtvaardigde.
Echter, gelet op de uiteenlopende kostenstructuren van de betrokken bedrijven en de verschillende wijzen waarop de bedrijven hun gemeenschappelijke kosten toerekenen aan verschillende diensten, kan
moeilijk worden volgehouden dat een algemeen maximumtarief voldoende rekening houdt met de bijzonderheden van de specifieke situatie. Zie verder Ottow 2003, p. 218 en voor een analyse van de handelswijze van de OPTA ook hoofdstuk 4, paragraaf 2.1.6.
te beperkt heeft uitgelegd en de uitspraak

40.
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02 en KPN Mobile en OPTA, LJN: AF8131, m.nt. Ottow, Mediaforum 2003, nr. 9, p. 309-312.
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tijen overeenkomsten over indirecte interconnectie zouden sluiten. 41 Daarenbo
ven
kon worden betoogd, dat in het licht van de tekst van de artikelen 6.3 en 6.1 Tw 1998
(oud) en de doelstellingen van de bevoegdheid tot geschilbeslechting en de Interconnectierichtlijn, namelijk het waarborgen van de interoperabiliteit van telefoondiensten, de benadering van de rechtbank wel erg restrictief was.42 Omdat geschillen
inzake indirecte interconnectie evengoed een bedreiging voor de interoperab
iliteit
vormen, bestonden goede argumenten voor de opvatting dat een redelijke interpretatie van de wet inhoudt dat de OPA bevoegd was tot de beslechting van geschillen
inzake indirecte interconnectie. 43

Omdat de schikking tussen de NMa en mobiele operators niet betrekking had op alle
lopende zaken (zie hierover hfdst. 4, par. 2.1.7), moest de OPTA naar aanleiding van
de uitspraak van de rechtbank Rotterdam nog in een aantal zaken beslissen op
bezwaar.44 In de beslissingen op bezwaar handhaafde de OPTA het standpunt dat zij
bevoegd was tot de beslechting van geschillen met betrekking tot indirecte interconnectie. In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam die hierop volgde, kwam de
rechter terug van zijn oordeel in de derde mta-uitspraak. De rechtbank oordeelde nu
onder verwijzing naar de Interconnectierichtlijn, dat ook indirecte interconnectie
onder het begrip interconnectie uit de Interconnectierichtlijn valt. 45
6.3.4

Rechterlijke uitspraken inzake de kabeltarieven

6.3.4.1

De richtsnoeren

De OPTA heeft haar bevoegdheid tot de beslechtiging van geschillen inzake toegang
tot de omroepnetwerken (de kabel) ex artikel 8.7 Tw 1998 (oud) op een vergelijkbare

wijze opgerekt als de bevoegdheid tot geschilbeslechting ex artikel 6.3 Tw 1998
(oud). Artikel 8.7 Tw 1998 (oud) bood geen nadere normen waaraan het gedrag van
de aanbieders van omroepnetwerken moest worden getoetst. Het artikel is in de Tw
gekomen door de aanname van een mager toegelicht amendement, dat destijds sterk
41.

Bij

een discretionaire bestuursbevoegheid kan de bevoegdheid

om voorwaarden

te verbinden aan een

vergunning of ontheffing in veel gevallen als inherent aan de vergunningsbevoegdheid worden gezien.
Immers, 'wie het meerdere mag, mag ook het mindere'. Zie hierover Van Wijk/Konijnenbelt & Van
Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, twaalfde druk, Den Haag: Elsevier Juridisch 2005, p. 197-199.
42.

43.

44.
45.

van Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997
(Interconnectierichtlijn), PbEG 1997 L 199/32,
zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998, PbEG 1998 L 268/37.
Zie artikel 9

In dezelfde zin A.T. Ottow,

Mediatorum 2003, nr. 9, p. 312. De OPTA is

in

hoger beroep gegaan tegen de

beslissing van het CBB, maar dit beroep is niet-ontvankelijk verklaard wegens het gebrek aan procesbelang bij de OPTA. Dit kwam doordat de geschillen tussen de mobiele operators onderling en tussen de
OPTA en de mobiele operators waren opgelost nadat de OPTA en de NMa hadden
ingestemd met een
compromisvoorstel van de mobiele operators (hfdst. 4, par. 2.1.7). Zie CBB 7 mei 2004, AWB 03/623,
OPTA t. Telfort, rn.nt. A.T. Ottow, Mediaforum 2004, nr. 7/8, p. 267-268.
Zie A.T. Ottow 2006, p. 104-105.
Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2005, TELEC 04/3391-WILD, Versatel t. OPTA en Tele2, LJN:
AU2878.
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werd ontraden door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat.46 Evenals bij
de vraag
de publicatie van de beleidsregels inzake de mta-tarieven was het maar zeer
de
kabelaanbieders, die op basis
of zowel de OPTA als de NMa de gedragingen van
van de Tw niet konden worden aangewezen als AMM, kon toetsen aan het beginsel
van kostenorientatie bij gebreke van een specifieke wettelijke grondslag (zie hfdst. 4,
par. 2.2 en hfdst. 5, par. 4).

47

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam: OPTA onbevoegd
Uiteindelijk heeft de rechtbank Rotterdam een besluit van de OPTA, op grond waarvan UPC werd verplicht een kostengeorienteerd tarief in rekening te brengen aan

6.3.4.2

Canal+, vernietigd.48 Volgens de rechtbank is het aan UPC opgelegde tarief in strijd
met de Tw. Uit het systeem en de strekking van de Tw volgt dat voor de oplegging
van een verplichting tot het hanteren van kostengeorienteerde tarieven een uitdrukkelijke basis bij of krachtens de wet dient te zijn, welke ontbreekt voor de aanbieders

van omroepnetwerken als UPC. Volgens de rechtbank behoort de verplichting tot
kostenorientatie een uitzondering te zijn. Het feit dat UPC over een machtspositie
beschikt in haar verzorgingsgebied, rechtvaardigt volgens de rechtbank nog niet de
oplegging van de plicht tot kostenorientatie door de OPTA. Hiermee ontwijkt de
rechtbank de discussie op welke wijze de OPTA bij de uitoefening van haar bevoegdheid tot geschilbeslechting aan de normen van het algemene mededingingsrecht is
gebonden.

De uitspraak van het CBB: OPTA bevoegd
6.3.4.3
De OPTA is in hoger beroep gegaan en het CBB kwam tot een andere conclusie dan
de rechtbank.49 Volgens het CBB kan uit de parlementaire geschiedenis worden afgeleid, dat bedoeld is aan de bevoegdheid van de OPTA op grond van artikel 8.7 Tw
1998 (oud) een wijdere strekking te geven dan het enkel uitoefenen van het mededingingstoezicht in de zin van artikel 24 Mw. Al is in die bepaling niet expliciet van
een ONP-kader uitgegaan, toepassing van elementen van dit kader was bij de uitoe-

fening van die bevoegdheid ook niet uitgesloten. Niettemin stelt het CBB voorop dat
II 1997/98, 25 533, nr. 55. De toelichting bij het amendement vermeldde, dat mede
gezien het feit dat de vraagstukken met betrekking tot de toegang tot de kabel verwant zijn aan andere
vraagstukken met een ONP-karakter en in het licht van mogelijke convergentievraagstukken, het College de meest aangewezen instantie is deze problematiek te beoordelen.

46.

Kamerstukken

47.

In de beleidsregels over de toegang tot de kabel die de

48.

OPTA samen met de NMa had gepubliceerd,

p. 146-152.
49.

CBB 3 december 2003,

AWB 03/0406, 03/418, 03/425, hoger beroep van CANAL+,

UPC en OPTA tegen

de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 februari 2003, m.nt. GC, AB 2004/189.
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werd

het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven voor de doorgifte van programma's via de kabel op basis
van het beginsel van kostenorientatie worden beoordeeld, 'Richtsnoeren van de OPTA en de NMa
inzake toegang tot de omroepnetwerken', Staatscourant 1999, nr. 159, p. 6.
Rechtbank Rotterdam 26 februari 2003, TELEC 99/2648 RIP, Telec 99/2712 RIP, TELEC 00/509 RIP,
TELEC 00/1910 RIP, TELEC 02/894 RIP, TELEC 02/1070 RIP, gedingen tussen OPTA en UPC en tussen
OPTA en CANAL+, LJN: AF5123, met kritische noot N.A.N.M. van Eijk, Mediaforum 2003, nr. 4,
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bij het ontbreken van expliciete materiele normen het geven van ingrijpende aanwijzingen zeer goed moet worden gemotiveerd. Het CBB was van mening dat de OPTA
in dit geval aan de zware motiveringsplicht inzake de invulling van de bevoegdheid
van artikel 8.7 Tw 1998 (oud) had voldaan, door de publicatie van beleidsregels in de
vorm van richtsnoeren, die zij in samenwerking met de NMa en na uitvoerige consultatie van de markt, had vastgesteld. Tevens was van belang dat kabelaanbieders
als UPC op dat moment een machtspositie innamen op de markt voor het aanbod
van infrastructuur voor de verspreiding van omroepdiensten. Zij zijn wegens de
bepalingen in de Mediawet niet zonder meer in staat de abonneetarieven te verhogen en hoge rendementen te behalen door wettelijke bepalingen zoals de must carryverplichting op grond waarvan de aanbieders een wettelijk standaardpakket moeten
doorgeven. In het licht van deze omstandigheden concludeerde het CBB, dat het
beginsel van kostenorientatie een bruikbaar beginsel was om te beoordelen of de
prijs die de kabelexploitant als aanbieder van infrastructuur vraagt aan de programma-aanbieder, een redelijke is.
De basis waarop het CBB de bevoegdheid van de OPTA baseerde, was zeer mager.
Afgezien van het feit dat wat de parlementaire geschiedenis vermeldde over artikel
8.7 Tw 1998 (oud) niet ondubbelzinnig was, vormden de bedoelingen van de wetgever zoals deze zijn verwoord in de parlementaire geschiedenis, in beginsel een onvoldoende grondslag voor een diepgaand overheidsingrijpen. De uitspraak van het CBB
is dan ook niet consistent met de in paragraaf 4.2 te bespreken x-factor-zaak, waarin
het CBB een ruime uitleg van bevoegdheden door de DTe op grond van een dubbelzinnige wetgeschiedenis wel afkeurde. Voorts is het ironische van deze zaak, dat het
CBB sterk hecht aan de samenwerking met de NMa, terwijllaatstgenoemde instantie
wegens de ingrijpendheid en complexiteit van kostenonderzoeken onder het algemene mededingingsrecht haar beleid aanpaste en tarieven van dominante ondernemingen niet meer zou toetsen aan het beginsel van kostenorientatie bij gebreke van
een specifieke wettelijke grondslag (zie hfdst. 5, par. 4). Ook in andere zaken tolereerde het CBB geen ruime uitleg van bevoegdheden door de OPTA bij gebreke van
een adequate wettelijke grondslag en bevestigde het College uitspraken van de rechtbank Rotterdam, waarin wederom belangrijke besluiten van de OPTA werden vernie-

tigd wegens een bevoegdheidsgebrek.50

50.

CBB 28 mei 2003,

AWB 02/711, uitspraak

op het hoger beroep van de

OPTA tegen

de uitspraak van de

rechtbank Rotterdam van 14 maart in de gedingen tussen Versatel en KPN t. OPTA, LJN: AG0165. Zie
voor een kritische analyse van de terughoudende benadering van het CBB bij het toepassen en interpreteren van Richtlijn 98/10/EG inzake de toepassing van ONP op Spraaktelefonie (PbEG 1998 L 101/
24) de annotatie van K.J.M. Mortelmans in Mediaforum 2003, nr. 10, p. 351-355. Zie verder CBB 18 juli
2003, AWB 02/712 en 02/713, uitspraak op de hoger beroepen van de OPTA en TPG tegen de uitspraak
van de rechtbank Rotterdam van 20 maart 2002, regnr. POST 01/2525-SIMO, LJN: AI0681.
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In het licht van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat de uitspraak in de UPCzaak geen vrijbrief is voor de OPTA of de NMa de tarieven van dominante ondernemingen te toetsen aan het beginsel van kostenorientatie bij gebreke van een specifieke wettelijke grondslag. De uitspraak moet voornamelijk worden gezien in het
licht van de omstandigheden van het geval waarin de kabelbedrijven ten tijde van de
uitspraak een dominante positie hadden in hun geografische gebieden, hun gedragingen mede werden gereguleerd door de Mediawet en UPC al jarenlang probeerde
de concurrentie op de omroepmarkt zoveel mogelijk te frustreren door programmaaanbieders niet op haar netwerk toe te laten, hetgeen ten nadele was van de belangen
van de eindgebruikers.
6.3.5

Tussenconclusie rechterlijke toetsing besluiten OPTA

6.3.5.1

Goodgovernance dilemma's

In de eerste reguleringsperiode werd de rechter vaak met een dilemma geconfronteerd tussen enerzijds het respect voor het belang dat de OPTA als deskundige toezichthouder voldoende flexibiliteit nodig heeft voor een effectieve bevoegdheidsuitoefening en anderzijds het respect voor het legaliteitsbeginsel. De Dutchtoneuitspraak illustreert, dat het CBB de OPTA meer keuzeruimte liet dan de rechtbank
Rotterdam, resulterend in een meer terughoudende rechterlijke toetsing. Echter, de
gewezen uitspraken na de Dutchtone-uitspraak laten over het algemeen geen al te
ruime uitleg van de bevoegdheden van de OPTA in het licht van de doelstellingen van
de Tw en de Europese richtlijnen zien. De Dutchtone-uitspraak moet derhalve zo
worden geinterpreteerd, dat bij de uitleg van de bevoegdheden van de OPTA rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van de wet, maar dat de doelstellingen van de wet op zichzelf geen voldoende rechtsbasis vormen voor het creeren
van nieuwe verplichtingen voor de marktpartijen. De rechter heeft dan ook een aantal belangrijke besluiten van de OPTA wegens een bevoegdheidsgebrek vernietigd.51

51.

Zie ook het rapport van Dommering e.a. 2003, p. 16-17. Het onderzoek bevestigt dat in de periode tus-

sen 1 augustus 1997 tot en met juli 2003 in een substantieel aantal gevallen besluiten van de OPTA
door de rechtbank Rotterdam zijn geschorst of vernietigd wegens een bevoegdheidsgebrek. Van het
totaal aantal vonnissen (13) waarin een besluit geheel of gedeeltelijk is vernietigd, zijn vijf besluiten
onder meer wegens een bevoegdheidsgebrek vernietigd. Van de elf vonnissen waarin een besluit van de
OPTA geheel of gedeeltelijk werd geschorst, werden 6 besluiten wegens een bevoegdheidsgebrek
geschorst. Het CBB had toen nog maar relatief weinig uitspraken in hoger beroep gedaan. Inmiddels
heeft ook het CBB verschillende uitspraken van de rechtbank Rotterdam bevestigd waarin een
bevoegdheidsgebrek werd geconstateerd. Zie voor deze uitspraken bijvoorbeeld voetnoot 50. Zie verder
CBB 16 april 2004, AWB 03/1365 en 03/1401, uitspraken inzake de hogere beroepen van Tiscali en
OPTA t. de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 30 oktober 2003,
met kritische noot D. Schipper, Mediaforum 2004, nr. 7/8, p. 262-266. Ook de eerste uitspraak van het
CBB onder de nieuwe Tw betrof een vernietiging wegens een bevoegdheidsgebrek: CBB 24 november
2004, AWB 04/651 en 04/727, T-Mobile en Yarosa t. OPTA, LJN: AR6450, Mediaforum 2005, nr. 3,
p. 141-146.
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De benadering van het CBB dat de OPTA als deskundige telecommunicatietoezichthouder een bepaalde keuzevrijheid nodig heeft om de doelstellingen van de Tw te
realiseren, is vanuit het oogpunt van good governance te waarderen. Immers, zij
erkent dat de toezichthouders belangenafwegingen moeten maken, teneinde zoveel
mogelijk recht te doen aan de belangen van alle stakeholders. Echter, vanwege het
feit dat prijsregulering ingrijpende gevolgen kan hebben voor de commerciale vrijheid van ondernemingen, is het begrijpelijk dat de rechtbank Rotterdam de belangen
van de gereguleerde marktpartijen zwaarder liet wegen in geval de OPTA, zoals in de
UPC-zaak, bij gebreke van een adequate wettelijke grondslag de tarieven van
bepaalde marktpartijen in feite ex ante wilde reguleren op basis van het beginsel van
kostenorientatie of een vast tarief.

De verplichtingen die voor de rechter en de nationale toezichthouders voortvloeien
uit het Europese recht, spelen een rolin de afweging die de rechter maakt bij de uitleg
van de bevoegdheden van de toezichthouders. In sommige gevallen pasten het CBB
en de rechtbank Rotterdam het Europese recht te terughoudend toe.52 Zo liet de
rechtbank Rotterdam in de derde mta-uitspraak na de geschillenbeslechtingsbevoegdheid van de OPTA, die hiervoor de ruimte bood, richtlijnconform te interpreteren. Zij hanteerde daarom in het licht van het Europese recht een te beperkte uitleg
van de bevoegdheden van de OPTA en deed onvoldoende recht aan de belangen van
de andere stakeholders dan de gereguleerde marktpartijen.

In de tweede reguleringsperiode zal het Europese recht vanwege het karakter van totale harmonisatie van de
bepalingen inzake AMM-ondernemingen een grotere rol gaan spelen bij de interpretatie van bevoegdheden van de OPTA. De eerste uitspraak van het CBB onder het
nieuwe kader, de Yarosa-zaak, laat zien dat de afweging tussen het Europese recht en
52.

Zie de kritische noot van Mortelmans in Mediaforum 2003, nr. 10, p. 351-355 bij de uitspraken van het
CBB en de rechtbank Rotterdam in de Versatel-zaak, CBB 28 mei 2003, AWB 02/711, uitspraak op het
hoger beroep van de OPTA tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 maart 2002 in de
gedingen tussen Versatel en KPN t. OPTA, LJN: AG0165 en rechtbank Rotterdam 14 maart 2002, reg.
nrs. WTV 98/2144-SIMO en 98/2188-SIM, in de gedingen tussen Versatel en KPN t. OPTA. De voorzie-

ningenrechter van de rechtbank Rotterdam besteedt in de uitspraak van 30 oktober 2003, 03/2569 VTELEC, KPN t. OPTA, met als derde partij Tiscali, bij de uitleg van het begrip bijzondere toegang uit artikel
6.9 Tw 1998 (oud) geen enkele aandacht aan de onderliggende Europese bepalingen uit artikel 16, lid 7
van Richtlijn 98/10/EG (ONP-Spraakrichtlijn II), PbEG 1998 L 101/24, artikel 4 van Richtlijn 97/33/EG

(Interconnectierichtlijn), PbEG 1997 L 199/32, zoals gewijzigd bij PbEG 1998 L 268/37 en de Mededeling
van de Commissie inzake de ontbundelde toegang tot het aansluitnet, PbEG 2000 C 272/55, bij de beoordeling van de vraag of KPN Tiscali bitstreamtoegangsdiensten moet leveren ten behoeve van snelle internetdiensten. In hoger beroep stelt het CBB deze vragen wel aan de orde, maar past een zeer beperkte
taalkundige uitleg van de Europese richtlijnen en de Tw toe. Zie CBB 16 april 2004, AWB 03/1365 en 03/
1401, uitspraken inzake de hogere beroepen van Tiscali en OPTA t. de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 30 oktober 2003, met kritische noot D. Schipper, Mediaforum
2004, nr. 7/8, p. 262-266. Het CBB heeft in de hoger-beroepsprocedure in de gedingen tussen KPN,
Denda en OPTA over de levering van telefoongegevens een prejudiciale vraag gesteld over de uitleg van
het begrip kostenoriantatie en het begrip relevante informatie uit artikel 6, lid 3 van Richtlijn 98/10/EG
(ONP-Spraakrichtlijn II), PbEG 1998 L 101/24. Zie CBB 8 januari 2003, AWB 01/666, LJN: AF2794 en
HvJEG 25 november 2004, zaak C-109/03, KPN Telecom, Jur. 2004, p. I-11293.
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nationale constitutionele rechtsbeginselen niet tot een ruime uitleg van bevoegdheden van de OPTA leidt, indien de wetgever onder het Europese recht de mogelijkheid
had een bevoegdheid ruimer te formuleren maar daar beperkt gebruik van heeft
gemaakt.

53

Wijze van rechterlijke toetsing en verzwaarde motiveringsplicht artikel 1.3 Tw
Aangezien een groot aantal besluiten van de OPTA wegens een bevoegdheidsgebrek
6.3.5.2

is vernietigd, is de rechter in eerste instantie relatief weinig toegekomen aan de toetsing van de inhoud van de besluiten van de OPTA. Hoewel de rechterlijke toetsing
afhankelijk van de keuzeruimte die de OPTA heeft, in concrete gevallen kan varieren,
laten de uitspraken waarin de rechters de inhoud van de besluiten van de OPTA konden controleren zien, dat sprake is van een trend van een meer indringende rechterlijke toetsing.54 Hoewel de rechtbank Rotterdam indringend toetst en het CBB eerder een middenweg tussen een marginale en een indringende toets volgt, controleren beide instanties in ieder geval of de besluiten van de OPTA inzake de aanwijzing
van ondernemingen als Aanmerkelijke Marktmacht zijn gebaseerd op een toerei55
kend marktonderzoek en een overtuigende analyse.
53.

CBB 24 november 2004, AWB 04/651 en 04/727, T-Mobile en Yarosa t. OPTA, LJN: AR6450, Mediafo-

rum 2005, nr. 3, p 141-146. In dit arrest kwam het CBB tot de conclusie dat een richtlijnconforme
interpretatie van de Tw aan de hand van de artikelen 4 en 5 van de Toegangsrichtlijn niet verplichtte
tot een ruimere uitleg van de bevoegdheden van de OPTA inzake interoperabiliteit.
54.
55.

Zie voor een vergelijkbare conclusie: Ottow 2006, p. 354.
Zie hierover Ottow 2005, p. 227-228 en S.A.C.M. Lavrijssen, 'De rol van de Nederlandse administratieve

rechter bij het toezicht op de mededinging', SEW 2004, nr. 1, p. 34-35. Zie verder ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 23 december 1999, VTELEC 99/2547-SIMO, Libertel t. OPTA, m.nt.
E. Loozen & K. Mortelmans, Mediaforum 2000, nr. 2, p. 67-70. In laatstgenoemde uitspraak overwoog de
rechtbank Rotterdam, dat de OPTA alleen een juiste toepassing kon geven aan de bevoegdheid van artikel
6.4. Tw 1998 (oud), indien zij een toereikend marktonderzoek had gedaan, waarbij tenminste de feitelijke
verhoudingen en ontwikkelingen op de desbetreffende markt en de positie daarop van de eventueel aan
te wijzen marktpartij in essentie inzichtelijk werden. Zie ook CBB 8 september 2004, AWB 04/45 en 04/
49, uitspraken op de hoger beroepen van OPTA en KPN t. de uitspraak van 9 december 2003 van de recht-

bank Rotterdam, m.nt. W Knibbeler en RJ. Kreijger, Mediaforum 2005, nr. 1, p. 28-35. In laatstgenoemde
uitspraak bevestigde het CBB in hoger beroep voor een belangrijk deel een uitspraak van de rechtbank,
waarbij een besluit van de OPTA was vernietigd op grond dat de OPTA bij de aanwijzing van KPN als
AMM op de markt voor huurlijnen onder de oude Tw had nagelaten een adequaat onderzoek in te stellen
naar de differentiatie van de PVC (Permanent Virtual Circuits) produktmarkt. Ook achtte het CBB het
betoog van de OPTA dat het feitelijke onderzoek op de markt PVC nationaal achterwege kon blijven,
omdat uit haar hypothetische analyse volgde dat de markt voor huurlijnen geheel Nederland omvatte,
niet overtuigend. Uit deze analyse bleek naar het oordeel van het College niet dat de feitelijke concurrentiedruk op deze markt voor huurlijnen in heel Nederland voldoende vergelijkbaar was, om ook ten aanzien van bepaalde deelmarkten zonder feitelijk onderzoek te oordelen dat de geografische markt
nationaal is. Het CBB volgde in deze zaak op sommige punten wel een marginalere benadering dan de
rechtbank Rottterdam. In tegenstelling tot de rechtbank gaf het CBB de OPTA wel gelijk, dat het marktaandeel van KPN op bepaalde andere markten voor huurlijnen ten tijde van het primaire aanwijzingsbesluit zo groot was, dat redelijkerwijs niet viel te verwachten dat feitelijk onderzoek naar de geografische
afbakening van deze markten zou leiden tot de conclusie dat het marktaandeel KPN toentertijd ergens
- althans in enig gebied met voldoende relevantie - kleiner was dan de in artikel 2, derde lid, van de

Huurlijnenrichtlijn genoemde vijfentwintig procent.
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Indien de OPTA invulling moet geven aan open normen, stellen de rechters zich in
beginsel wat terughoudener op.56 De rechtbank Rotterdam overweegt in dit verband, dat de invulling van de norm van 'kostenorientatie' geen discretionaire
bevoegdheid is en in beginsel vol wordt getoetst. Echter, de rechtbank stelt ook dat
niet uit het oog mag worden verloren dat de OPTA, als toezichthouder in de telecommunicatiesector, een bepaalde vrijheid nodig heeft om op adequate wijze invulling te
geven aan de opgedragen taken. Dit betekent dat de rechtbank OPTA's keuzes ter
invulling van een begrip zoals kostengeorienteerdheid met enige terughoudendheid
zal toetsen, zolang deze keuzes vallen binnen het raam van hetgeen de Europese en
Nederlandse regelgever hebben voorgeschreven en andere keuzes niet evident juister zijn.57 Het CBB stelt zich in een recente zaak marginaler op dan de rechtbank
Rotterdam. Volgens het CBB komt de OPTA bij de invulling van het begrip kostenorientatie beoordelingsruimte toe. Vervolgens toetst het College of de OPTA haar
opvatting over de invulling van de norm in het licht van de daaraan ten grondslag
gelegde motivering in redelijkheid heeft kunnen wijzigen.58 Uit de mta-uitspraken
en kabeluitspraken blijkt wel dat de rechter extra hoge motiveringseisen stelt, indien
de OPTA bij de uitoefening van haar bevoegdheden uitvoering moet geven aan open
normen. Voor de beoordeling of de OPTA open normen op een redelijke wijze heeft
ingevuld, weegt de rechter mee of de OPTA door middel van een openbare consultatieprocedure de markt heeft geraadpleegd, of zij rekening heeft gehouden met de uitkomsten van deze procedure in de definitieve besluitvorming en of zij heeft samengewerkt met de NMa.59
De meer indringende rechterlijke toetsing van de besluiten van de OPTA is in overeenstemming met de manier waarop het Hof van Justitie het Europese rechtsbeginsel van effectieve rechtsbescherming en de wijze van rechterlijke toetsing van mede-

dingingsrechtelijke analyses en in het bijzonder van prospectieve analyses, heeft
ingevuld in het Tetra Laval-arrest. Door de opname van artikel 1.3, vierde lid, Tw in
56.
57.

58.

Zie Ottow 2006, p. 354.
Zie rechtbank Rotterdam 22 april 2005,

TELEC 03/3127-WILD, KPN Telecom t. OPTA, LJN: AT5264,
rechtbank Rotterdam 22 april 2005, TELEC 03/3140-STRN, KPN t. OPTA, LJN: AT5256 en rechtbank
Rotterdam 2 juni 2005, TELEC 05/849-WILD, KPN t. OPTA, LJN: AT8786. In laatstgenoemde zaak
past de rechtbank een indringende toets toe en komt tot de conclusie dat de OPTA een andere keuze
had moeten maken. De rechtbank overweegt "Gelet op de doelstelling van de toets op kostenorientatie,
te weten het bevorderen van daadwerkelijke concurrentie op de telecommunicatiemarkt, is de rechtbank van oordeel dat verweerder bij zijn ondergrensregulering uit dient te gaan van rationeel marktgedrag en efficiente nieuwkomers en niet van een concurrent die in de praktijk niet op de markt aanwezig
is en daar volgens redelijke verwachting nimmer aanwezig zal zijn. De rechtbank stelt vast dat verweerder deze uitgangspunten bij de beoordeling van het tariefsvoorstel niet heeft gehanteerd"
Zie CBB 6 april 2006, AWB 05/83,05/85,05/86 en 05/88,OPl'A, KPN, Tele2

e.a.

tegen de uitspraak

van 23 december 2004 van de rechtbank Rotterdam, LJN: AV8782.
59.

Zie ook CBB 6 april 2006, AWB 05/83,05/85,05/86 en 05/88, OPTA, KPN, Tele2

e.a.

tegen de uit-

spraak van 23 december 2004 van de rechtbank Rotterdam, LJN AV8782 en rechtbank Rotterdam
22 april 2005, TELEC 03/3140-STRN, KPN t. OPTA, LJN: AT 5256.
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de nieuwe Tw geldt een expliciete verzwaarde bewijslast en motiveringsplicht voor
de OPTA. Op basis van laatstgenoemd artikel moet de OPTA bij ieder besluit met
aanzienlijke gevolgen voor de markt zowel in kwalitatieve als, voorzover redelijkerwijs mogelijk, in kwantitatieve zin onderbouwen en aantonen, dat de maatregel
noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van de Tw en een andere,
minder ingrijpende maatregel niet effectief is. Aangezien de rechter ook zonder
expliciete verzwaarde motiveringsplicht al bereid was de besluiten van de OPTA
indringend te toetsen, kan worden betwijfeld of het nieuwe artikel 1.3, vierde lid, Tw
veel nieuws onder de zon zal brengen wat betreft de wijze waarop de rechter de
besluiten van de OPTA toetst.

In ieder geval brengt het nieuwe artikel 1.3 Tw, onafhankelijk van de wijze van rechterlijke toetsing, een extra verplichting voor de OPTA met zich om te zorgen voor
kwalitatief goede marktonderzoeken en besluitvormingsprocessen. Als gevolg zal
ook de rechter meer informatie hebben voor de beoordeling van de besluiten van de
OPTA. Daarnaast zal de OPTA als gevolg van de verzwaarde motiveringsplicht de
proportionaliteitstoets transparant moeten maken, waardoor het voorzienbaar is
dat de rechter hieraan explicieter zal toetsen. Daarom is te verwachten, dat de rechter ook onder de nieuwe Tw bereid zal zijn de besluiten van de OPTA op een meer
indringende wijze te toetsen. 60
Inmiddels heeft het CBB geoordeeld, dat de verzwaarde motiveringsplicht niet van
toepassing is op concrete geschilbesluiten.61 Deze uitspraak is in lijn met het in hoofdstuk 4 verdedigde standpunt, dat op grond van het belang van de waarborging van
effectieve en efficiente besluitvormingsprocedures de OPTA bij de uitvoering van de
gemaakte juridische en economische keuzes in een concreet geval niet aan een verzwaarde motiveringsplicht hoeft te voldoen (hfdst. 4, par. 2.4.4). Echter, het CBB ging
in deze uitspraak ten onrechte voorbij aan het feit, dat een concreet geschilbesluit
moet zijn gebaseerd op een consistent en transparant beleid dat wel aan de verzwaarde motiveringsplicht moet voldoen, omdat de gemaakte economische en juridische keuzes belangrijke gevolgen kunnen hebben voor een grote groep stakeholders.
De terughoudende benadering van het CBB is te wijten aan het gebrek aan procedurele en rechtsbeschermingswaarborgen in de wetgeving met betrekking tot de totstandkoming en inhoud van het aan concrete geschilbesluiten ten grondslag liggende
beleid, dat het CBB wegens artikel 8:2 Awb slechts indirect via de band van een concreet besluit kan toetsen op rechtmatigheid en evenwichtigheid (hfdst. 4, par. 2.4.4).

60.

Echter, in de uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBB

10 februari 2006, AWB 06/33, uit-

spraak op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van KPN t. OPTA, LJN: AV1487 wordt een
wat meer terughoudende benadering gevolgd.
61.
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AWB 04/754, KPN Telecom

t. OPTA, LJN: AT7786.
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6.4

Rechterlijke toetsing van de besluitvorming door de DTe

6.4.1

Algemeen

De DTe beschikt over ruime discretionaire bevoegdheden bij de vaststelling van de
voorwaarden en tarieven waartegen de netbeheerders aan hun concurrenten toegang tot het net moeten verlenen. In tegenstelling tot de OPTA heeft de DTe de
bevoegdheid algemeen verbindende voorschriften vast te stellen voor de netbeheerders en degenen die van de diensten van de netbeheerders gebruikmaken.62 Dit verklaart waarom het CBB verschillende besluiten van de DTe terughoudend heeft
getoetst.63 In deze uitspraken gaat het CBB na of de DTe met het besluit binnen de
kaders van de wet is gebleven en binnen deze kaders een redelijke beslissing heeft
genomen. Overigens heeft het CBB wel indringend getoetst of de DTe de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het motiveringsbeginsel, het beginsel van
de zorgvuldige voorbereiding en het evenredigheidsbeginsel, heeft gerespecteerd.64
6.4.2

Uitspraak CBB in de X-factor-zaak

Het CBB heeft de besluiten van de directeur tot vaststelling van de kortingen ter
bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering, de zogenaamde x-factoren, vernietigd (hfdst. 1, par. 1 en hfdst. 4, par. 3.2).65 In deze zaak was de DTe tot een ingrijpende vorm van prijsregulering, in de vorm van de vaststelling van individuele x-factoren, overgegaan, op basis van dubbelzinnige overwegingen van de minister van
Economische Zaken in de parlementaire geschiedenis.

Volgens het CBB zijn de besluiten van de DTe niet in overeenstemming met de
opbouw en de wettelijke tekst van artikel 41 Ewet 1998. Het CBB benadrukt dat het
slechts gerechtvaardigd zou zijn van de wettelijke tekst af te wijken, indien uit de
wetsgeschiedenis eenduidig zou kunnen worden afgeleid, dat de wetgever op enig
onderdeel een ander systeem voor ogen had. Het CBB tekent hierbij aan, dat als voor
sommige betrokkenen een veel nadeliger systeem totstandkomt, grote terughou62.

63.

Aangezien algemeen verbindende voorschriften op grond van artikel 8:2 Awb zijn uitgesloten van
beroep, stellen artikel 82 Ewet 1998 en artikel 61 Gaswet beroep open tegen de algemeen verbindende
voorschriften die de DTe op basis van de Ewet 1998 en de Gaswet vaststelt.
Zie bijvoorbeeld: CBB 21 februari 2003,

AWB

02/231, A t. DTe, LJN: AF6054, CBB 2 augustus 2002,

AWB 00/564, Vereniging voor Energie, Milieu en Water t. DTe, LJN: AE7300, CBB 4 september 2002,
AWB 00/698a, Vereniging voor Energie, Milieu en Water t. DTe, LJN: AE8311 en CBB 4 september
2002, AWB 00/61 en 00/682, Pawex e.a. t. DTe, LJN: AE8313.
64.

65.

CBB 4 september 2002,

AWB 01/413,

Electrabel e.a. t. DTe,

LJN: AE8317 en CBB 9 maart 2005, AWB

01/26, Westland Energie Infrastructuur t. DTe, AB 2005/304.
CBB 13 november 2002, AWB 01/841, 01/847 t/m 01/853, 01/955, 01/956, regionale netbeheerders t.
DTe, LJN: AF0508. Zie hierover A.Th. Meijer & E.C. Pietermaat, 'Kroniek Energierecht 2002', SEW
2003, nr. 5, p. 168-181.
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dendheid is geboden. Het CBB is van mening dat in casu de wetgeschiedenis aanknopingspunten biedt voor de gedachte dat de DTe individuele x-factoren zou kunnen
vaststellen, maar dit vormt onvoldoende basis voor een bevoegdheid voor de DTe tot
een diepgaandere bemoeienis met de bedrijfsvoering van de netbeheerders.66 Het
CBB volgde eerder een vergelijkbare redenering in een uitspraak waarin het overging
tot vernietiging van door de minister aan de DTe gemandateerde besluiten tot vaststelling van individuele x-factoren voor de leveringsbedrijven.67 De uitspraak van het
CBB doet legalistisch aan. Het College maakt niet inzichtelijk hoe het belang van een
effectief toezicht en de realisatie van de doelstellingen van de Ewet 1998 moeten worden afgewogen tegen het respect voor het legaliteitsbeginsel. Niettemin is het uiteindelijke oordeel dat bij gebreke van een duidelijke wettelijke grondslag de toezichthouder niet kan kiezen voor de meest ingrijpende vorm van regulering, begrijpelijk.
6.4.3

Uitspraken CBB in de gasrichtlijnenzaken

Toegang tot rechtsbescherming voor representatieve organisaties
In de gasrichtlijnenzaken moest het CBB verschillende keren beoordelen of representatieve organisaties van marktpartijen op de gasmarkt als belanghebbenden in de
zin van artikel 1:2 Awb konden worden aangemerkt. Representatieve organisaties
kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid,
Awb, indien zij een rechtspersoon zijn en blijkens hun doelstellingen en feitelijke
werkzaamheden een bij het besluit betrokken belang in het bijzonder behartigen
(artikel 1:2, derde lid, Awb), mits dit belang rechtstreeks wordt geraakt.
6.4.3.1

Het CBB verwierp het betoog van de DTe, dat de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) op grond van de algemene en vage statutaire doelstellingen
('het behartigen van de belangen van de chemische industrie') niet als belanghebbende kon worden aangemerkt, omdat zij het energiebelang niet in het bijzonder
behartigde.68 Volgens het CBB strekt de statutaire doelstelling van VNCI zich uit tot
de behartiging van de energiebelangen van de bij haar aangesloten leden, omdat deze
belangen vitaal zijn voor de bedrijfsvoering van deze leden. Het College volgde een
vergelijkbare benadering bij de beoordeling van de positie van het Productschap
Tuinbouw, dat op grond van artikel 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie als taak
heeft een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de tuinbouwondernemingen te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.69 Voorts zetten de

66.

Inmiddels

is

artikel 41 Ewet

1998 aangepast in die zin dat nu

expliciet

wordt bepaald, dat de DTe indi-

viduele x-factoren kan vaststellen (hfdst. 4, par. 3.2).

AWB 01/623, Rendo e.a. minister van Economische Zaken, LJN: AD9303.
AWB 02/671, VEMW, VNCI e.a. t DTe, m.nt. ICvdV, AB 2004/326.
2004, AWB 02/672, Productschap Tuinbouw t. DTe, m.nt. ICvdV, AB 2004/399.

67.

CBB 6 februari 2002,

68.

CBB 10 maart 2004,

69.

CBB 28 mei
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beiden organisaties zich ook blijkens hun feitelijke werkzaamheden in en buiten
rechte in ter behartiging van de genoemde belangen. Tevens hechtte het College
belang aan het gegeven, dat zij als representatieve organisaties waren erkend door
Gasunie en deel hadden genomen aan het overleg over de indicatieve voorwaarden
en tarieven die door Gasunie moesten worden vastgesteld. Ondanks dat het de
marktpartijen vrijstond bij onderhandelingen van de tarieven af te wijken, oordeelde
het CBB, in tegenstelling tot de DTe, dat de appellanten rechtstreeks waren geraakt
door de besluiten van de DTe met betrekking tot de indicatieve tarieven, omdat deze
tarieven in de praktijk het karakter van een gereguleerd tarief verkregen.

Het is een flexibele benadering van het CBB, dat het algemeen geformuleerde statutaire of wettelijke doelstellingen interpreteert op een wijze dat de betrokken organisaties ook het energiebelang van hun leden in het bijzonder behartigen. 70 Daarnaast
houdt het College rekening met de feitelijke reguleringsomgeving, waarin de betrokken bedrijven als representatieve organisaties waren betrokken bij het overleg over
de indicatieve tarieven die de facto de vastgestelde tarieven waren. Vanuit het oogpunt van good goverrnance is de flexibele en contextuele benadering van het CBB
positief te waarderen. Het biedt de stakeholders die een objectief belang hebben bij
een besluit van een toezichthouder en die zelf wegens het gebrek aan een voldoende
onderscheidend persoonlijk belang misschien niet als belanghebbenden in de zin van
artikel 1:2 Awb zouden zijn aangemerkt, de mogelijkheid zich door representatieve
organisaties te laten vertegenwoordigen in administratiefrechtelijke procedures bij
de rechter. Hoewel het CBB bereid is een extensieve interpretatie te geven aan de
belangen waarvoor een representatieve organisatie krachtens de statuten als belangenbehartiger optreedt, is het College wel strikt in de handhaving van de eis, dat de
statutaire doelstellingen de taak van collectieve belangenbehartiging expliciet toekennen aan de betreffende representatieve organisatie. Aangezien de statuten van
VNG niet expliciet bepaalden dat VNG als collectieve belangenbehartiger voor de
belangen van de gemeenten optrad, was het CBB van mening dat VNG niet aan de
vereisten van artikel 1:2, derde lid, Awb voldeed.71

De Poorter 2004,

70.

Zie hierover

71.

CBB 6 juli 2005,

p.

159-161.

AWB 04-219, 04/227, 04/228, 04/229, Westeraam,

VNG en

Shell t. DTe,

LJN: AT9206.

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.3 werd besproken dat als gevolg van een wetswijziging, artikel 81, lid 4,
Ewet 1998 en artikel 61, lid 4, Gaswet momenteel expliciet bepalen dat representatieve organisaties als
belanghebbend worden aangemerkt bij een besluit dat is genomen op grond van de energiewetgeving.
Het hoofdstuk besprak ook dat bij de huidige stand van het recht onduidelijk is in hoeverre de wetgever
representatieve organisaties op grond van de energiewetgeving een ruimere toegang tot de rechter
heeft willen bieden, dan op grond van de Awb mogelijk zou zijn. Rechtspraak van het CBB zal in de toekomst hierover meer duidelijkheid moeten bieden.
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6.4.3.2 Bevoegdheidsdilemma's
In hoofdstuk 4 werd besproken, dat de DTe onder de oude Gaswet de bevoegdheid
had richtlijnen vast te stellen, die door de gastransportbedrijven in acht moesten worden genomen bij de vaststelling van de indicatieve voorwaarden en tarieven. Bij de
vaststelling van de juridische status van de gasrichtlijnen legde het CBB de bevoegdheid van de DTe zeer restrictief uit.72 Op zich was het een begrijpelijk oordeel van het
CBB, dat, gelet op de huidige interpretatie door de wetgever van het legaliteitsbeginsel dat regelgevende bevoegdheden in beginsel niet aan zelfstandige bestuursorganen
of ambtenaren worden toegekend (zie hfdst. 2, par. 2.4.5.1), bij gebreke van duidelijke aanknopingspunten van de wetgever de richtlijnen geen algemeen verbindende
voorschriften waren (hfdst. 3, par. 3.3.6). Het CBB overwoog echter, dat aangezien de
richtlijnen niet op rechtsgevolg waren gericht, zij helemaal geen besluiten in de zin
van artikel 1:3 Awb waren. In hoofdstuk 4, paragraaf 3.3.6 werd betoogd, dat de bena-

dering van het CBB voorbij ging aan de systematiek van de wet en de wetsgeschiedenis, die wezen op een verzwaarde plicht voor de marktpartijen rekening te

houden met de richtlijnen.
6.4.3.3 De wijze van rechterlijke toetsing
Daar het CBB de bindende effecten van de richtlijnen ontkende, speelde zij ook maar
een kleine rol bij de beoordeling of de DTe gerechtvaardigd kon afwijken van de

richtlijnen bij de gebruikmaking van de aanwijzingsbevoegdheid. Op grond van de
systematiek van de wet en de wetsgeschiedenis oordeelde het CBB, dat de DTe een
ruime keuzevrijheid toekomt bij de invulling van de aanwijzingsbevoegdheid.
Daarom toetste het College zowel in materieel als procedureel opzicht marginaal of
de DTe deze bevoegdheid op een rechtmatige wijze had ingevuld en toegepast.73 Zo
ging het CBB in de uitspraak naar aanleiding van de eerste 'package deal met Gasunie' (hfdst. 4, par. 3.3) nauwelijks in op de vraag of de DTe voldoende rekening had
gehouden met de belangen van de afnemers van Gasunie, die niet waren betrokken
bij de voorbereiding van de 'package deal' en die hadden gerekend op de handhaving
van de richtlijnen 2001 door de DTe. 74

72.

CBB 10 september 2004,

AWB

02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, m.nt.

ICvdV, AB 2004/410, CBB 23 april 2004, AWB 02/1746, VEMW e.a. t. DTe, LJN: A09530, CBB 14 januari 2005, AWB 02/1718 en 02/1719, Productschap Tuinbouw en Land- en Tuinbouworganisatie Neder-

land t. DTe, m.nt. S.M. Kelterman & H.RA. Knops, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2005, nr. 1,
p. 32-37 en CBB 28 juni 2005, AWB 02/1717, Productschap Tuinbouw en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland t. DTe, LJN: AT8919.
73.

Zie voor een zeer marginale toetsing van de gebruikmaking van de aanwijzingsbevoegdheid bijvoor-

74.

beeld: CBB 10 september 2004, AWB 02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, m.nt.
ICvdV, AB 2004/410, CBB 23 april 2004, AWB 02/1746, VEMW e.a. t. DTe, LJN: A09530 en CBB 10
maart 2004, AWB 02/671, m.nt. ICvdV, AB 2004/326.
CBB 10 maart 2004, AWB 02/671, VEMW e.a. t. DTe, m.nt. ICvdV, AB 2004/326, ro. 6.2.
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Ook kon de DTe volgens het CBB in redelijkheid besluiten om bij het geven van de
bindende aanwijzingen inzake de Gasunietarieven over het jaar 2002 een groot
gewicht toe te kennen aan het belang van de leveringszekerheid van met name de
kleinverbruikers (Ihfdst. 4, par. 3.3).75 Daarnaast sanctioneerde het College de handelwijze van de DTe, waarbij ter waarborging van de leveringszekerheid zonder
nader onderzoek op grond van een partijrapport van Gasunie (het 'Jepma rapport')
werd besloten laatstgenoemde, in afwijking van de gasrichtlijnen, bij bindende aanwijzing niet de plicht tot kostenorientatie op te leggen maar een soepelere tariefsverlaging.76 Het CBB nam aan, dat een grondig onderzoek naar de problematiek te veel
tijd zou kosten en achtte het niet onredelijk dat de DTe in plaats daarvan had besloten de door de appellanten bestreden tariefsverlaging voor Gasunie op te leggen.

Voorts volgde het CBB een formalistische benadering bij de beoordeling van het
gegeven, dat de DTe de appellanten niet had gehoord bij de voorbereiding van de bindende aanwijzingen waarbij werd afgezien van de oplegging van de plicht tot kostenorientatie.77 Allereerst impliceerde het CBB dat het enkele feit dat de DTe de appellanten niet had gehoord, niet hoefde te betekenen dat de DTe in strijd met het
beginsel van een zorgvuldige voorbereiding had gehandeld. Immers, artikel 4:8 Awb
verbindt het recht op hoor en wederhoor voor belanghebbenden die de beschikking
niet hebben gevraagd en die naar verwachtingen bedenkingen zullen hebben, aan de
voorwaarde dat de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die
de belanghebbenden betreffen en die gegevens niet door de belanghebbenden zelf
ter zake zijn verstrekt. Blijkbaar was het CBB van mening dat in casu niet aan deze
voorwaarden was voldaan. Daarnaast had de DTe volgens het CBB mogelijke gebreken bij de voorbereiding van het besluit voldoende hersteld in de bezwaarprocedure.
Echter, het CBB had eerder in de uitspraak overwogen, dat de DTe, gelet op de
omstandige motivering van de aanpassing van haar beleid om niet de plicht tot kostenorientatie op te leggen, niet had hoeven ingaan op alle hiertegen ingebrachte
bezwaren van de appellanten. Als gevolg van laatstgenoemde overweging en het feit
dat de DTe tijdens de bezwaarprocedure reeds haar juridische en economische keuzes had gemaakt, was de opvatting dat de belanghebbende marktpartijen voldoende
in de gelegenheid waren gesteld voor hun belangen op te komen bij de voorbereiding
van het besluit, niet overtuigend.
Hoewel het CBB gelijk had dat de DTe veel keuzeruimte heeft bij de gebruikmaking
van de aanwijzingsbevoegdheid, waardoor reden is voor een meer terughoudende
75.

76.

77.

CBB 10 september 2004, AWB 02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, m.nt.
ICvdV, AB 2004/410, ro. 6.5.
CBB 10 september 2004, AWB 02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, m.nt.
ICvdV, AB 2004/410, ro. 6.5.
CBB 10 september 2004, AWB 02/1712, Productschap Tuinbouw e.a. t. DTe, LJN: AR2366, m.nt.

ICvdV, AB 2004/410, ro. 6.6. en ro. 6.8.
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toetsing, is de wijze van toetsing in de gasrichtlijnenzaken wel heel marginaal en niet
consistent met de wijze waarop het College in andere zaken de besluiten van de DTe
aan de beginselen van behoorlijk bestuur toetste. Enerzijds is het begrijpelijk, dat het
CBB vanuit het oogpunt van het beginsel van de scheiding der machten de belangenafweging door de DTe niet over wilde doen. Anderzijds stond het feit, dat het CBB
besluiten in stand liet die aanmerkelijke beleidswijzigingen impliceerden, waarbij de
verschillende stakeholders niet adequaat waren betrokken en in het licht van de conflicterende belangen van de stakeholders beperkt waren gemotiveerd, op gespannen
voet met het beginsel van een effectieve rechtsbescherming. Gelet op de reguleringsomgeving waarin de toezichthouders opereren, is het zeer onwenselijk dat het CBB
bij de beoordeling of een besluit goed is voorbereid en gemotiveerd in de zin van de
artikelen 3:2,3:4 en 3:46 Awb, vasthoudt aan een formalistische toepassing van de
Awb. De artikelen 4:7 en 4:8 Awb hebben een beperkte strekking, omdat zij enkel zijn
gericht op een betrouwbare informatievergaring ten behoeve van een zorgvuldige

voorbereiding en niet op de mogelijkheid voor de stakeholders, die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb moeten worden aangemerkt, voorhun belangen
op te komen. Bij de beoordeling of een besluit goed is voorbereid, zou het CBB ook
moeten beoordelen of de belanghebbenden adequate mogelijkheden hebben gehad
de aard van hun belang uiteen te zetten. Dit stelt de rechter in staat een oordeel te
vormen over de vraag of de toezichthouder een gedegen onderzoek heeft gedaan
naar de diversiteit van de relevante belangen en of de verschillende belangen op een
evenwichtige wijze zijn afgewogen. Bovendien stond de marginale toetsing van de
wijze waarop de DTe het besluit had voorbereid en gemotiveerd met betrekking tot
de verschillende belangen, op gespannen voet met de meer flexibele en contextuele
benadering van het CBB bij de interpretatie van artikel 1:2, derde lid, Awb. Laatstgenoemde interpretatie had juist geleid tot een ruime toelating van representatieve
organisaties tot de administratieve rechter voor de behartiging van de belangen van
de stakeholders.
6.4.4

Tussenconclusie rechterlijke toetsing DTe

De hoofdstukken 3 en 4 bespraken, dat het de assumptie van de wetgever was dat de
DTe voldoende democratisch zou zijn gelegitimeerd, omdat de DTe in de eerste reguleringsperiode onder volledige ministeriele verantwoordelijkheid functioneerde.
Daarom achtte de wetgever het vanuit democratisch oogpunt niet problematisch om
aan de DTe regelgevende bevoegdheden toe te kennen. Echter, de wetgever had geen
duidelijke visie aangenomen over de rol van de toezichthouder, de waarborgen voor
een goede bevoegdheidsuitoefening en de benodigde wettelijke bevoegdheden. Dientengevolge werd het CBB bij de beoordeling van besluiten van de DTe met bevoegd-

heidsvragen geconfronteerd.
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Het CBB moest zowel in de gasrichtlijnenzaak als in de x-factor-zaak een afweging
maken tussen het belang van een effectief toezicht en het respect voor het legaliteitsbeginsel en koos steeds voor een zo restrictief mogelijke uitleg van de bevoegdheden van de DTe. Hoewel het CBB in haar afwegingen meer oog had mogen hebben
voor de doelstellingen van het toezicht, is het een begrijpelijke keuze dat in het voordeel van de gereguleerde marktpartijen werd beslist in geval twijfel bestond over de
wil van de wetgever ten aanzien van een potentieel ingrijpende interventie van de
toezichthouder. Het Europese recht speelde in deze periode nauwelijks een rol in de
belangenafwegingen van het CBB, omdat de betreffende richtlijnen de regulering
van de energiebedrijven beperkt harmoniseerden. Inmiddels zijn nieuwe richtlijnen
en verordeningen van kracht, die voorzien in verdergaande harmonisatie waardoor
het CBB op grond van artikel 10 EG vaker rekening zal moeten houden met het Europese recht bij de interpretatie van de bevoegdheden van de DTe (hfdst. 3, par. 3).

Het CBB toetst de besluiten van de DTe, gelet op de grotere keuzeruimte van de DTe,
aanmerkelijk terughoudender dan de besluiten van de OPTA. Het is positief te waarden dat het CBB een flexibele en contextuele benadering volgt bij de beoordeling van
de vraag welke representatieve organisaties als belanghebbenden in de zin van artikel
1:2 Awb kwalificeren. Deze benadering maakt het mogelijk dat de belangen van de
stakeholders die zelf niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb worden
aangemerkt wegens het ontbreken van een persoonlijk belang, toch kunnen worden
vertegenwoordigd bij de toezichthouders en bij de rechter. Het onderzoek toonde
aan, dat de wijze van rechterlijke toetsing in sommige gevallen vanuit het oogpunt
van een effectieve rechtsbescherming en met name wat betreft de naleving van de
procedurele good governance beginselen als het beginsel van hoor en wederhoor, niet
positief was te waarderen. Het CBB moet de vereisten van een zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en motivering uit de Awb zoveel mogelijk in het licht van de
reguleringscontext van de toezichthouders interpreteren. De rechter moet nagaan of
de DTe de verschillende stakeholders en representatieve organisaties, die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb moeten worden aangemerkt, adequate mogelijkheden heeft geboden op te komen voor hun diverse belangen en of de DTe op basis
daarvan op evenwichtige wijze rekening heeft gehouden met hun belangen.

6.5

NMa

6.5.1

Algemeen

Zowel de rechtbank Rotterdam als het CBB sluiten bij de materiele toepassing van
het nationale kartelverbod en het verbod van misbruik van machtspositie onder de
Mw en bij de toepassing van de Europese mededingingsregels aan bij de rechtspraak
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van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg.78 Ondanks dat de rechtbank en het CBB wegens het beginsel van de procedurele autonomie en de uitgangspunten van de Mw hiertoe niet verplicht zijn, sluiten zij voor de beantwoording van
procedurele vragen eveneens aan bij het Europese recht, zoals bij de interpretatie
van het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 Awb.79 De Texaco-zaak laat evenwel
zien, dat de rechter niet in alle gevallen het Europese recht volgt bij de beantwoording van procedurele vragen.80 De rechters zullen niet aansluiten bij het Europese
procesrecht indien de wetgever duidelijk een afwijkende keuze heeft gemaakt, terwijl
het Europese recht wel wordt gevolgd indien de bepalingen van de Awb, zoals het
belanghebbende-begrip van artikel 1:2 Awb, de ruimte laten voor een contextuele
interpretatie in het licht van de doelstellingen en de uitgangspunten van de Mw. Bij
de toepassing van de Europese mededingingsregels op basis van Verordening 1/
2003 zal de rechter volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten voorkomen dat de
nationale procedurele regel een effectieve toepassing van het Europese recht verhindert of discrimineert ten opzicht van vergelijkbare nationale vorderingen. 81
Het kan worden opgemerkt dat een trend waarneembaar is dat de rechtbank Rotterdam en het CBB bereid zijn om de verschillende besluiten van de NMa indringend te
toetsen.82 Uit een analyse van verschillende uitspraken van de rechtbank Rotterdam
inzake het verbod van misbruik van machtspositie en het kartelverbod blijkt, dat de
rechtbank Rotterdam niet terugdeinst de besluiten van de NMa aan een indringende
toets te onderwerpen en het werk van de NMa op sommige punten over te doen, hetgeen door het CBB is gesanctioneerd.83 Hier dient te worden opgemerkt, dat de rech-

78.

79.

80.

CBB 15 juli 2004,

AWB 03/132, uitspraak

op het hoger beroep van de NOS t. de uitspraak van de recht-

bank Rotterdam van 11 december 2002, LJN: AQ1727.
CBB 17 november 2004, AWB 03/614, 03/621 en 03/659, Glasgarage Rotterdam en Carglass t. d-g
NMa, m.nt. GC, AB 2005/81. Het CBB heeft overwogen, dat de opvatting dat een klagende partij nimmer als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt bij een besluit geen boete op te leggen, tot
gevolg heeft, dat de rechtspositie van klagers in Nederlandse mededingingszaken verder dan gewenst
zou afwijken van klagers in Europese mededingingszaken, terwijl de wetgever juist een grote mate van
aansluiting tussen het Nederlandse en het Europese mededingingsrecht voor ogen stond.
Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2003,

MEDED 02/259-RIP,

Texaco t. d-g NMa, LJN: AI1062. Zie over

deze zaak Lavrijssen 2004, p. 25.
81.
82.

HvJEG 10 juli 1997, C-261/95, Palmisani, Jur.1997 p. I-4025.
Zie voor een uitgebreide analyse van de rechterlijke toetsing van de verschillende besluiten van de

NMa, Lavrijssen 2004, p. 18-37.
83.
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Rotterdam 26 november 2002, zaaknr. 00/1002 Meded, NEA B.V. t. d-g
NMa, LJN: AF1111. De inhoudelijke beoordeling van deze uitspraak is in hoger beroep bij het CBB in
stand gebleven, terwijl het CBB de boete na een volle toetsing heeft verlaagd, CBB 28 mei 2004, AWB
03/76, NEA t. d-g NMa, m.nt GC, AB 2004/449. Zie ook rechtbank Rotterdam 11 maart 2003, MEDED
01/2674-RIP, MEDED 01/2629-RIP, Carglass en Glasgarage t. d-g NMa, LJN: AF8902. In hoger beroep
heeft het CBB de uitspraak van de rechtbank bevestigd voorzover laatstgenoemde had geoordeeld, dat
de NMa een door Carglass verstrekte korting niet, althans onvoldoende op zijn mededingingsrechtelijke merites had onderzocht en het besluit onvoldoende had gemotiveerd, CBB 17 november 2004,
AWB 03/614, 03/621 en 03/659, Glasgarage Rotterdam en Carglass t. d-g NMa, m.nt. GC, AB 2005/81.
Zie bijvoorbeeld rechtbank
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ter de besluiten van de NMa inzake de beoordeling van de toepasselijkheid van de

uitzonderingsvoorwaarden van het kartelverbod, wegens de ruime keuzeruimte die
hiermee gepaard gaat, terughoudender heeft getoetst dan de overige besluiten die de
NMa kan nemen.84 Het is voorts zeer belangrijk dat de rechter vol toetst of de NMa
op een rechtmatige wijze invulling heeft gegeven aan haar ruime keuzeruimte bij de
85
vaststelling van de hoogte van boetes.

De lijn die de rechter heeft uiteengezet ten aanzien van de wijze van toetsing van
besluiten betreffende de toepassing van het kartelverbod en het verbod van misbruik
van machtspositie die betrekking hebben op gedragingen uit het verleden, hoeft niet
overeen te komen met de wijze waarop de rechter de concentratiebesluiten van de
NMa toetst, die noodzakelijkerwijs een beoordeling van de toekomstige marktstructuur en potentiile gedragingen van marktpartijen omvatten (prospectieve analyse).
Vanwege de gelijkenissen tussen de prospectieve analyse die de NMa bij het concentratietoezicht moet uitoefenen en degene die de OPTA bij de marktanalyseprocedure van
de Tw moet verrichten, geeft de wijze waarop de rechter concentratiebesluiten van de
NMa toetst ook aanknopingspunten voor de wijze waarop de rechter met de toetsing
van AMM-besluiten van de OPTA op grond van de nieuwe Tw omgaat.
6.5.2

Rechterlijke toetsing besluiten inzake concentratiecontrole

Een van de eerste uitspraken waarin een besluit van de NMa werd getoetst, betrof
het besluit van de NMa inzake de verlening van een vergunning inzake de totstandbrenging van een concentratie tussen Wegener en VNU. In beroep onderwerpt de
rechtbank Rotterdam het besluit van de NMa aan een indringende toets en verklaart
het beroep gegrond voorzover de NMa aan de vergunning bepaalde voorwaarden had
verbonden.86 Het is interessant op te merken dat de rechter de indringende wijze
van toetsing niet rechtvaardigt door te verwijzen naar de wijze waarop de bestuursrechter normaliter op basis van de Awb de besluiten van een bestuursorgaan toetst,
maar door te verwijzen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht
van Eerste Aanleg, zonder concrete uitspraken te noemen. De rechtbank Rotterdam
is terecht van mening, dat de rechtspraak van laatstgenoemde rechters geen aanknopingspunten biedt voor de stelling van de NMa dat de rechter de besluiten van de
NMa enkel marginaal zou kunnen toetsen.
84.

85.

86.

Zie over de toetsing van ontheffingsbesluiten, de gevolgen van de inwerkingtreding van Verordening 1/
2003 en het rechtstreeks toepasselijk worden van de ontheffingsvoorwaarden op de wijze van rechterlijke toetsing, Lavrijssen 2004, p. 26-27.
Zie bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam 26 november 2002, zaaknr 00/1002 Meded, NEA B.V t d-g
NMa, LJN: AF1111 en CBB 28 mei 2004, AWB 03/76, NEA t. d-g NMa, m.nt. GC, AB 2004/449. Zie ook
rechtbank Rotterdam 18 juni 2003, 01/621 MEDED, x t. d-g NMa, LJN: AH9702 en CBB 12 maart
2004, AWB 03/916 en 03/946, A t. d-g NMa, m.nt. GC, AB 2004/170.
Rechtbank Rotterdam 20 september 2000, MEDED 00/874-SIMO en MEDED 00/875-SIMO, Wegener
t. d-g NMa, m.nt. F.J. Leeflang & K.J.M. Mortelmans, Mediaforum 2001, nr. l, p. 20-33.
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In hoger beroep toetst het CBB het besluit van de NMa op een minder indringende
wijze en komt op grond daarvan tot een uitkomst die tegenovergesteld is aan die van
de rechtbank Rotterdam.87 Hoewel het CBB terughoudener toetst dan de rechtbank,
is niet sprake van een marginale toetsing, in die zin dat enkel wordt nagegaan of de
NMa in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Het College gaat na, of de
redenering van de NMa inzake de marktafbakening overtuigend is en komt op grond
van dit onderzoek tot een bevestigende conclusie. Ook is het CBB van mening, dat
de NMa in het besluit overtuigend heeft uiteengezet dat de concentratie zal leiden
tot mededingingsproblemen. In de uitspraak Essent t. d-g NMa bevestigt het CBB de
in de Wegener-zaak uiteengezette lijn, dat het een middenweg zoekt tussen een zeer
indringende toets en een marginale rechterlijke toets door te onderzoeken of de
NMa aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een mededingingsrechtelijk probleem.88 Het CBB overweegt, dat aan het rechterlijke toezicht op de verplichtingen
uit de Mw niet af kan doen, dat volgens de rechtbank uit de rechtspraak van het Hof
van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg zou kunnen worden afgeleid dat de
mate van de terughoudendheid van de rechterlijke toetsing groter zou zijn naarmate
de complexiteit van de beoordeling toeneemt. In ieder geval dient de NMa niet alleen
te waarborgen dat het besluit op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en op een
degelijke motivering berust, maar ook dat zij op een juiste wijze invulling heeft gegeven aan de wettelijke begrippen en aannemelijk heeft gemaakt dat de feiten en
omstandigheden aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

Nadat het Hof van Justitie het Tetra Laval-arrest had gewezen, heeft de rechtbank
Rotterdam in de NUON/Reliant-uitspraak een strenge toets voor de beoordeling van
concentratiebesluiten van de NMa geformuleerd, die verder gaat dan de maatstaf
van het CBB of aannemelijk is gemaakt dat de feiten en omstandigheden aan de wettelijke voorwaarden voldoen.89 De rechtbank overweegt, dat artikel 41 Mw impliceert, dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid moet komen vast te staan dat
aan de voorwaarden voor de weigering van een vergunning of voor het verbinden van
voorwaarden aan een vergunning, is voldaan. De strenge eisen die de rechter stelt
aan de kwaliteit van de bewijsvoering, komen in deze zaak voort uit de aard van de
prospectieve analyse die de NMa heeft uitgevoerd om de effecten van de fusie voor
de mededinging te beoordelen. De betreffende fusie leidde vanwege de beperkte
marktaandelen van de betrokken bedrijven niet vanuit structureel oogpunt tot
mededingingsproblemen. Echter, het probleem is dat in de elektriciteitssector de
87.

CBB 5 december 2001, AWB 00/867 en 00/8709500, Wegener t. d-g NMa, m.nt. M.R. Mok SEW 2002,
nr. 11, p. 422 en m.nt. RJ. Leeflang & K.J.M. Mortelmans Mediaforum 2002, nr. 4, p. 131.

88.

Rechtbank Rotterdam 21 juni 2001, MEDED 99/2633, Essent t. d-g NMa, m.nt. Boogers, AB 2001/331
en CBB 27 september 2002, AWB/01/633, Essent t. d-g NMa, m.nt. RJ. Leeflang, Actualiteiten Mededingingsrecht 2002, nr. 9 ,p. 171-176.

89.

Rechtbank Rotterdam 31 mei 2005,
Albers, Nederlands
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marktaandelen naar de factor tijd kunnen varieren. In piekmomenten worden de
flexibele elektriciteitscentrales als laatste ingezet, omdat zij snel kunnen worden
opgeregeld om aan de vraag te voldoen. Ook al bij een klein marktaandeel kunnen de
ondernemingen die beschikken over flexibele centrales, strategisch gedrag vertonen
door capaciteit achter te houden en de elektriciteitsprijs op te jagen.
Het besluit van de NMa was voor het belangrijkste gedeelte gebaseerd op het bewijs
dat de fusie zou leiden tot een aanmerkelijk verbeterde mogelijkheid voor de nieuwe
entiteit om in de toekomst concurrentiebeperkend gedrag te vertonen als gevolg van
een grotere toegang tot flexibele capaciteit. Echter, het tijdstip, de aard en omvang
van dergelijke gedragingen en de link tussen de fusie en dergelijke gedragingen
waren onzeker en moeilijk aan te tonen. De NMa probeerde aan de hand van speltheoretische kwantitatieve analyses te voorspellen wat de gevolgen waren van de
fusie voor de mogelijkheid voor de onderneming om door strategisch gedrag marktmacht uit te oefenen.
Hoewel de rechter niet naar het Tetra Laval-arrest heeft verwezen, wordt
betoogd
dat de aanpak van de rechter in lijn is met de eisen die het Hof stelt aan prospectieve
analyses waarin de link tussen een bepaalde fusie en toekomstige gedragingen verder

verwijderd en onzeker zijn. In dergelijke gevallen moet de rechter hoge eisen stellen
aan de bewijselementen, omdat zij grond moeten opleveren voor de
beoordeling dat
de economische ontwikkelingen die de NMa verwacht indien een
beschikking achtervvege

blijft,

realistisch zijn. Daarbij moet

een volledig onderzoek worden uitge-

voerd naar de waarschijnlijkheid van de gedragingen, inclusief de prikkels om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen en het ontmoedigende effect van de
onwettigheid van dergelijke gedragingen als gevolg van strijdigheid met de mededingingsregels. Met inachtneming hiervan had de rechter terecht vastgesteld, dat de
NMa niet goed had gemotiveerd, waarom een traditionele mededingingsrechtelijke
analyse tekort zou schieten voor de beoordeling van de machtspositie van de betrokken partijen. Daarnaast waren de kwantitatieve analyses gebaseerd op de
assumptie
dat de producenten strategisch gedrag vertoonden. De NMa had juist niet bewezen
dat dergelijk gedrag in het verleden daadwerkelijk plaats had gevonden. De NMa is
inmiddels in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.
6.5.3

Samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders

Hoofdstuk 5 zette uitgebreid uiteen, dat de NMa zowel de OPTA als de DTe in inhoudelijk opzicht adviseert over de mededingingsrechtelijke aspecten van hun besluiten.
Dergelijke adviezen spelen ook een rol in de wijze waarop de administratieve rechter
de besluiten van de bijzondere toezichthouders controleert. Zo kwam het CBB in de
uitspraak naar aanleiding van het besluit van de OPTA in het geschil tussen UPC en
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Canal+ mede op grond van het feit, dat de OPTA na een uitgebreide consultatieprocedure in samenwerking met de NMa richtsnoeren had opgesteld over de toegang tot

de omroepnetwerken, tot de conclusie dat de OPTA het begrip redelijkheid met
behulp van het beginsel van kostenorientatie mocht invullen (zie par. 3.4.3). In een
andere zaak oordeelde het CBB naar aanleiding van het door de OPTA verrichte
onderzoek naar de markt voor huurlijnen, dat de NMa een kritische kanttekening
heeft gemaakt bij de geografische afbakening van internationale markten. Voor het
overige heeft de NMa de opvatting van de NMa onderschreven, maar hiervoor geen
argumenten verstrekt. Onder deze omstandigheden kan de brief van de NMa naar
het oordeel van het CBB niet bijdragen aan de conclusie dat feitelijk onderzoek naar
90
de geografische afbakening van de markt achterwege kan blijven.
Ook de civiele rechter pleegt in civiele procedures belang te hechten aan adviezen en
rapportages van de mededingingstoezichthouders die nog geen formele rechtskracht
hebben gekregen en die de civiele rechter dientengevolge niet als rechtmatig hoeft te
beschouwen:1 Zo blijkt uit de evaluatie van de Mw, dat de civiele rechter vaak leunt
op een eerdere beoordeling van de NMa.92 Verder overweegt het Gerechtshof Den
Haag in het hoger beroep tegen een kortgedinguitspraak van de rechtbank Den Haag
naar aanleiding van een civiele vordering die door NL Tree tegen KPN Telecom
wegens misbruik van machtpositie was ingesteld, dat het voornamelijk zal uitgaan

van de feitelijke gegevens zoals die blijkens de overlegde bescheiden door de NMa
en/of de OPTA, welke zijn aangewezen als algemene onderscheidenlijk specifieke
toezichthouder op de betrokken markten, als uitgangspunt zijn aanvaard.93 Het ging
in dit geval, bijvoorbeeld, om een uitgebreide rapportage over internettoegang van
de OPTA en de NMa. In de uitspraak in de bodemprocedure hechtte de Rechtbank
Den Haag vervolgens gewicht aan een ontwerp-besluit van de OPTA inzake wholesale-breedbandtoegang, dat door de NMa werd ondersteund.94

Uit het voorgaande blijkt, dat de adviezen van de NMa, met name indien zij zijn
onderbouwd, gezaghebbend kunnen zijn. Dit betekent, dat indien de OPTA van het
90.

CBB 8 september 2004, AWB 04/45 en 04/49, uitspraken op de hoger beroepen van OPTA en KPN t. de
uitspraak van 9 december 2003 van de Rechtbank Rotterdam, m.nt. W Knibbeler en P.J. Kreijger,

Mediaforum 2005, nr. 1, p. 28-35.
91.

Zie over de verhouding tussen de burgerlijke rechter en de administratieve rechter bij de handhaving

van de Mw, E.C. Pietermaat, 'De Verhouding tussen de directeur-generaal van de NMa en de civiele
rechter bij de handhaving van de Mw', in: O.J.D.M.L. Jansen, B.M.J. van der Meulen & R.J.G.M. Widdershoven, Handhaving van de Mededingingswet, Deventer: Kluwer 2001, p. 97-116.
92.

RJ. Slot e.a., Eindrapport Evaluatie Mededingingswet (juridisch deelonderzoek), Universiteit Leiden 2002,

de Mededingingsp. 36. Zie ook het overzicht van W Knibbeler en C.E. Schillemans, 'Rechtspraak over
wet in 2000', M&M 2001, nr. 4, p. 169-181 en W Knibbeler, 'Rechtspraak over de Mededingingswet in

1999', M&M 2000, nr. 2, p. 44-54.
93.
94.
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advies van de NMa wil afwijken zij een hogere bewijslast zal hebben om aan te tonen
dat deze afwijking gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van de
sectorspecifieke
doelstellingen van de Tw. De NMa heeft ter uitvoering van Verordening 1/2003 een
officiele rol gekregen om als amicus curiae schriftelijke en mondelinge opmerkingen
te maken over onderwerpen met betrekking tot de toepassing van de artikelen 81 en
82 EG in administratieve en civiele rechterlijke procedures.95 Gelet op de bijzondere
rol van de NMa, is het waarschijnlijk dat de rechters belang zullen hechten aan de
adviezen die de NMa als amicus curiae of anderszins, bijvoorbeeld in het kader van
de samenwerking met een bijzondere toezichthouder, opstelt. Echter, zowel de
civiele als de administratieve rechter moeten deze adviezen kritisch benaderen en
hierop niet blindvaren. Zij moeten rekening houden met het gegeven, dat dergelijke
adviezen niet bindend zijn en niet de officiele besluitvormingsprocedures hebben
doorlopen.96 Bovendien zijn zij niet in alle gevallen even goed
onderbouwd, waardoor hieraan geen of weinig belang hoeft te worden gehecht. Gelet op het mogelijke
gezag van de adviezen van de NMa is het van groot belang, dat deze met grote zorgvuldigheid tot stand worden gebracht en dat de belanghebbende partijen zowel bij de
rechter als bij de NMa adequate mogelijkheden hebben hierop te reageren. 97
6.5.4

Tussenconclusie rechterlijke toetsing NMa

De voorgaande analyse bevestigt dat het Europese recht zowel in materieel als in
procedureel opzicht veel invloed heeft op de wijze waarop de rechter de inhoudelijke

en de procedurele aspecten van de besluiten van de NMa controleert. Dit
geldt niet
alleen wanneer de NMa de Europese mededingingsregels toepast, maar ook indien

zij de nationale mededingingsbepalingen toepast. De rechtbank Rotterdam verwijst
voor de rechtvaardiging van de wijze van toetsing in sommige gevallen naar de jurisprudentie van de Europese rechters, zonder aan te geven om welke concrete uitspra-

ken het gaat. In de NUON/Reliant-uitspraak is de rechtbank duidelijk geinspireerd
door het Tetra Laval-arrest van het Hof van Justitie, maar naar laatstgenoemd arrest
wordt in de uitspraak niet verwezen. Het CBB verwijst niet naar Europese rechtspraak voor de beoordeling van de wijze waarop de besluitvorming door de NMa
moet worden getoetst. Aangezien het uitgangspunt van de wetgever is, dat de procedures bij de NMa door de Awb en niet door het Europese procesrecht worden
95.

Zie artikel 89h Mw en artikel 44a Rv. Zie ook

Staatscourant 2004, nr. 159, p. 19.
96.

NMa,

'Richtsnoeren Amicus Curiae', 13 augustus 2004,

Zie voor een terughoudende visie op de wijze waarop de civiele rechter rekening moet houden met

informele zienswijzen van de NMa, E.H. Pijnacker Hordijk en S.B. Noe, 'Afstemmingsvraagstukken in
de verhouding tussen de NMa en de bestuursrechter enerzijds en de civiele rechter anderzijds', in Jansen, Van der Meulen & Widdershoven 2001, p. 75-90.
97.

De marktpartijen hebben zowel bij de civiele rechter als bij de administratieve rechter het recht te worden gehoord over amicus curiae-interventies van de NMa (zie artikel 89h, derde lid Mw en artikel 44a,
derde lid Mw).
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beheerst, hoefde het CBB dit in beginsel niet te doen. Echter, in zaken met Europese
aspecten moet de rechter bij de toepassing van de Awb rekening houden met de
randvoorwaarden van non-discriminatie en effectiviteit en het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming. Voorzover de toepassing van de Awb
conflicteert met een effectieve toepassing van het Europese recht, is het wenselijk

dat de nationale rechter bij de afweging tussen het belang van de nationale procedurele bepaling en het belang van de effectieve toepassing van het Europese recht
zoveel mogelijk verwijst naar de relevante Europese jurisprudentie.
Zowel bij het CBB als bij de rechtbank Rotterdam is over het algemeen sprake van
een trend van een meer indringende toetsing van de besluiten van de NMa, waarbij
eerstgenoemde instantie minder indringend toetst dan laatstgenoemde instantie.
Vanuit het oogpunt van een effectieve rechtsbescherming en vanuit het oogpunt van

de bevordering van good governance door de mededingingstoezichthouders is de
meer indringende rechterlijke toetsing positief te waarderen. De precieze toepassing
van de rechterlijke toets zal varieren afhankelijk van de omstandigheden van het
geval en de aard van de mededingingsrechtelijke analyses. In de NUON/Reliant-uitspraak heeft de rechter de prospectieve analyse van de NMa en het bewijs inzake de
effecten van de fusie op potentiele, onzekere, toekomstige mededingingsbeperkende
gedragingen van de ondernemingen zeer kritisch getoetst. De rechtbank heeft niet
de 'toets van het bewijs van de aannemelijkheid van een mededingingsprobleem'
gehanteerd die het CBB normaliter toepast in concentratiezaken. De rechtbank overwoog, dat'met een hoge mate van waarschijnlijkheid' moet komen vast te staan dat
aan de voorwaarden voor de weigering van een vergunning is voldaan. Het is betoogd

dat het gerechtvaardigd is, dat de rechtbank bij de aard van de prospectieve analyse
die in NUON/Reliant aan de orde is, in overeenstemming met de benadering van het
Hof in Tetra Laval, strenge eisen stelt aan de kwaliteit van de bewijsvoering voor de
vaststelling van de effecten van een fusie op toekomstige mededingingsbeperkende
gedragingen waarvan het onzeker is of, wanneer en hoe zij plaatsvinden.

De NMa is in hoger beroep gegaan tegen de NUON/Reliant-zaak op grond dat de
rechterlijke toets te streng is geformuleerd en te rigide toegepast. 8 Gelet op de gelijkenissen tussen de aard van de prospectieve analyses in concentratie-zaken en de
analyses die de OPTA moet verrichten bij AMM-aanwijzingen op grond van de Tw,
zal de uitspraak van het CBB in hoger beroep niet alleen van belang zijn voor de toekomstige beoordeling van concentratiebesluiten, maar zal deze ook aanknopings-

98.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa, R Kalbfleisch, heeft zich zeer kritisch over de uit-

spraak uitgelaten, zie R Kalbfleisch, 'Intensiteit van rechterlijke toetsing van besluiten van marktautoriteiten', speech tijdens seminar ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het CBB,

www.nmanet.nl.
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punten geven voor de wijze waarop de rechter omgaat met de beoordeling van prospectieve analyses op grond van de Tw.

De samenwerking tussen toezichthouders

6.6

in Europese

co8rdinatiemechanismen
6.6.1

HMG-casus

Zowel de Raad van State als het CBB hebben uitspraken gedaan, die
aanknopingspunten bieden voor de wijze waarop de rechter toetst of de toezichthouders hebben
voldaan aan de verplichting tot loyale samenwerking met toezichthouders uit andere

lidstaten binnen op grond van het Europese recht ingestelde coordinatie- en harmonisatiemechanismen.
De uitspraken van de Raad van State betreffen een geschil tussen het Commisariaat
voor de Media (CvdM) en HMG. Het CvdM had besloten dat HMG met
betrekking
tot de programma's van RTL4 en RTLS wordt aangemerkt als de verantwoordelijke
omroeporganisatie, die op basis van de Mediawet onder zijn toezicht valt. HMG had
bezwaar en beroep aangetekend tegen dit besluit, omdat zij van mening was dat niet
HMG maar CTL-UFA S.A. de voor RTL4 en RTLS verantwoordelijke omroeporganisatie is. CTL-UFA verricht haar activiteiten in Luxemburg, werkt met een Luxemburgse concessie en valt onder het toezicht van de Luxemburgse
autoriteiten, te
weten de Commission Inddpedente de la Radiodiffusion (CIR). Het gevolg van het
besluit van het CvdM was, dat de programma's van RTL4 en RTL5 aan dubbel toezicht waren onderworpen, hetgeen in strijd was met de considerans van Richtlijn 97/
36/EG tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG betreffende de coordinatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten.99 De wijzigingsrichtlijn voorziet in een contactcomitd, dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en dat
wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Het comita heeft
onder andere tot taak bij te dragen aan de daadwerkelijke uitvoering van de richtlijn
via geregeld overleg over alle praktische toepassingsproblemen. Het Comita heeft
niet de bevoegdheid om bindende beslissingen te nemen.
Hoewel de Afdeling in de eerste uitspraak in deze zaak erkent, dat het CvdM zich rechtens op het standpunt had kunnen stellen, dat HMG onder het toezicht van de Mediawet valt, is het resultaat van het besluit in strijd met de Televisierichtlijn.100 De Afdeling is van oordeel dat het CvdM op basis van het beginsel van een zorgvuldige
99.

PbEG 1997 L 202/60.

100. ABRS 10 april 2001, HMG t. CvdM, Mediaforum 2001, nr. 6, p. 209-211, ro. 2.6.3 en ro. 2.7.1-2.7.2.
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samenwerking, in samenhang met het doel en de strekking van de Richtlijn en bezien
in het licht van artikel 10 EG, rekening had moeten houden met de gevolgen van het
besluit. In dat licht had van het CvdM ten minste kunnen worden verwacht dat het
deze kwestie uitdrukkelijk in het contactcomitd aan de orde had gesteld. Nu het CvdM
dit onderwerp enkel had aangesneden in het comita, zonder het met een schriftelijke
toelichting op de agenda van het comit6 te zetten, kwam de Afdeling tot de conclusie
dat het besluit in deze omstandigheden niet met de benodigde zorgvuldigheid tot
stand was gekomen. 101
In de tweede uitspraak heeft de Afdeling het besluit van het CvdM, dat was genomen
met inachtneming van de eerste uitspraak, wederom vernietigd.102 Het CvdM had
inmiddels tevergeefs het contactcomite geconsulteerd over het probleem van dubbel
toezicht. De Afdeling overweegt opnieuw, dat het nieuwe besluit van het CvdM niet
in stand kan worden gelaten, omdat het in strijd is met het doel en de strekking van
de Richtlijn. In het verlengde daarvan en gelet op het feit dat Luxemburg op basis van
de Richtlijn reeds vele jaren het toezicht op HMG uitoefent, is de Afdeling verder van
mening dat het CvdM onvoldoende blijk geeft van de gemeenschapstrouw die artikel
10 EG eist. In deze uitspraak gaat de Afdeling nog een stap verder. De Afdeling overweegt dat uit rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden afgeleid, dat het Hof
voor het vinden van een oplossing voor een verschil van inzicht tussen organen van

lidstaten als het onderhavige, de mogelijkheid noemt, dat het orgaan van de ene lidstaat aan het orgaan van de andere lidstaat verzoekt om een intrekking van diens
besluit en in geval van een eventuele weigering het geschil voorlegt aan de nationale
rechterlijke instanties van de lidstaat waartoe het laatstbedoelde orgaan toebehoort.
Niettemin erkent de Afdeling dat het uiteindelijk aan het oordeel van de Luxemburgse rechter is of deze weg voor het CvdM begaanbaar is. Daarnaast heeft de
Nederlandse regering de mogelijkheid om met toepassing van artikel 227 EG het
geschil met de Luxemburgse overheid aan het Hof voor te leggen.
6.6.2

Landelijk Producenten Tarief

Ook het CBB heeft een uitspraak gewezen die van belang is voor de plicht tot loyale
samenwerking voor de toezichthouders binnen Europese coordinatie- en harmonisatiemechanismen.
Vanwege het karakter van minimumharmonisatie hebben de energierichtlijnen in de
eerste reguleringsperiode een beperkte invloed gehad op de rechterlijke toetsing.
Niettemin was een belangrijke ontwikkeling in deze periode, dat het CBB de besluiten van de DTe ook toetst aan Europese beleidsregels die in het kader van een Euro101. Ibidem, ro. 2.7.3.
102.
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pees cotirdinatieforum zijn opgesteld. De DTe had in de zogenaamde Tarievencode
bepaald dat de producenten moeten meebetalen aan de transportkosten van de netbeheerders, het zogenaamde Landelijke Producenten Tarief (LUP). Later werd de
Tarievencode gewijzigd in die zin dat partijen die via de landsoverschrijdende netten
elektriciteit invoeren ten behoeve van de Nederlandse markt, worden vrijgesteld van
het betalen van het LUP. De producenten hadden beroep ingesteld tegen de besluiten waarbij de Tarievencode werd vastgesteld en gewijzigd.

Het CBB overweegt in zijn uitspraak dat de DTe zijn standpunt dat de concurrentiepositie van de producenten niet wezenlijk wordt geschaad, heeft gestaafd met een
verwijzing naar de in Europees verband gemaakte en te maken afspraken in het
kader van de totstandkoming van een geharmoniseerd tariefsysteem, waarvan een
producententarief, dat in verschillende landen ook reeds bestaat, onderdeel zal vormen. Het CBB achtte hiermede voldoende aannemelijk dat het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt door de
invoering van het LUP niet in het gedrang komt. Ten aanzien van de afschaffing van
het LUP op import, oordeelt het CBB dat de DTe heeft uiteengezet dat de afschaffing
van het LUP op geimporteerde stroom enerzijds zijn grondslag vindt in twijfel over
de feitelijke mogelijkheden om het tarief daadwerkelijk op te leggen en anderzijds in
de resultaten van het eerdergenoemde overleg in Europees verband.
Volgens het
CBB heeft de DTe de grenzen van zijn bevoegdheden niet overschreden
door de wijziging onder andere te baseren op argumenten ontleend aan de uit het oogpunt van
doelmatigheid en internationale stroomlijning meest gewenste tariefstructuren. 103
Het CBB verwijst met 'overleg in Europees verband' naar het
overleg dat wordt
gevoerd binnen het Electricity Regulatory Forum van Florence. Het forum bestaat
uit vertegenwoordigers van de lidstaten, nationale regelgevende instanties, de Europese Commissie, transmissienetbeheerders, leveranciers en andere marktpartijen.
In het forum werd getracht consensus te bereiken over oplossingen voor de obstakels voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit waar Richtlijn 96/92/EG
geen antwoord bood. Aangezien het CBB de redelijkheid van de besluiten van de DTe
aan de in het kader van het Florence Forum gemaakte afspraken toetste, ontstegen
de gemaakte afspraken de niet-bindende status. Zij werden een element waarmee de
DTe rekening moest houden.
6.6.3

Evaluatie uitspraken in het licht van plicht tot loyale samenwerking

Uit de uitspraken van de Afdeling en het CBB volgt dat nationale autoriteiten op
basis van artikel 10 EG bij zaken met Europese aanknopingspunten, effectief
gebruik
103.

CBB 2 augustus 2002, AWB 00/641, Electrabel e.a. t. DTe, LJN: AE6773.
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moeten maken van samenwerkingsverbanden of coordinatiemechanismen die op
104
basis van de Europese regelgeving tot stand zijn gebracht.
De eerste uitspraak van de Afdeling vormt een impuls voor de nationale autoriteiten
om daadwerkelijk en effectief samen te werken in de nieuwe netwerken van mededingingsautoriteiten en nationaal regelgevende instanties. Voorzover de autoriteiten geschillen niet kunnen oplossen binnen het samenwerkingsverband, volgt uit de
tweede uitspraak van de Afdeling, dat de betreffende autoriteit aan de andere autoriteit verzoekt tot intrekking van het besluit en bij een weigering zich tot de rechter
van de andere lidstaat went. Of deze weg voor de nationale autoriteiten daadwerkelijk begaanbaar is, hangt af van het nationale procesrecht van het betreffende land.
De Afdeling impliceert met zijn uitspraak, dat deze weg in ieder geval open staat voor
buitenlandse autoriteiten die een verzoek hebben gedaan tot intrekking van een

besluit van het CvdM.105
De Afdeling baseert de creatieve uitleg van de gemeenschapstrouw op twee arresten
van het Hof van Justitie waar eveneens bevoegdheidsconflicten tussen de autoriteiten van verschillende lidstaten aan de orde waren.106 Hoewel de feiten en wetgeving
in de desbetreffende arresten net wat anders lagen dan in de HMG-casus, doen deze
verschillen niet af aan de centrale boodschap van het Hof van Justitie die de Afdeling

op een juiste wijze heeft geinterpreteerd.107 Zodra Europese wetgeving uitsluit dat
(rechts)personen aan twee toezichtsregimes worden onderworpen, brengt artikel 10
EG met zich dat de nationale autoriteiten alle maatregelen treffen om dubbel toezicht te voorkomen. Indien een van de autoriteiten in strijd handelt met de Europese
regels, is het aan de nationale autoriteiten en de lidstaten om hiervoor een oplossing

te zoeken, in plaats van de onder toezichtgestelde (rechts)personen in strijd met de
doelstellingen van de Europese richtlijnen aan twee regimes te onderwerpen. Meer
in het algemeen sluit de oplossing van de Afdeling aan bij het Cif-arrest van het Hof
van Justitie, waarin het Hof uiteenzet welke verplichtingen het beginsel van
gemeenschapstrouw voor bestuursorganen en meer in het bijzonder voor mededin-

gingsautoriteiten, met zich brengt. Volgens het Hof rust op nationale autoriteiten de
plicht om alle maatregelen te treffen om de volledige doorwerking van het gemeenschapsrecht te vergemakkelijken. Uit deze verplichting volgt onder andere dat natio104.
105.

Zie ook J. van de Gronden & K.J.M. Mortelmans, 'Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de
trouvaille van de Raad van State', Mediaforum 2001,nr. 6, p. 191-200.
Zie hierover K.J.M. Mortelmans, 'RTL4 en RTL 5: toch een verwijzing naar Luxemburg'. Mediaforum
2003, nr. 9, p. 283. Mortelmans betoogt dat de logica van de uitspraak van de Afdeling tot gevolg zou
hebben dat artikel 1:2, lid 2, Awb niet alleen van toepassing is op Nederlandse bestuursorganen, maar

ook op bestuursorganen uit andere lidstaten.
106. HvJEG 30 maart 2000, zaak C-178/97, Banks, Jur. 2000, p. I-2004 en HvJEG 2 juli 2002, zaak C-115/

107.
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00, Hoves, Jur. 2002, p. 1-6077.
Zie over de verschillen tussen de HMG-casus en de arresten waarnaar de Afdeling verwijst, K.J.M. Mortelmans 2003, p. 280-287.
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nale mededingingsautoriteiten uit hoofde van artikel 81 EG jo. 10 EG verplicht zijn
met het Europese mededingingsrecht strijdige nationale wetgeving buiten toepas108
sing te laten.

Onder de nieuwe telecommunicatie- en energierichtlijnen en Verordening 1/2003
kan in beginsel geen sprake zijn van strikt dubbel toezicht, maar de ondernemingen
komen wel in aanraking met parallelle toezichtsprocedures betreffende gedragingen
met grensoverschrijdende effecten. De nieuwe Europese regelgeving geeft uitvoering aan artikel 10 EG door te stimuleren dat de autoriteiten samenwerken in een
netwerk teneinde bevoegdheidsconflicten en inconsistente beslissingen te voorkomen. Indien het CBB of de rechtbank Rotterdam bijvoorbeeld met conflicterende
beslissingen van verschillende mededingingsautoriteiten worden geconfronteerd,
kan worden betoogd dat artikel 10 EG en de specifieke samenwerkingsverplichtingen met zich brengen dat de rechtmatigheid van een NMa-besluit wordt beoordeeld
in het licht van de wijze waarop de NMa in het kader van het netwerk van mededingingsautoriteiten heeft samengewerkt danwel heeft getracht bilateraal een geschil
met een NMa van een andere lidstaat op te lossen. 109 In lijn met de uitspraken van
de Afdeling kan worden betoogd dat uit hoofde van artikel 10 EG ook de mededingingsautoriteiten van andere lidstaten als belanghebbenden in de zin van de Awb
moeten worden toegelaten tot rechterlijke procedures. Voorzover het overleg tussen

de mededingingsautoriteiten het bevoegdheidsconflict of de inconsistenties niet
heeft opgelost, kan, mede in het licht van het Cif-arrest, worden betoogd, dat het
besluit van de NMa kan worden vernietigd wegens een inconsistente of onevenredige toepassing van het Europese mededingingsrecht.

Uit de LUP-uitspraak van het CBB blijkt dat de toezichthouders bij de uitvoering van
hun bevoegdheden rekening moeten houden met afspraken of beleidsregels die binnen Europese coordinatie- en harmonisatiefora zijn opgesteld. De uitspraak van het
CBB is, gelet op de transparante en consensusgerichte wijze waarop de betreffende

afspraken tot stand waren gekomen, begrijpelijk (zie ook hfdst. 9, par. 7.5).
Echter, het CBB gaat niet na wat de rechtsbasis is voor de beleidsregels. In feite geeft
het CBB een zeer extensieve uitleg aan artikel 10 EG, door de plicht rekening te houden met Europese beleidsregels reeds aanwezig te achten toen de Commissie en het
Florence Forum geen formele bevoegdheden hadden op het gebied van de regulering
van internationale transmissietarieven. Daarnaast bestonden voor de DTe op dat
108.

HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, CIF, m.nt. K.J.M. Mortelmans, SEW 2003, nr. 11, p. 403213.

109.

Dat de mogelijkheid van tegenstrijdige beslissingen niet louter hypothetisch is, blijkt wel uit het besluit
van de d-g NMa van 14 januari 2003, zaak 2269/326, Noorse garnalen en het besluit op bezwaar van
28 december 2004, waarin de NMa buitenlandse garnalenproducenten beboette wegens gedragingen

die leidde tot een beperking van de mededinging op de Nederlandse markt.
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moment nog geen specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking met de Commissie en de autoriteiten uit de andere lidstaten. De nieuwe
Europese regelgeving werkt de plicht tot loyale samenwerking in specifieke samenwerkingsverplichtingen uit. Hoofdstuk 9, paragraaf 7.5 zet uiteen dat afhankelijk
van de wijze waarop deze plicht in de Europese regelgeving is uitgewerkt, een zwaardere of minder zwaardere plicht bestaat voor de toezichthouders rekening te houden
met de Europese beleidsregels van de Europese Commissie en/of de Europese net-

werken van mededingingstoezichthouders.

6.7

6.7.1

Conclusie

Toegang tot de rechter

Allereerst moet worden opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van een effectieve
rechtsbescherming positief is te waarderen dat zowel het CBB als de rechtbank Rotterdam bij de interpretatie van het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 Awb
bereid zijn in het licht van het Europese recht en de doelstellingen van het mededingingstoezicht een contextuele en flexibele benadering te hanteren (par. 3.1 en par.
4.3.1). Op grond van deze benadering worden (potentiele) concurrenten van de gereguleerde marktpartijen aangemerkt als belanghebbenden bij AMM-besluiten en
besluiten waarbij bindende aanwijzingen worden gegeven aan de gereguleerde
marktpartijen. Hoewel de Impress-uitspraak van de rechtbank Rotterdam impliceert
dat afnemers van de gereguleerde marktpartijen ook als belanghebbenden moeten
worden aangemerkt, is dit niet de vaste lijn van het CBB. In de gasrichtlijnenzaken
heeft het CBB wel door een flexibele en contextuele interpretatie van de vereisten die
artikel 1:2, derde lid, Awb stelt aan representatieve organisaties, gezorgd dat laatstgenoemde organisaties een ruime toegang hebben tot de administratieve rechter
(par. 4.3.1). Vanuit het oogpunt van het belang van een effectief en efficient functionerend rechtsbeschermingssysteem is het te begrijpen dat de individuele consument
niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb wordt aangemerkt. Aangezien
de groep gewone afnemers aanmerkelijk kleiner is dan de groep consu-menten, moet
de rechter ten aanzien van de eerste groep minder gewicht hechten aan het belang
van een effectief en efficient rechtsbeschermingssysteem en de doorslag geven aan
het belang van een effectieve rechtsbescherming. Hierbij moet worden aangetekend
dat sommige gewone afnemers (met name de kleinere bedrijven) qua aantal en afnamepatroon in een vergelijkbare positie zitten als de consument, waardoor het
gerechtvaardigd zou zijn hen op een vergelijkbare wijze als de individuele consumenten te behandelen. Niettemin is bij een dergelijke uitleg van het belanghebbendebegrip van belang, dat de wetgever speciale voorzieningen treft, die het in de praktijk
mogelijk maken dat de belangen van de consumenten en de kleine afnemers daad-
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werkelijk kunnen worden vertegenwoordigd bij de rechter door representatieve
organisaties die op grond van artikel 1:2, derde lid, Awb als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt (zie ook hfdst. 4, par. 4.4.2). Een meer flexibele en contextuele interpretatie van de voorwaarden die de Awb stelt aan representat
ieve organisaties leidt tot betere mogelijkheden voor de vertegenwoordiging van de belangen
van de stakeholders, die zelf niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb
kunnen worden aangemerkt.
6.7.2

Bevoegdheidsdilemma's

De voorgaande analyse bevestigt, dat als gevolg van de
beperkte visie van de wetgever op de rol van de mededingingstoezichthouders, de rechter in de eerste reguleringsperiode in verschillende zaken met een dilemma werd geconfronteerd tussen

enerzijds het respect voor het legaliteitsbeginsel en anderzijds het waarborgen van

een effectief mededingingstoezicht.

Een rode draad door de uitspraken van de rechtbank
Rotterdam en het CBB bij de
beoordeling van de besluiten van de OPTA en de DTe, is de vernietiging van besluiten

wegens onbevoegdheid. In dat kader rijst de vraag of de benadering van het CBB en
met name die van de rechtbank Rotterdam niet te restrictief was. 110 De uitspraak
van het CBB in de Dutchtone-zaak, dat de OPTA als deskundige telecommunicatietoezichthouder een bepaalde keuzevrijheid nodig heeft om de doelstellingen van de
Tw te realiseren, is vanuit het oogpunt van good governance te waarderen. De uitspraak erkent, dat het noodzakelijk is dat in het licht van de doelstellingen van de
wetgeving en het Europese recht een belangenafweging plaatsvindt bij de uitleg van
de bevoegdheden van de OPTA, waardoor op een evenwichtige wijze rekening kan
worden gehouden met de belangen van alle stakeholders. Echter, het
legaliteitsbeginsel verzet zich tegen een al te ruime uitleg van de bevoegdheden van de toezicht-

houders in het licht van de doelstellingen van de wet. De doelstellingen
van de wet
vormen op zichzelf een onvoldoende grondslag voor de uitoefening van
bevoegdheden door de toezichthouders. Voorts moet worden opgemerkt, dat een toezichthouder bij een gebrekkige of niet tijdige implementatie van Europese richtlijnen voorrang moet geven aan het rechtstreekswerkende Europese recht en strijdige nationale
wetgeving buiten toepassing moet laten. Echter, daarbij moet hij rekening houden
met het feit, dat richtlijnen geen omgekeerde rechtstreekse werking of horizontale
rechtstreekse werking hebben en niet rechtstreeks verplichtingen aan particulieren
kunnen opleggen (zie hierover uitgebreid hfdst. 2, par. 5.5.2). Voorzover nationale
wettelijke bepalingen ruimte voor interpretatie bieden, kan richtlijnconforme interpretatie wel leiden tot een ruimere uitleg van bestaande bevoegdheden van de toe110.

Zie voor kritiek op de soms zeer statische wetstoepassing door de rechter:
Ottow 2003, p. 166 en Dommering e.a. 2003, p. 48-49.

293

Hoofdstuk 6

zichthouders en van de krachtens de nationale wettelijke bepalingen op de betrokken marktpartijen reeds rustende verplichtingen, mits de rechtszekerheid van de

marktpartijen wordt gerespecteerd.

In het licht van het voorgaande wordt betoogd, dat het begrijpelijk is dat de rechtbank Rotterdam (tweede mta-uitspraak en kabelzaken) en het CBB (x-factorzaak en
gasrichtlijnenzaak) in sommige gevallen de belangen van de gereguleerde marktpartijen zwaarder lieten wegen door de bevoegdheden van de toezichthouders restrictief te interpreteren en/of besluiten van de DTe of de OPTA te vernietigen, op grond
waarvan de toezichthouders bij gebreke van een adequate wettelijke grondslag de
tarieven van bepaalde marktpartijen in feite ex ante wilde reguleren op basis van het
beginsel van kostenorientatie of meer ingrijpende verplichtingen wilde opleggen dan
waarin de wettekst voorzag. Het is wel zo, dat de rechtbank Rotterdam, zoals in de
Dutchtone-zaak en in de mta-uitspraak van 25 april 2003, in sommige gevallen het
legaliteitsbeginsel onnodig formeel heeft toegepast. In deze zaken boden de wettelijke bepalingen de rechtbank de ruimte om bij de uitleg van de bestaande bevoegdheden van de OPTA meer rekening te houden met de bijzondere taak van de OPTA,
de doelstellingen van haar bevoegdheden en het Europese recht. De rechtbank heeft
daarom ten onrechte geen aandacht besteed aan de vraag of een redelijke interpretatie en toepassing van de wet, die een afweging impliceert tussen de belangen van
de gereguleerde marktpartijen en de belangen van de andere stakeholders, in het
voordeel van de OPTA had kunnen uitvallen.
Het CBB en de rechtbank Rotterdam hadden in sommige gevallen een andere visie
over de wijze waarop de belangenafweging moest uitvallen, maar de rechters hebben
in ieder geval een duidelijk signaal aan de wetgever afgegeven. Het mededingingstoezicht kan diep ingrijpen in de vrijheid en eigendom van de marktpartijen. Dit betekent dat op grond van het legaliteitsbeginsel een duidelijke wettelijke basis is vereist
voor ex ante economische regulering. Tegelijkertijd werd duidelijk dat een visie van
de wetgever die enkel is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, tekortschiet.
De toezichthouders moeten over regulerende bevoegdheden beschikken, die hen
voldoende flexibiliteit bieden om rekening te houden met de diverse belangen van de
verschillende stakeholders en deze op een evenwichtige wijze tegen elkaar af te
wegen. Daarnaast moeten de toezichthouders de spelregels kunnen wijzigen of aanpassen naar gelang de economische omstandigheden, technologische ontwikkelingen of voortschrijdende inzichten dit vereisen. Voorts moet het wettelijke kader duidelijke procedurele regels bevatten, die de toezichthouders verplichten de stake-

holders en representatieve organisaties, die als belanghebbend in de zin van artikel
1:2 Awb moeten worden aangemerkt, op een adequate wijze te raadplegen over de
uitoefening van hun regulerende bevoegdheden opdat daadwerkelijk tot een evenwichtige belangenafweging kan worden gekomen. Flexibelere bevoegdheden in

294

De Nederlandse administratieve rechter en
good governance

combinatie met duidelijke procedurele regels kan voorkomen, dat de rechter de wetgeving en het legaliteitsbeginsel zeer formeel toepast zonder oog te hebben voor de
reguleringsomgeving waarbinnen de toezichthouders opereren.
6.7.3

Indringendheid rechterlijke toetsing

De mededingingstoezichthouders hebben een aanmerkelijke ruimte
juridische en
economische keuzen te maken bij de beoordeling of aan de juridische en economische voorwaarden voor de toepassing van de wet is voldaan. Desondanks hebben het
CBB en de rechtbank Rotterdam zowel bij de uitvoering van

implementatiewetgeving (Tw) als bij de uitvoering van aansluitingswetgeving (Mw) de besluiten van de
mededingingstoezichthouders niet louter marginaal getoetst. De geanalyseerde uitspraken laten een duidelijke trend van een meer indringende rechterlijke toetsing
zien, zowel van besluiten die binnen het bereik van het Europese recht vallen als van
111
puur nationale zaken.

Uit de analyse blijkt dat voornamelijk de rechtbank Rotterdam, ondanks het bestaan
van keuzevrijheid bij de NMa of de OPTA, genegen was het werk van de toezichthouders min of meer over te doen. Het CBB heeft in sommige gevallen meer respect
getoond voor de keuzevrijheid van de toezichthouders door een middenweg te zoeken tussen een indringende toets en een marginale toets.112 De indringendheid van
de rechterlijke toetsing kan afhankelijk van de keuzeruimte die een bepaalde
bevoegdheid laat en de omstandigheden van het geval, varieren, maar in het algemeen gaan de rechters na of een besluit goed is gemotiveerd, hieraan een toereikend
marktonderzoek ten grondslag ligt, de feiten goed zijn
vastgesteld en beoordeeld in
het licht van het recht en het bestaan van een mededingingsrechte
lijk probleem aannemelijk of overtuigend is gemaakt. In geval de NMa een met redenen omkleed
advies heeft gepubliceerd ten aanzien van een besluit van een bijzondere toezichthouder, kan de rechter hieraan veel gezag hechten. Het gevolg is dat de onderzoeksplicht en bewijslast voor de bijzondere toezichthouder bij afwijking van dit
advies wordt verhoogd.

Onder de oude Tw had de OPTA wegens de vastlegging van de marktdefinities in de
wetgeving minder flexibiliteit om in te spelen op economische ontwikkelingen. Echter, voorzover het wettelijke kader de OPTA de ruimte bood marktanalyses te verrichten, vereisten zoweI de rechtbank Rotterdam als het CBB dat de OPTA haar
besluiten goed motiveerde en onderbouwde met een toereikend marktonderzoek en
111. Zie voor vergelijkbare conclusies Ottow 2006, p. 354. Verhey & Verheij zetten uiteen, dat de rechter
ook bij complexe economische analyses zich niet beperkt tot een marginale toetsing, maar vaak iets
doet wat tussen een volle en marginale toetsing inzit 2005, p. 315.
112. Zie ook Verhey & Verheij 2005, p. 315.
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een overtuigende analyse (par. 3.5.2). Voorzover de OPTA bij de uitoefening van
haar bevoegdheden toepassing moet geven aan open normen, stelt de rechter zich
wat terughoudener op, maar hij stelt wel extra hoge motiveringseisen (par. 3.5.2).
Voor de beoordeling of de OPTA open normen op een redelijke wijze heeft ingevuld,

weegt de rechter mee of de OPTA door middel van een openbare consultatieprocedure de markt heeft geraadpleegd, of zij rekening heeft gehouden met de uitkomsten
van deze procedure in de definitieve besluitvorming en of zij heeft samengewerkt

met de NMa. In vergelijking tot de rechterlijke toetsing van de besluiten van de
OPTA en de NMa, toetst het CBB de besluiten van de DTe terughoudend (zie par. 4).
Deze terughoudende toetsing vloeit voort uit het feit dat de DTe over ruimere discretionaire bevoegdheden beschikt, in die zin dat de DTe algemeen verbindende
voorschriften mag opstellen. Over het algemeen toetst het CBB wel indringend of de
DTe de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gerespecteerd. Vanuit het
oogpunt van het beginsel van een effectieve rechtsbescherming was het niet positief
te waarderen, dat het CBB de procedurele aspecten van de besluiten van de DTe
inzake het geven van bindende aanwijzingen voor de naleving van de gasrichtlijnen
door Gasunie zeer marginaal toetste. In deze zaken sanctioneerde het CBB mager
gemotiveerde besluiten van de DTe, die aanmerkelijke beleidswijzigingen impliceerden en die zonder (adequate) betrokkenheid van de stakeholders waren voorbereid.
Het is wenselijk dat het CBB in het vervolg beter oog heeft voor de reguleringsomgeving waarin de DTe opereert. Het CBB zou de bepalingen van de Awb inzake hoor en
wederhoor (art. 4:7 en art. 4:8 Awb) niet restrictief moeten interpreteren bij de
beoordeling of de besluiten van de DTe goed zijn voorbereid en gemotiveerd. Het
College moet nagaan of de DTe zijn besluiten op een evenwichtige belangenafweging
heeft kunnen baseren doordat hij de verschillende stakeholders en representatieve
worden
organisaties, die als belanghebbend in de zin van artikel 1:2 Awb moeten
besluiten
de
aangemerkt, de mogelijkheid heeft geboden de aard van de diverse bij
betrokken belangen uit een te zetten en hiervoor op te komen.
De rechtbank Rotterdam toetst indringend of de NMa haar besluiten inzake misbruik van machtspositie en de schending van het kartelverbod op een goede juridische en feitelijke analyse heeft gebaseerd, hetgeen is gesanctioneerd door het CBB

(par. 5.1). Bij de toetsing van laatstgenoemde besluiten wordt dieper ingegaan op de
Het
juridische en economische analyse van de NMa dan bij de concentratiebesluiten.
vol
toetsen.
de
boetes
de
rechtbank
de
is van groot belang dat het CBB en
hoogte van
Hoewel de NMa bij de uitoefening van haar bevoegdheden inzake concentratiecontrole over een bepaalde keuzevrijheid beschikt, beperken de rechtbank Rotterdam en
het CBB zich niet tot een marginale toetsing van de concentratiebesluiten (par. 5.2).
De toets van het CBB is minder indringend dan die van de rechtbank in de Wegenerzaak, maar het betreft geen marginale toets. Het CBB eist immers dat de NMa aannemelijk maakt dat sprake is van een mededingingsrechtelijk probleem. Daarnaast
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toetst het CBB indringend of de NMa de algernene beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel, heeft gerespecteerd.
Het CBB zet de in de Wegener-zaak gevolgde lijn voort in de zaak Essent en Edon t.
d-g NMa.
Geinspireerd door het Tetra Laval-arrest heeft de rechtbank Rotterdam in de Nuon/
Reliant-zaak, in vergelijking tot de maatstaf die het CBB normaliter toepast in concentratiezaken, een strenge rechterlijke toets toegepast op een prospectieve analyse
van de NMa inzake de effecten van een fusie op potentieel toekomstig strategisch
gedrag van de nieuwe onderneming door te overwegen, dat met een 'hoge mate van
waarschijnlijkheid' moet komen vast te staan dat aan de voorwaarden voor de weigering van een vergunning is voldaan. Aangezien het tijdstip, de aard en omvang van
dergelijke toekomstige mededingingsbeperkende gedragingen en de link tussen de
fusie en dergelijke gedragingen onzeker en moeilijk aan te tonen waren, is betoogd
dat de aanpak van de rechtbank Rotterdam, in lijn met de benadering van het Hof in
Tetra Laval, kan worden gerechtvaardigd. Immers, naarmate toekomstige gebeurtenissen onzekerder worden en de link tussen een voorgenomen concentratie of een
machtspositie en de potentiele effecten hiervan verder is verwijderd, moet de rechter hoge eisen stellen aan het bewijs van de toezichthouders, in die zin dat zij aantonen dat bij gebreke van een bepaald besluit bepaalde economische effecten realistisch zijn.113 In hoger beroep zal het CBB vaststellen of de door de rechtbank
gehanteerde maatstaf de juiste is voor de beoordeling van de wijze waarop de NMa
in het kader van de concentratiecontrole potentiale toekomstige mededingingsproblemen heeft aangetoond. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal dat
ook gevolgen hebben voor de rechterlijke beoordeling van de wijze waarop de OPTA
haar marktanalyses onder de nieuwe Tw uitvoert. Laatstgenoemde moet namelijk,
net zoals bij concentratiecontrole het geval is, op basis van een toekomstgerichte
analyse voorspellingen doen over de ontwikkeling van de markt, de duurzaamheid
van de machtsposities en de gedragingen van bepaalde ondernemingen indien al dan
niet wordt besloten tot de regulering van deze ondernemingen. De uitspraak van het
CBB in de Nuon/Reliant-zaak zal meer aanknopingspunten bieden voor de wijze van
rechterlijke toetsing van dergelijke prospectieve analyses en de vraag of het CBB, net
zoals het Hof van Justitie, hogere eisen stelt aan de kwaliteit van het bewijs, naarmate de link tussen het achterwege blijven van een besluit en toekomstige mededingingsbeperkende gedragingen onzekerder worden.

113.

Zie HvJEG zaak C-12/03P, ro. 44 en Bailey 2003, p. 884-885.

297

Hoofdstuk 6

6.7.4

Meer indringende rechterlijke

toetsing en goodgovernance

De wijze van toetsing van de besluiten van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders door de administratieve rechter is positief te waarderen. Ten eerste kan een

meer indringende toetsing van de besluiten van de mededingingstoezichthouders de
verminderde werking van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid
voor het functioneren van de mededingingstoezichthouders compenseren. Zoals
besproken in de voorgaande hoofdstukken, kunnen de mededingingstoezichthouders in concrete gevallen onafhankelijk van de politiek functioneren, omdat de
minister hen geen individuele aanwijzingen kan geven. Bovendien kunnen de medede uitoefening
dingingstoezichthouders een aanmerkelijke keuzeruimte genieten bij
van hun bevoegdheden in een concreet geval. De rechter kan voorkomen dat de toezichthouders ongecontroleerde staatsmachten worden. De rechter kan waarborgen
dat de mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden op een goede wijze uitoefenen door te beoordelen of de goede procedures zijn gevolgd en of een evenwichtige
belangenafweging heeft plaatsgevonden.114 Daarbij wordt aangetekend, dat het feit
dat de beslissingen van de toezichthouders in een concreet geval niet door de minister kunnen worden gecontroleerd, niet rechtvaardigt dat de rechter in de keuzeruimte van de toezichthouders treedt. De toezichthouders hebben van de wetgever
het mandaat gekregen om als gespecialiseerde onafhankelijke instantie de mededinging te bewaken of te bevorderen en daarbij, door het volgen van de juiste procedures,

de noodzakelijke belangafwegingen te maken.

Ten tweede waarborgen zowel de rechtbank Rotterdam als het CBB door hun wijze
van toetsing dat de drie mededingingstoezichthouders de grenzen van de wet resonderbouwen. Dit
pecteren en hun besluiten met een gedegen economische analyse
stimuleert dat de besluitvormingsprocedures en de inhoud van de besluiten een hoge
kwaliteit hebben in die zin dat, de toezichthouders de belangen van de stakeholders
Tw bevat een verop een legitieme en effectieve wijze afwegen. Artikel 1.3, vierde lid,
zwaarde motiveringsplicht voor de OPTA, maar gelet op het voorgaande kan worden
een zware motivegesteld dat de OPTA ook in de eerste reguleringsperiode al aan
van
als
artikel 1.3 Tw de progevolg
ringsplicht moest voldoen. Aangezien de OPTA
moet
stellen, is voorzienportionaliteit van de maatregelen explicieter aan de orde
baar dat ook de rechter hieraan explicieter zal toetsen. Het is daarom te verwachten,
dat de rechter de besluiten van de OPTA onder de nieuwe Tw ook meer indringend
zal toetsen.

Als derde kan worden opgemerkt, dat een meer indringende rechterlijk toetsing in
en het Gerecht van
overeenstemming is met de wijze waarop het Hof van Justitie

114.
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Eerste Aanleg invulling geven aan het Europese rechtsbeginsel van een effectieve
rechtsbescherming, dat de administratieve rechters bij de toepassing van het Europese recht in acht moeten nemen. Aangezien het beginsel van een effectieve rechtsbescherming is gericht op de realisatie van de waarden van de democratische rechtsstaat die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten, is
het positief te waarderen dat de rechters de meer indringende toets ook toepassen
in puur nationale zaken. Voorts draagt de toepassing van een gelijkwaardige rechterlijke toets in Europese en nationale zaken bij aan de bevordering van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid bij de beoordeling van vergelijkbare vorderingen, ongeacht of zij zijn gebaseerd op het Europese of het nationale recht.

Uit het voorgaande volgt, dat in het Europese recht onder invloed van de ontwikkelingen in de constitutionele tradities van de lidstaten een trend van een meer indringende rechterlijke toetsing zichtbaar is, die heeft geleid tot het Tetra Laval-arrest
van het Hof. Dit arrest heeft weer invloed op de wijze van rechterlijke toetsing door
de nationale rechters. Het Hof heeft aanknopingspunten gegeven voor de juiste
rechterlijke toets en bewijslast, maar de toepassing van deze toets zal in de praktijk
varieren. De rechter zal afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de
aard van de analyses, de betrokken bevoegdheden en de periode waarin bepaalde
mededingingsbeperkende effecten zich voordoen, steeds een afweging moet maken
tussen enerzijds het belang van het waarborgen van een effectieve rechtsbescherming van de rechten en de belangen van de stakeholders en anderzijds het respect
voor de keuzeruimte van de toezichthouders en het belang dat zij hun taken op een
effectieve wijze kunnen vervullen.
6.7.5

Rol van het Europese recht in de rechterlijke toetsing

In de eerste reguleringsperiode is de toepassing van het materiale Europese recht het
duidelijkste naar voren gekomen in rechterlijke procedures over de toepassing van de
Mw. Wat betreft de toepassing van de implementatiewetgeving, heeft de verenigbaarheid met het materidle Europese recht in de eerste reguleringperiode met name een rol
gespeeld bij de rechterlijke toetsing van de besluiten van de OPTA. Echter, in sommige
gevallen hadden het CBB en de rechtbank Rotterdam meer aandacht moeten besteden
aan de interpretatie en de toepassing van de aan de Tw ten grondslag liggende richtlijnen (hfdst. 6, par. 3.5.1). Vanwege het karakter van minimumharmonisatie van de
energierichtlijnen, kon het CBB nog maar weinig aanknopingspunten vinden in het
Europese recht voor de beoordeling van de besluiten van de DTe. Niettemin heeft het
CBB bij de beoordeling van besluiten van de DTe een belangrijk gewicht toegekend aan
afspraken die in het kader van het Florence Forum waren opgesteld door de Commissie, de toezichthouders uit de EU-lidstaten en de stakeholders. Het baseerde de plicht
rekening te houden met de Europese afspraken op een extensieve uitleg van artikel 10
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EG, omdat op het moment van de uitspraak, de Commissie en het Florence Forum
geen bevoegdheden hadden met betrekking tot het betreffende onderwerp en nog
geen specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen bestonden voor de nationale autoriteiten en de Commissie om met elkaar samen te werken (hfdst. 6, par. 6.6.3). Niette-

min sluit de benaderingswijze van het CBB aan bij de gewijzigde energierichtlijnen, de
elektronische communicatierichtlijnen en Verordening 1/2003 waarin de plicht tot
loyale samenwerking ex artikel 10 EG wordt uitgewerkt in specifieke verplichtingen
voor de toezichthouders om samen te werken met de Europese Commissie en met de
toezichthouders uit de andere lidstaten in het kader van de Europese netwerken van
mededingingstoezichthouders (hfdst. 9).
De procedures bij de toezichthouders worden in beginsel geregeld door het nationale
procesrecht, maar het Europese recht heeft in de eerste reguleringsperiode al een

belangrijke invloed hierop gehad. Met name in procedures die zijn gebaseerd op de
Mw heeft de rechter verschillende malen verwezen naar jurisprudentie van het Hof
van Justitie over de procedurele aspecten van de toepassing van het Europese mededingingsrecht voor de beoordeling van nationale bestuursrechtelijke vragen. Helaas
geeft de nationale rechter niet in alle gevallen aan door welke arresten van het Hof

hij was geinspireerd.
De aansluiting van de rechter bij het Europese procesrecht past bij de steeds grotere
invloed van het Europese recht op de nationale procedures als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 2003/1 en de aanname en de implementatie van de
elektronische communicatierichtlijnen en de energierichtlijnen in de tweede reguleringsperiode. Het nationale procesrecht moet in de tweede reguleringsperiode voorzien in procedures die een efficiente en effectieve samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechters, de Commissie en de nationale autoriteiten en de
nationale autoriteiten onderling, mogelijk maken. Onder invloed van deze ontwikkelingen en onder invloed van het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming wordt betoogd dat de bestuursrechter Awb begrippen zoveel mogelijk in
het licht van de bepalingen en doelstellingen van de Europese samenwerkingsbepalingen moet interpreteren. Dit kan, bijvoorbeeld, betekenen dat de rechter nationale
autoriteiten uit andere lidstaten of zelfs de Commissie zou moeten aanmerken als
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb in beroepsprocedures tegen besluiten
van de toezichthouders (hfdst. 6, par. 6.3). Daarbij is wenselijk dat de nationale rechter zoveel mogelijk verwijst naar de relevante Europese jurisprudentie van het Hof.

De keuzeruimte van de DTe en de OPTA wordt ingeperkt door de procedurele en
materiele regels van de Europese richtlijnen in de tweede reguleringsperiode. Indien
als gevolg van een mededingingsbeperkende gedraging de handel tussen de lidstaten
wordt beinvloed, moeten de NMa en de nationale rechter op basis van Verordening
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2003/1 toepassing geven aan de Europese mededingingsregels. Indien de rechter
twijfelt over de juiste toepassing van de implementatiewetgeving in het licht van de
Europese richtlijnen of over de juiste toepassing van de Europese mededingingsre-

gels, kan hij - en ingeval hij de hoogste rechter is moet hij - een prejudiciele vraag
stellen aan het Hof van Justitie over de uitleg van het Europese recht. 115
In de tweede reguleringsperiode (2004-heden) ziet de Europese Commissie als een
soort vijfde macht toe of de NMa, de OPTA en de DTe een juiste toepassing geven
aan de regels van het Europese recht (zie uitgebreid hfdst. 8).116 De Commissie heeft
de bevoegdheid om in nationale procedures bij de mededingingstoezichthouders
opmerkingen te maken of zelfs ontwerp-besluiten te blokkeren. Verder leidt de
Commissie de toezichthouders door de publicatie van Europese beleidsregels, in de
vorm van richtsnoeren, aanbevelingen en adviesbrieven. Hoofdstuk 8 stelt uitgebreid aan de orde, dat deze documenten, in tegenstelling tot beschikkingen, geen
bindende werking hebben en niet af doen aan de bindende uitleg van het Europese
recht door het Hof van Justitie. Echter, deze documenten kunnen wel regulerende
effecten hebben omdat de toezichthouders hiermee op grond van artikel 10 EG en
specifieke samenwerkingsverplichtingen uit de Europese regelgeving rekening moeten houden (zie hfdst. 8 en 9). Daarnaast leert de ervaring dat de nationale rechter
veel waarde hecht aan dergelijke standpunten van de Europese Commissie, die als de
deskundige instantie op het gebied van het Europese mededingingsrecht wordt
beschouwd.117 De nieuwe bevoegdheden van de Commissie en de netwerken roepen
nieuwe rechtsbeschermingvragen op en kunnen de wijze van rechterlijke toetsing
beinvloeden, hetgeen uitgebreid aan de orde komt in de hoofdstukken 8 en 9.

115.

116.
117.

Zie bijvoorbeeld CBB 13 november 2002, AWB 00/698B. 00/709 en 00/710, VEMW e.a. t. DTe, LJN:
AF0513, zie hierover A.Th. Meijer & E.C. Pietermaat 2003, p. 180. Inmiddels heeft het Hof het prejudiciele arrest gewezen: HvJEG 7 juni 2005, zaak C-17/03, Vereniging voor Energie Milieu en Water (e.a.)
t. DTe, Jur. 2005, p. I-4983.
Zie over deze rol van de Europese Commissie, B.J. Drijber, 'De Vijfde macht', Ondernemingsrecht 2003,

nr. 9, p. 319-320.
Dit is ook een gevolg van de rechtspraak van het Hof, dat de nationale rechter geen uitspraken mag
doen die indruisen tegen een beschikking van de Commissie inzake de toepassing van de artikelen 81
en 82 EG. Indien de geadresseerde een beroep tot nietigverklaring ex artikel 230 EG heeft ingesteld,
moet de nationale rechter de behandeling van de zaak schorsen om een definitieve beslissing op het
beroep tot nietigverklaring af te wachten of om een prejudiciele vraag aan het Hof te stellen: zie HvJEG
14 december 2000, zaak C-344/98, Masterfoods, Jur. 2000, p. I-11369 m.nt. R. Wezenbeek en K.J.M.
Mortelmans SEW 2002, nr. 3, p. 106 en artikel 16 Verordening 1/2003.
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Good governance en het mededingingstoezicht
in de eerste reguleringsperiode

7.1

Inbedding op basis van de 'regulatory contract'-theorie

De wetgever stond voor het dilemma de toezichthouders op een nieuwe of bestaande
wijze in te bedden in de constitutionele rechtsorde. Hoewel de wetgever het vanuit
het oogpunt van good governance van belang achtte dat de toezichthouders in
bepaalde mate op afstand van de politiek werden geplaatst, heeft hij in de eerste
reguleringsperiode (1998-2003) en in de tweede reguleringsperiode (2004-heden)
gekozen om bij de vormgeving van de bevoegdheden van de toezichthouders en de
processen van controle en verantwoording zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij
bestaande invullingen van de constitutionele rechtsbeginselen en bestaande processen van verantwoording en controle (zie uitgebreid hfdst. 3).1 Daarom heeft hij
gekozen de inbedding van de toezichthouders hoofdzakelijk te baseren op de 'regulatory contract'-theorie. Het wettelijke mandaat en de ministeriele verantwoordelijkheid worden in deze periode gezien als de belangrijkste legitimatie voor het optreden van de toezichthouders, zonder dat rekening wordt gehouden met de
beperkingen van de legitimerende werking van het wettelijke mandaat en van de
ministeriele verantwoordelijkheid. De opvatting van de wetgever is, dat het beginsel
van het primaat van de wetgever zich verzet tegen de toekenning van de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften aan mededingingstoezichthouders die in een bepaalde mate op afstand van de politiek functioneren. Volgens deze benadering maken de wetgever en de verantwoordelijke minister
het beleid en voert de toezichthouder dit uit.

De Awb is het relevante procedurele kader voor de bevoegdheidsuitoefening door de
mededingingstoezichthouders. In de tweede reguleringsperiode (2004-heden) biedt
de Awb, door de invoering van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en de
mogelijkheid van rechtstreeks beroep, betere participatie- en rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de stakeholders die als belanghebbenden in de zin van artikel
1:2 Awb kunnen worden aangemerkt. Echter, hoofdstuk 2, paragraaf 5.41iet zien dat
de Awb als oogmerk heeft het treffen van een uniforme regeling voor rechtsbescher1.

Zie voor de uitleg van het onderscheid tussen de eerste en de tweede reguleringsperiode hoofdstuk 1,

paragraaf 6.2.
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ming tegen de overheid. Daarom bevat de Awb weinig bepalingen die de toezichthouders verplichten om op een legitieme en effectieve wijze rekening te houden met de

belangen van a]le stakeholders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden. Zo worden de individuele consumenten, bijvoorbeeld, onder het huidige recht
niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb bij bestuursrechtelijke procedures aangemerkt. Daarnaast bevat de Awb weinig verplichtingen voor de toezichthouders om een transparante, effectieve, efficiente en proportionele bevoegdheidsuitoefening te waarborgen en om te zorgen dat de toezichthouders daadwerkelijk
verantwoording afleggen aan de stakeholders. Onder invloed van het Europese recht
en de aanname van kameramendementen bevat de sectorspecifieke wetgeving in de
tweede reguleringsperiode hier en daar nieuwe waarborgen voor een effectieve en

legitieme bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders. Hier kan
worden gewezen op de verzwaarde motiveringsplicht van artikel 1.3 Tw en de van
toepassing verklaring van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb op de voorbereiding van bepaalde besluiten van de OPTA (art. 6b.1 Tw).
Voor de DTe bestond in de eerste reguleringsperiode reeds de verplichting tot de
raadpleging van representatieve organisaties (art. 41 Ewet 1998 en art. 81 Gaswet).
De genoemde bepalingen vormen een eerste erkenning dat aanvullende waarborgen
nodig zijn om een legitieme en effectieve taakuitoefening door de toezichthouders te
verzekeren. Echter, zij zijn niet gefundeerd op een transparante en coherente visie
van de wetgever inzake de rol en functie van deze nieuwe waarborgen voor de legitimatie van het regulerend optreden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.

7.2

De beperkingen van de 'regulatory contract'-theorie

Op basis van de casestudies van hoofdstuk 4 kan worden geconcludeerd, dat een
visie van de wetgever inzake de inbedding van de mededingingstoezichthouders die
voornamelijk is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie onvoldoende waarborgt dat de toezichthouders op een objectieve en evenwichtige wijze rekening kunnen houden met de belangen van alle stakeholders. Het wordt betoogd, dat gelet op
de reguleringsomgeving waarbinnen de onafhankelijke mededingingstoezichthouders functioneren en gelet op de invloed van het Europese recht, de wetgever expli-

cieter moet erkennen dat de 'regulatory contract'-benadering wegens politieke, economische en juridische redenen tot problemen leidt op het niveau van de wetgever,
de minister en de mededingingstoezichthouders en dat meer inspiratie moet worden
gehaald uit de 'stakeholders'-theorie.
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7.2.1

'Regulatory contract'-theorie werkt niet op niveau wetgever

Allereerst werd op basis van een analyse van de aard van de bevoegdheden en van de
praktijk van de toezichthouders duidelijk dat de wijze waarop de wetgever de
bevoegdheden van de toezichthouders voornamelijk als uitvoerend voorstelde, niet
overeenkomt met de aard van de bevoegdheden die in werkelijkheid aan hen zijn toegekend. In de praktijk heeft de wetgever aan alle mededingingstoezichthouders
bevoegdheden met regulerende effecten toegekend, waarbij open normen moeten
worden geinterpreteerd en toegepast en noodzakelijkerwijze economische of juridische keuzes moeten worden gemaakt (hfdst. 1, par. 8.2, hfdst. 3, par. 2.5.2, par. 3.5.1
en par. 4.5.1 en hfdst. 4). De regulerende bevoegdheden worden in toenemende
mate gecombineerd met sanctionerende bevoegdheden. Het is wel zo dat de aard van
de regulerende effecten kan varieren afhankelijk van of het gaat om de
bevoegdheid
tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften, de bevoegdheid tot de
opstelling van beleidsregels, de bevoegdheid om vooraf voor een concreet geval op
grond van de wet nieuwe voorschriften te stellen of om achteraf open normen te
interpreteren en toe te passen op een concreet geval.

Ten tweede werd duidelijk, dat de mededingingstoezichthouders de bevoegdheid
hebben om ter interpretatie van open normen en de afweging van belangen beleidsregels op te stellen. Beleidsregels zijn enkel bindend voor de toezichthouders zelf,
tenzij de toepassing van deze regels wegens bijzondere omstandigheden voor een of
meer belanghebbenden onevenredige gevolgen heeft (art. 4:84 Awb). Desondanks
kunnen de beleidsregels ook externe regulerende effecten hebben, omdat de marktpartijen rekening houden met en vertrouwen op de wijze waarop de toezichthouders
voornemens zijn hun bevoegdheden uit te oefenen. De casestudies van hoofdstuk 4
tonen aan, dat de reguleringsomgeving waarbinnen de toezichthouders functioneren en de aard van hun concrete regulerende bevoegdheden, waarbij zij ex ante of ex
post invulling en toepassing geven aan open normen, in de praktijk leiden tot een
vervaging van het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften (hfdst. 4, par. 2.3.1 en par. 4.1). Daarom wordt betoogd, dat de stelling dat
het primaat van de wetgever zich verzet tegen de toekenning van regelgevende
bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder zich moeilijk verdraagt met
de bevoegdheid om beleidsregels te stellen inzake de interpretatie van open normen
en de afweging van belangen die de facto regulerende effecten hebben.2
Ten derde maakten de casestudies inzake de mta-tarieven en de kabeltarieven duidelijk, dat bij een beperkte formulering van de rol van de toezichthouders waarbij
2.

Zie ook L.RM. Verhey & N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel
toezicht', in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer:
Kluwer 2005, p. 211-212.
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hun bevoegdheden zo restrictief mogelijk worden geformuleerd, de wetgeving werd
ingehaald door economische en technologische ontwikkelingen (hfdst. 4, par. 2.3.1).
Als gevolg kon de OPTA niet op effectieve wijze optreden tegen concurrentieverstoringen waarvan de consument veel nadeel ondervond. Daarnaast bestond het
gevaar, dat de toezichthouders door een beperkte formulering van het wettelijke
mandaat onvoldoende konden bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van
het Europese recht. Hier moet worden opgemerkt, dat de gebrekkige bevoegdheden
van de OPTA niet alleen waren te wijten aan de visie van de wetgever over de rol van
de OPTA. Ook het Europese regelgevingskader was in de eerste reguleringsperiode
niet dynamisch geformuleerd en hield onvoldoende rekening met nieuwe marktont-

wikkelingen (zie hfdst. 3, par. 2).
De voorgaande ontwikkelingen deden de vraag rijzen of de wetgever onder het regelgevingskader uit de eerste reguleringsperiode de OPTA regelgevende bevoegdheden of

ruimere bevoegdheden had moeten toekennen dan de oude ONP-richtlijnen expliciet
vereisten. De wetgever moet op grond van artikel 10 EG alle maatregelen treffen om
een volle werking van een richtlijn in overeenstemming met het ermee beoogde doel te
verzekeren. Indien richtlijnbepalingen volledige harmonisatie tot doel hebben, zoals
de AMM-bepalingen van de elektronische communicatierichtlijnen uit de tweede reguleringsperiode, mogen de lidstaten op grond van artikel 10 EG de toezichthouders op
dit onderwerp geen verdergaande bevoegdheden toekennen dan de richtlijnen bepalen. De AMM-bepalingen van de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode
bevatten slechts minimumharmonisatie.3 Daarom was de wetgever op een algemeen
niveau wel bevoegd maar niet verplicht op grond van artikel 10 EG de OPTA meer
bevoegdheden te geven dan de oude ONP-richtlijnen expliciet vereisten, in die zin dat
ondernemingen buiten het minimum AMM-kader om aan ex ante regulering moesten
worden onderworpen. Niettemin is wel beargumenteerd, dat artikel 10 EG zo moet
worden geinterpreteerd, dat indien de wetgever een instantie met verschillende Europese taken belast, de wetgever bij het bestaan van keuzeruimte rekening moet houden
met specifieke nationale omstandigheden, zoals infrastructurele bottlenecks en eisen
van de gebruikers, om te waarborgen dat de nationale autoriteit zijn Europese
bevoegdheden op effectieve wijze kan uitvoeren (hfdst. 3, par. 2.5.3). Onder omstandigheden zou dit kunnen betekenen dat de verplichtingen die voor de wetgever uit artikel 10 EG voortvloeien, kunnen varieren per lidstaat. De nationale omstandigheden in
een lidstaat zouden kunnen vereisen dat voor een effectieve uitoefening van een Europese bevoegdheid met keuzeruimte, ex ante algemene regels kunnen worden opgesteld
zonder dat de betrokken Europese bepalingen dit expliciet vereisen. Indien de minister
wegens (potentiele) belangenconflicten tussen de aandeelhoudende en regulerende
activiteiten van de staat deze niet zelf kan uitoefenen en/of de opstelling van de
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beoogde ministeriele regels de OPTA zou belemmeren in een concreet geval op basis
van een onpartijdig oordeel uitvoering te geven aan haar bevoegdheden, zouden de
noodzakelijke regelgevende bevoegdheden aan de onafhankelijke toezichthouder
moeten worden toegekend. In het licht van het voorgaande had de wetgever meer

moeten doen om te zorgen dat de OPTA op grond van artikel 9 van Richtlijn 97/33/EG
(de Interconnectierichtlijn) in het belang van a]le gebruikers adequate interconnectie
kon bevorderen en garanderen, zodat de OPTA in een situatie als die van de mtageschi]len op effectieve wijze had kunnen optreden tegen de concurrentieproblemen
ter waarborging van de interoperabiliteit van de telecommunicatiediensten en de concurrentie (hfdst. 4, par. 2.3.1).
7.2.2

'Regulatory contract'-theorie werkt niet op niveau minister

De casestudies uit hoofdstuk 4 toonden ook aan, dat door de reguleringsomgeving
van de bijzondere mededingingstoezichthouders, waarin het onderscheid tussen
beleid en uitvoering moeilijk is te maken, de politieke controle op het functioneren
van de mededingingstoezichthouders via de ministeriele verantwoordelijkheid maar
beperkt kan bijdragen aan de legitimatie van de uitoefening van de regulerende
bevoegdheden door de toezichthouders (hfdst. 4, par. 3.4.1). De x-factor en gasricht-

lijnenzaken laten zien, dat de DTe in de praktijk lange tijd onafhankelijk van de politiek kon opereren. Ook bij grote onduidelijkheid over de reikwijdte van de bevoegdheden kreeg de DTe (lange tijd) geen aanknopingspunten van de minister, in de
vorm van algemene aanwijzingen of nieuwe aanvullende wetgeving en was hiertoe
ook geen verzoek gedaan door het parlement. Bovendien zal het voor de minister bij
de opstelling van algemene regels op verzoek van het parlement, in de praktijk vaak
moeilijk zijn met een meerderheid van het parlement overeenstemming te bereiken
over alle complexe, vaak technische, punten waarover de toezichthouder moet
beslissen. Indien de minister wel ministeriele regels heeft opgesteld, zullen de toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden in een concreet geval vanwege de conflicterende belangen van de verschillende stakeholders vaak nog steeds
een complexe belangenafweging moeten maken. Het is zeer onwenselijk, dat de
minister gedetailleerde richtsnoeren opstelt of gedurende het besluitvormingsproces aanwijzingen geeft. Dit kan de toezichthouder belemmeren voldoende in te spelen op de dynamiek van de markt en kan de onafhankelijkheid van het toezicht voor
de beoordeling van individuele gevallen in gevaar brengen.
7.2.3

'Regulatory contract'-theorie werkt niet in praktijk toezichthouders

Als gevolg van het voorgaande kan de 'regulatory contract'-theorie ook niet werken
in de praktijk van de mededingingstoezichthouders. Het bestaan van gedetailleerde
wettelijke regels of ministeriale aanwijzingen kan de toezichthouders belemmeren
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om het wettelijke mandaat op een effectieve en onpartijdige wijze te realiseren.
Daarnaast kan dit vaak niet voorkomen dat zij in het concrete geval nog steeds noodzakelijke belangenafwegingen moeten maken, omdat verschillende partijen bij het
mededingingstoezicht zijn betrokken. Bovendien staat de theorie ook op gespannen
voet met de verplichtingen die voor de mededingingstoezichthouders voortvloeien
uit het Europese recht. Het is immers vaste rechtspraak van het Ho f van Justitie, dat
de toezichthouders, ongeacht het bestaan van een expliciete nationale wettelijke
grondslag, het nuttige effect van de Europese mededingingsregels moeten waarborgen. Daarnaast moeten de mededingingstoezichthouders op alle gebieden waar
sprake is van harmonisatie of van beleidsbevoegdheden van de EG, waarborgen dat
zij bij de uitoefening van hun bevoegdheden geen afbreuk doen aan de nuttige werking van het Europese beleid (hfdst. 2, par. 5.2.2 en par. 5.5.2). Tot slot moeten zij,
ongeacht het bestaan van een specifieke nationale wettelijke grondslag, nationale
wetgeving of ministeriele aanwijzingen die strijdig zijn met het rechtstreekswerkende Europese recht buiten toepassing laten, mits het rechtszekerheidsbeginsel

wordt gerespecteerd (hfdst. 2, par. 5.2.1 en par. 5.5.2).
7.2.4

Verhouding algemeen/sectorspeciliek mededingingstoezicht

De visie van de wetgever over de inbedding van de mededingingstoezichthouders op
basis van de 'regulatory contract'-theorie werkt ook door in de vormgeving van de
relatie tussen het algemene en het bijzondere mededingingsrecht en tussen de NMa
en de bijzondere mededingingstoezichthouders (zie hfdst. 5, par. 1). In deze visie
wordt de nadruk gelegd op de ondergeschikte en tijdelijke rol van het ex ante, interventionistische, sectorspecifieke mededingingstoezicht en het zaligmakende ideaal
van het ex post, marktgeorienteerde, algemene mededingingstoezicht. De assumptie
is dat de belangen van de stakeholders het beste zijn gediend door het sectorspecifieke toezicht zoveel mogelijk bij de NMa onder te brengen, die na verloop van tijd
de taken van de bijzondere toezichthouders zal overnemen. Laatstgenoemde instantie zal bij gebreke van een adequaat ex ante en proactief sectorspecifiek optreden als
vangnet functioneren door voornamelijk ex post en reactief concurrentiebelemmeringen aan te pakken.
Kamermodel draagt niet bij aan meer consistentie en effectiviteit
De casestudies en voorbeelden uit hoofdstuk 5 tonen aan, dat de assumpties van de
wetgever inzake de samenwerking tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders
in de praktijk niet werken danwel in belangrijke mate kunnen worden genuanceerd.
7.2.4.1

Allereerst werd duidelijk dat het kamermodel in vergelijking tot het samenwerkingsprotocol niet bijdraagt aan een meer consistente en effectieve toepassing van het
mededingingsrecht. Zowel het kamermodel als het samenwerkingsprotocol hebben
over het algemeen gezorgd voor een consistente toepassing van mededingingsrele-
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vante begrippen door de NMa en de bijzondere toezichthouders (hfdst. 5, par. 2).
Een verschillende visie tussen de NMa en de bijzondere toezichthouders vloeit niet

zo zeer voort uit het feit dat laatstgenoemden in strijd handelen met het mededingingsrecht, maar veeleer uit een andere wettelijke taakopdracht. Immers, de NMa
heeft voornamelijk de taak de mededinging te bewaken, terwijl de bijzondere toezichthouders de taak hebben de mededinging te bevorderen en de belangen van de
eindgebruikers te bevorderen. Voorts werd geconstateerd dat het vanuit het oog-

punt van good governance onder omstandigheden zelfs is aan te bevelen, dat de
voorkeur wordt gegeven aan een toezichtsarrangement waarbij een afzonderlijke bij-

zondere toezichthouder wordt opgericht (hfdst. 5, par. 5.3). Het gaat dan om situaties waarin de wetgever de keuze heeft gemaakt tot liberalisering van een sector en
het voorzienbaar is dat de concurrentieproblemen wegens structurele toetredingsbarridres van lange duur zijn. In dergelijke situaties is behoefte aan een sterke toezichthouder met bevoegdheden tot ex ante economische en technische regulering.
Het kan dan gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn dat voorrang wordt gegeven aan
de meer interventionistische benadering van de sectorspecifieke toezichthouder ten

opzichte van de meer op de vrije markt georienteerde benadering van de algemene
mededingingsautoriteit, die kan leiden tot onderregulering. Bovendien is relevant
dat uit het onderzoek bleek, dat de samenwerking op grond van het samenwerkingsprotocol veel transparanter is dan het interne afstemmingproces binnen het kamermodel. De samenwerking op basis van het samenwerkingsprotocol vormt daarom
een meer transparante check, die de stakeholders beter in staat stelt te controleren
of de besluiten van de bijzondere toezichthouders consistent, effectief en proportioneel zijn (hfdst. 5, par. 2.4).
Op grond van de casestudies en voorbeelden uit hoofdstuk 5 kan ook worden geconcludeerd, dat de assumptie dat de samenwerking binnen het kamermodel zou leiden
tot een meer geintegreerde en aanvullende toepassing van het algemene en sectorspecifieke mededingingsrecht dan de samenwerking op grond van het samenwerkingsprotocol, in de praktijk niet is bewaarheid. Het onderzoek toont aan, dat bij
beide samenwerkingsmodaliteiten vooral in het begin van het liberaliseringsproces
de assumptie van de wetgever dat de NMa als bewaker van de eerlijke mededinging
op grond van de Mw reactief sanctionerend optreedt bij gebreke van sectorspecifieke
bevoegdheden, in de praktijk niet heeft gewerkt (hfdst. 5, par. 3). Wegens de algemeenheid van de normen van het mededingingsrecht en de complexe specifieke
mededingingsrechtelijke vragen die spelen in netwerksectoren in transitie, heeft de
NMa vooral in de eerste reguleringsperiode het algemene mededingingsrecht terughoudend toegepast. Zo heeft de NMa in verschillende zaken, zoals in de zaak met
betrekking tot de mta-tarieven, de groothandelskabeltarieven, de groothandelsmarkt voor elektriciteit en de gasrichtlijnen, niet goed onderzocht en gemotiveerd of
het sectorspecifieke regime effectieve instrumenten biedt voor de opheffing van
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bepaalde concurrentieverstoringen. Daarom is zij in deze zaken niet of slechts na een
lange periode opgetreden tegen concurrentieverstoringen, terwijl op voorhand aannemelijk was dat de bijzondere toezichthouders niet over (adequate) bevoegdheden

beschikten.
7.2.4.2 De proactieve en ex ante effecten van het algemene mededingingsrecht
Aan de hand van de casestudies en voorbeelden uit hoofdstuk 5 wordt betoogd, dat
de publicatie van richtsnoeren door de NMa in samenwerking met de bijzondere toezichthouders over de invulling van de flexibele normen van het algemene mededin-

gingsrecht in een bepaalde sector, maakt dat de assumptie dat het sectorspecifieke
mededingingsrecht vooral ex ante en proactief en het algemene mededingingsrecht
voornamelijk ex post en reactief wordt toegepast, in de praktijk niet houdbaar is
(hfdst. 5, par. 4). De interpretatie en toepassing van de flexibele normen van het
mededingingsrecht kan in overeenstemming met de Ahmed Saeed-jurisprudentie
van het Hof van Justitie evolueren met de inhoud van de sectorspecifieke regels en
worden toegespitst op de specifieke kenmerken en problemen van een sector. Door
de opstelling van de richtsnoeren kan de NMa de bevoegdheidsuitoefening door de
bijzondere toezichthouders reguleren en invloed uitoefenen op de inhoudelijke keuzes die in de netwerksectoren worden gemaakt. Daarnaast is vastgesteld dat de richtsnoeren van de NMa en de bijzondere toezichthouders in juridisch opzicht de stakeholders niet kunnen binden, maar in de praktijk houden de marktpartijen hier toch
rekening mee. Het gevolg is dat de NMa de facto via de link van het sectorspecifieke
recht de gedragingen van de betreffende ondernemingen met behulp van strenge
maatstaven ex ante kan reguleren op grond van het algemene mededingingsrecht.
Gelet op het gegeven dat de normen van het algemene mededingingsrecht kunnen
worden toegespitst op de kenmerken van een sector en gelet op de potentiele regulerende effecten van de beleidsregels van de NMa, kan ook de assumptie van de wetgever dat sectorspecifieke regulering slechts tijdelijk is, in belangrijke mate worden
genuanceerd.

7.3

Good governance in de praktijk van de mededingingstoezichthouders

Op basis van de casestudies van hoofdstuk 4 kan worden vastgesteld, dat de hoofdzakelijk op de 'regulatory contract'-theorie georienteerde benadering van de wetgever inzake de rol van de mededingingstoezichthouders de toezichthouders voor good
governance dilemma's stelde. Bij gebreke van (duidelijke) bevoegdheden moesten zij
steeds een afweging maken tussen enerzijds de bescherming van het belang van de

consument en een effectieve realisatie van de doelstellingen van de wetgeving en
anderzijds het respect voor nationale constitutionele rechtsbeginselen, zoals het
legaliteitsbeginsel (hfdst. 4, par. 2.3.1 en par. 3.4.1). De mededingingstoezichthou-
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ders hebben in de eerste reguleringsperiode verschillende malen het consumenten-

belang zwaarder laten wegen door de grenzen van de wet op te zoeken en/of te overschrijden. Dit leidde tot lange juridische procedures en tot een rechtsonzekere en

onvoorspelbare juridische situatie. In verschillende gevallen, zoals in de mta-, kabel-,
en x-factor-zaken, kon vanuit het oogpunt van de consument met de acties van de
toezichthouders worden gesympathiseerd. Echter, vanwege het feit dat prijsregulering diepgaand grijpt in de commerciele vrijheid en de eigendom van de marktpartijen, had een dergelijke interventie moeten worden gebaseerd op een duidelijke
wettelijke grondslag. Daarom wordt betoogd, dat de toezichthouder het legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel uiteindelijk zwaarder moet laten wegen in geval de
wetgever geen (duidelijke) bevoegdheden tot ex ante economische regulering heeft
toegekend.
Hoewel de Awb en het oude wettelijke kader weinig verplichtingen bevatten orn good
governance in de praktijk te brengen, hadden de toezichthouders in de eerste reguleringsperiode reeds verschillende good governance initiatieven genomen (hfdst. 4,
par. 2.3.2 en par. 3.4.2). Het is positief te waarderen, dat de toezichthouders uitgebreide en transparante consultatieprocedures hebben gevoerd, dat zij consultatiedocumenten, besluiten, richtsnoeren, handhavingsplannen en jaarverslagen hebben
gepubliceerd en workshops en bedrijfsbezoeken hebben georganiseerd. Echter, uit
de casestudies bleek ook dat in de praktijk van de mededingingstoezichthouders niet
altijd een oprechte good governance cultuur bestond (hfdst. 4, par. 2.3.2 en
par. 3.4.2). De mededingingstoezichthouders zorgden niet in alle gevallen dat hun
besluiten en besluitvormingsprocedures een goede kwaliteit hadden, waardoor zij
niet op een evenwichtige en objectieve wijze rekening konden houden met de belangen van alle stakeholders. Zo gingen de toezichthouders in de openbare consultatieprocedures niet altijd een open dialoog met de marktpartijen aan. Zij gingen onvoldoende in op de ideeen en opmerkingen van de marktpartijen en besteedden in de
motivering van de definitieve besluiten hier te weinig aandacht aan. Ook gingen de
ontwerp-besluiten of consultatiedocumenten in de eerste reguleringsperiode in veel
gevallen nauwelijks in op de verschillende reguleringsalternatieven en werd de voorgestelde reguleringsoptie niet getoetst aan het proportionaliteits-, effectiviteits- en
efficientiebeginsel. Hierdoor waren de (ontwerp-)besluiten onvoldoende gemotiveerd. Daarnaast kregen niet alle stakeholders een goede kans hun belangen bij de
toezichthouders te vertegenwoordigen. In sommige gevallen, zoals de gasrichtlijnenzaak, pleegden de toezichthouders hoofdzakelijk overleg met de voormalige monopolist en werden de overige stakeholders buitengesloten bij de voorbereiding van
nieuwe besluiten of beleidswijzigingen. Het is te begrijpen dat de toezichthouders
onder omstandigheden intensiever overleggen over nieuwe voorstellen en de uitwerking daarvan met de stakeholders voor wie de voorstellen de meest ingrijpende
gevolgen hebben. Niettemin kan dit nooit betekenen dat de andere stakeholders, die
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als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb moeten worden aangemaakt, buiten spel worden gezet en geen adequate participatiemogelijkheden hebben (zie ook

hfdst. 7, par. 5.3).
Bij gebreke van specifieke wettelijke voorzieningen werd de stem van de consument
niet op structurele en transparante wijze vertegenwoordigd in de consultatieprocedures bij de mededingingstoezichthouders. Weliswaar werd de Consumentenbond
bij sommige procedures betrokken, maar hieraan lag geen transparant en consistent
beleid van de toezichthouders en de Consumentenbond ten grondslag. Ook werd
niet duidelijk op welke wijze werd gewaarborgd dat de mening van de Bond ook daadwerkelijk representatief is voor die van de consument, die geen homogene groep is.
Evenmin bestond in de eerste reguleringsperiode voldoende transparantie over de
procedures voor de uitoefening van de regulerende, sanctionerende en geschilbeslechtende bevoegdheden en over de prioriteitenstelling. Inmiddels hebben de toezichthouders in de tweede reguleringsperiode verschillende initiatieven genomen
om good governance in de praktijk te verbeteren door de publicatie van beleidsregels
over de te volgen procedures en transparant te zijn over de aandachtsgebieden van
hun activiteiten en hierover verantwoording af te leggen.

7.4

NMa en good governance

In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd dat de NMa over het algemeen een positieve rol
heeft gespeeld bij de bevordering van good governance door de bijzondere mededingingstoezichthouders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden (hfdst. 5,
par. 2.4 en par. 5.1). Zij heeft haar rol een eigen invulling gegeven door niet alleen te
stimuleren dat mededingingsrelevante begrippen consistent worden toegepast en
'forum shopping' wordt voorkomen, maar door ook te controleren of de ontwerpreguleringsmaatregelen van de bijzondere toezichthouders proportioneel en effectief zijn voor de oplossing van bepaalde concurrentieproblemen. Ondanks de positieve rol van de NMa bij de bevordering van good governance is ook geconcludeerd
dat de uitvoering van deze rol kan worden verbeterd. Vanwege het mogelijke gezag
dat de bijzondere toezichthouders en de administratieve en civiele rechter aan haar
adviezen kunnen toekennen, is het wenselijk dat de NMa de belanghebbende stakeholders de gelegenheid biedt hierop te reageren (zie ook hfdst. 6, par. 5.3). Ter waarborging van een efficient en effectief besluitvormingsproces moet worden voorkomen, dat de adviesprocedure bij de NMa te veel tijd in beslag neemt, omdat de
bijzondere toezichthouders zelf nog uitgebreide nationale en/of Europese consultatieprocedures moeten volgen. Daarom zou kunnen worden overwogen de consultatie over het ontwerp-NMa advies te integreren in de consultatieprocedure bij de bijzondere toezichthouders en dat de NMa op basis van de gemaakte opmerkingen
gemotiveerd moet aangeven of zij wel/niet bij haar oorspronkelijke advies blijft.
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Verder werd vastgesteld, dat de NMa de adviezen beter moet motiveren en uitgebreider moet ingaan op de good governance beginselen waaraan zij de besluiten van de
bijzondere toezichthouders toetst (hfdst. 5, par. 5.2.4). Bij een meningsverschil met
de bijzondere mededingingstoezichthouder over de toepassing en interpretatie van
mededingingsrelevante begrippen moet de NMa meer oog hebben voor het bijzondere wettelijke mandaat van de bijzondere toezichthouders, dat tot andere keuzes

kan leiden bij de toepassing van mededingingsconcepten in een concreet geval dan
bij de toepassing van de Mw het geval zou zijn geweest (hfdst. 3, par. 2.6 en hfdst. 5,
par. 2.2.1). Zij zou ter waarborging van de legitimiteit van de besluitvorming door de
bijzondere toezichthouders explicieter moeten motiveren waarom het al dan niet
gerechtvaardigd is dat het wettelijke mandaat van laatstgenoemden heeft geleid tot
een andere keuze dan op grond van het algemene mededingingsrecht zou zijn
gemaakt. Voorts zou de bijzondere toezichthouder de afwijkende toepassing van
algemene mededingingsrechtelijke begrippen goed moeten motiveren in het licht
van de doelstellingen van de sectorspecifieke wetgeving.

7.5

Rol van de administratieve rechter bij de bevordering van good

governance

7.5.1

De 'regulatory contract'-theorie en bevoegdheidsperikelen

In hoofdstuk zes werd geconcludeerd, dat de administratieve rechter als gevolg van
de 'regulatory contract'-benadering van de wetgever in de eerste reguleringsperiode
in verschillende zaken met een dilemma werd geconfronteerd tussen enerzijds het
respect voor nationale constitutionele rechtsbeginselen en anderzijds het waarborgen van een effectief toezicht (hfdst. 6, par. 3.5.1, par. 4.4 en par. 7.2). De uitspraak
van het CBB in de Dutchtone-zaak, dat de OPTA als deskundige telecommunicatie
toezichthouder een bepaalde keuzevrijheid nodig heeft om de doelstellingen van de
Tw te realiseren, is vanuit het oogpunt van good governance positief te waarderen
(hfdst. 6, par. 3.2). De uitspraak erkent, dat het noodzakelijk is dat in het licht van
de doelstellingen van de wetgeving en het Europese recht een belangenafweging

plaatsvindt bij de uitleg van de bevoegdheden van de OPTA, waardoor op een proportionele wijze rekening kan worden gehouden met de belangen van alle stakeholders.
Echter, het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel verzetten zich tegen
een al te ruime uitleg van de bevoegdheden van de toezichthouders in het licht van
de doelstellingen van de wet en het Europese recht. De mededingingstoezichthouders mogen de doelstellingen van de wet en de Europese richtlijnen niet gebruiken
als grondslag voor de oplegging van nieuwe verplichtingen aan de marktpartijen.
Bovendien kunnen de bepalingen van de Europese richtlijnen zelf geen nieuwe verplichtingen opleggen aan de marktpartijen.
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In het licht van het voorgaande wordt betoogd, dat het begrijpelijk is dat de rechtbank Rotterdam (tweede mta-uitspraak en kabelzaken) en het CBB (x-factorzaak en
gasrichtlijnenzaak) in sommige gevallen de belangen van de gereguleerde marktpartijen zwaarder lieten wegen door de bevoegdheden van de toezichthouders restrictief
te interpreteren en/of hun besluiten te vernietigen, in geval zij bij gebreke van een adequate wettelijke grondslag de tarieven van bepaalde marktpartijen in feite ex ante wilden reguleren op basis van het beginsel van kostenorientatie of meer ingrijpende verplichtingen wilden opleggen dan waarin de wettekst voorzag (hfdst. 6, par. 3 en par. 4).
Het CBB en de rechtbank Rotterdam hadden in verschillende gevallen een andere
visie over de wijze waarop de belangenafweging moest uitvallen. In sommige gevallen heeft de rechtbank Rotterdam, met name in de Dutchtone-zaak en de derde rntauitspraak, de bevoegdheden van de OPTA op een onnodig formele wijze geinterpreteerd. In deze zaken boden de wettelijke bepalingen de rechtbank meer ruimte om
bij de uitleg van bestaande bevoegdheden van de OPTA rekening te houden met de
bijzondere taak van de OPTA, de doelstellingen van haar bevoegdheden en het Europese recht (hfdst. 6, par. 3.3.4, par. 3.5.1 en par. 7.2).
Niettemin hebben de rechters door verschillende belangrijke besluiten van de mededingingstoezichthouders wegens een bevoegdheidsgebrek te vernietigen, een duidelijk signaal aan de wetgever afgegeven. Gelet op de ingrijpende gevolgen van besluiten tot economische interventie voor de gereguleerde marktpartijen, is op grond van
het legaliteitsbeginsel een duidelijke wettelijke basis vereist voor de ex ante regulering van de commerciele gedragingen van de marktpartijen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de toezichthouders over voldoende discretie moeten beschikken voor een
effectieve realisatie van hun wettelijke mandaat.
7.5.2

Trend naar een meer indringende rechterlijke toetsing

Hoofdstuk 6 heeft ook vastgesteld, dat het CBB en de rechtbank Rotterdam,
ondanks het bestaan van een aanmerkelijke keuzeruimte, de besluiten van de mededingingstoezichthouders die uitvoering geven aan implementatiewetgeving (Tw) en
aan aansluitingswetgeving (Mw) niet louter marginaal hebben getoetst, in die zin dat
zij zich niet hebben beperkt tot de toetsing of de toezichthouders in redelijkheid tot
een bepaald besluit hebben kunnen komen. De geanalyseerde uitspraken laten een
duidelijke trend richting een meer indringende rechterlijke toetsing zien (hfdst. 6,
par. 3.5.2, par. 5.4 en par. 7.3). Hierbij moet worden aangetekend dat het CBB de
besluiten van de DTe terughoudender toetst vanwege het feit, dat de DTe over ruimere discretionaire (regelgevende) bevoegdheden beschikt dan de OPTA en de NMa.
Het CBB toetst wel indringend of de DTe de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur heeft gerespecteerd (hfdst. 6, par. 4).
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De indringendheid van de rechterlijke toetsing kan afhankelijk van de keuzeruimte
die een bepaalde bevoegdheid aan de toezichthouder toekent en de omstandigheden
van het geval varieren, maar in het algemeen gaan de rechters na of een
besluit goed
is gemotiveerd, hieraan een toereikend marktonderzoek ten grondslag ligt, de feiten
goed zijn vastgesteld en beoordeeld in het licht van het nationale en het Europese
recht en het bestaan van een mededingingsrechtelijk probleem aannemelijk of overtuigend is gemaakt. Indien de NMa een met redenen omkleed advies heeft gepubliceerd over een besluit van een bijzondere toezichthouder, kan de rechter hieraan
veel gezag hechten. Het gevolg is dat de onderzoeksplicht en
bewijslast voor de bijzondere toezichthouder bij de afwijking van dit advies wordt verhoogd.

Bij de boordeling van concentratiebesluiten hanteert het CBB normaliter de toets
dat aannemelijk moet worden gemaakt dat sprake is van een mededingingsprobleem. In de Nuon/Reliant-zaak heeft de rechtbank Rotterdam een strengere
rechterlijke toets toegepast op een prospectieve analyse van de NMa inzake de effecten
van een fusie op potentieel strategisch gedrag van de nieuwe onderneming door te
overwegen, dat met een'hoge mate van waarschijnlijkheid' moet komen vast te staan
dat aan de voorwaarden voor de weigering van een vergunning
of voor de voorwaareen
is
voldaan
delijke verlening van
vergunning,
(hfdst. 6, par. 5.2). Het is betoogd,
dat de aanpak van de rechtbank Rotterdam, in lijn met de benadering
van het Hof
van Justitie in het Tetra Laval-arrest, kan worden gerechtvaardigd op grond
van de
aard van de mededingingsrechtelijke analyse die in deze zaak aan de orde was. In
deze zaak had de NMa haar besluit inzake de mededingingsbeperkende effecten van
de fusie met name gebaseerd op de verbeterde mogelijkheid voor de nieuwe onder-

neming om in de toekomst misbruik van machtspositie te maken, welke gedragingen
moeilijk waren vast te stellen. Naarmate toekomstige gebeurtenissen onzekerder
worden en de link tussen een voorgenomen concentratie of een machtspositie en de

potentiele effecten hiervan op toekomstig gedrag van de betrokken ondernemingen
verder is verwijderd, is de zorgvuldigheid van het onderzoek van bijzonder
belang. In
een dergelijk geval moet de rechter hoge eisen stellen aan het bewijs van de toezichthouders, in die zin dat zij aantonen dat bij gebreke van een bepaald besluit bepaalde
economische effecten realistisch zijn
(hfdst. 6, par. 2.1, par. 5.2, par. 5.4 en par. 7.3).
7.5.3

De invloed van de administratieve
rechter op good governance

Aangezien de mededingingstoezichthouders in bepaalde mate en dan met name voor
de beoordeling van individuele zaken, onafhankelijk van de politiek kunnen opereren, is de wijze van toetsing door de administratieve rechter positief gewaardeerd.
De rechter vormt een effectieve check of de toezichthouders in een concreet
geval op
een goede wijze uitvoering hebben gegeven aan hun
bevoegdheden. In deze rol kan
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de rechter de beperkte werking van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid voor het functioneren van de mededingingstoezichthouders compenseren.
Ten tweede bevorderen zowel de rechtbank Rotterdam als het CBB door hun wijze
van toetsing good governance door de drie mededingingstoezichthouders, in die zin
dat zij de grenzen van de wet respecteren en hun besluiten met een gedegen economische analyse onderbouwen. Dit stimuleert dat de besluitvormingsprocedures en
de inhoud van de besluiten een hoge kwaliteit hebben en dat op een evenwichtige en
objectieve wijze rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders.

Ten derde is een meer indringende rechterlijk toetsing in overeenstemming met de
wijze waarop het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg, onder invloed
van de ontwikkelingen in de constitutionele tradities van de lidstaten, invulling geven
aan het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming, welke lijn het
Hof heeft bevestigd en verduidelijkt in het Tetra Laval- arrest. Aangezien het beginsel
van een effectieve rechtsbescherming is gericht op de realisatie van de fundamentele
waarden van de democratische rechtsstaat die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten, is het positief te waarderen dat de rechters de
meer indringende toets ook toepassen in puur nationale zaken. Voorts draagt de toepassing van een gelijkwaardige rechterlijke toets in Europese en nationale zaken bij
aan de bevordering van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid bij de beoordeling
van vergelijkbare vorderingen ongeacht of zij worden gebaseerd op het Europese of
het nationale recht.

Niettemin is aangetekend, dat de rechter de keuzeruimte van de gespecialiseerde
toezichthouders moet respecteren. Immers, laatstgenoemden hebben van de wetgever het mandaat gekregen om, na het volgen van de juiste procedures, complexe
afwegingen tussen de conflicterende belangen van de stakeholders te maken. De
rechter moet daarbij belang hechten aan de potentiele legitimerende werking van
consultatieprocedures voor het maken van juridische en economische keuzes, mits
deze procedures de stakeholders en representatieve organisaties, die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb moeten worden aangemerkt, adequate participatiemogelijkheden hebben geboden en zij hebben geleid tot een evenwichtige en
objectieve afweging van hun belangen. Daarbij is gesteld dat de rechter het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 Awb op grond van artikel 10 EG en het Europese
rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming zoveel mogelijk in het licht van
de bepalingen en de doelstellingen van het Europese recht moet interpreteren (zie
hfdst. 6, par. 6.7.1 en par. 7.5).

Vanuit het oogpunt van het belang van een effectief en efficient functionerend
rechtsbeschermingssysteem is het te begrijpen dat de individuele consumenten en
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de afnemers in een vergelijkbare economische positie als de consument, niet als
belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb worden aangemerkt (hfdst. 6, par. 7.1).
Niettemin is bij een dergelijke uitleg van het belanghebbende-begrip van belang, dat
de wetgever speciale voorzieningen treft, die het in de praktijk
mogelijk maken dat
de
consumenten
en
de
kleine
afnemers
de belangen van
daadwerkelijk kunnen worden vertegenwoordigd bij de rechter door representatieve organisaties die op grond
van artikel 1:2, derde lid, Awb als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt (zie
ook hfdst. 4, par. 4.4.2). De door het CBB gehanteerde meer flexibele en contextuele
interpretatie van de voorwaarden van de Awb inzake representatieve organisaties,
leidt tot betere mogelijkheden voor de vertegenwoordiging van de belangen van de
stakeholders, die zelf niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb kunnen
worden aangemerkt (zie hfdst. 6, par. 4.3.1).
Op grond van het voorgaande kan dus worden geconcludeerd, dat de administratieve
rechter zoveel mogelijk moet controleren of de kwaliteit van de procedures goed was,
de belanghebbende stakeholders zijn gehoord, de
feiten goed zijn vastgesteld en
beoordeeld en of de economische analyse robuust is. De rechter moet beoordelen of
de belangenafweging in het licht van de wet, het Europese recht en de uitkomsten
van de consultaties evenwichtig is, zonder zijn oordeel over de gewenste
afweging
hiervoor in de plaats te stellen. Echter, in geval de wetgever geen duidelijke visie
heeft ingenomen inzake de legitimerende werking van de consultatieprocedures

voor de uitoefening van de regulerende bevoegdheden van de mededingingstoezichthouders en deze procedures geen goede kwaliteit hebben, zoals in de eerste
reguleringsperiode het geval was, zullen de besluiten van de toezichthouders minder
snel de rechterlijke toets doorstaan.

7.6

De invloed van het Europese recht in de tweede reguleringsperiode

(2004-heden)

Onder invloed van het Europese recht komt de legitimiteit van de inbedding van de
mededingingstoezichthouders die voornamelijk is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie in de tweede reguleringsperiode verder onder druk te staan. Allereerst
vloeit uit de nieuwe communicatierichtlijnen en de energierichtlijnen in combinatie
met artikel 10 EG voor de wetgever een plicht voort om de instanties die met de uitvoering van de richtlijnen worden belast, bevoegdheden met veel keuzeruimte toe te
kennen. Een traditionele interpretatie van nationale constitutionele rechtsbeginselen wringt daarom met de werkelijke aard van de bevoegdheden die de wetgever ter
implementatie van het Europese recht aan de onafhankelijke toezichthouders heeft
toegekend (hfdst. 3, par. 2.5.2, par. 3.5.1, par. 4.5.1 en par. 5).
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Ten tweede volgt uit artikel 10 EG, in combinatie met de Europese onafhankelijkheidseisen uit de richtlijnen en de artikelen 81 en 82 EG, dat de lidstaten moeten
zorgen voor een structurele scheiding tussen enerzijds de financiale en zeggenschapsbelangen van de staat in de marktpartijen en anderzijds de regulerende activiteiten. Het is betoogd, dat de Europese onafhankelijkheidseisen voorwaarden stellen aan de regulerende bevoegdheden die de wetgever kan delegeren aan de minister,
in geval de staat aandeelhouder is in de marktpartijen (hfdst. 3, par. 2.4.3 en par.
3.5.2). In de tweede reguleringsperiode treedt de minister zowel op basis van de
energiewetgeving als op basis van de Tw op als nationale regelgevende autoriteit in
de zin van Europese richtlijnen. Daarnaast zal na de inwerkingtreding van de wetswijziging tot de verruiming van de delegatiegrondslagen voor de implementatie van
Europese besluiten op het gebied van telecommunicatie en energie, de macht bij de
vormgeving en positionering van het mededingingstoezicht van het parlement naar

minister verschuiven. De minister heeft als gevolg van de regulerende bevoegdheden de mogelijkheid regels op te stellen voor situaties waarin een belangenconflict
met de financiele en aandeelhoudende activiteiten van de staat (kunnen) optreden.
de

Het is daarbij een probleem, dat de bijzondere wetgeving en de ontwerp-delegatiewet geen adequate juridische waarborgen bevatten met betrekking tot de structurele
en juridische scheiding tussen de regulerende activiteiten van de minister en het
aandeelhouderschap van de staat in de gereguleerde bedrijven om een onpartijdige
bevoegdheidsuitoefening te verzekeren. Daarom staat de delegatie van regelgevende
bevoegdheden aan de minister onder deze omstandigheden op gespannen voet met
de Europese onafhankelijkheidseisen (hfdst. 3, par. 2.4.3 en par. 3.5.2).
Ten derde is betoogd, dat een nuttige interpretatie van de onafhankelijkheidsvereisten die voortvloeien uit de Europese wetgeving en uit de artikelen 81, 82 en 10 EG,
vereist, dat de lidstaten adequate juridische waarborgen treffen zodat de toezichthouders in een concreet geval op grond van een onpartijdig oordeel en onafhankelijk
van de politiek uitvoering kunnen geven aan hun bevoegdheden teneinde
ongewenste politieke beinvloeding als gevolg van de lobby van marktpartijen uit te
sluiten (hfdst. 2, par. 4.3.3). In het verlengde hiervan wordt ook verdedigd, dat moet

worden voorkomen dat de wetgever dusdanig gedetailleerde regelgevende bevoegdheden aan de minister delegeert dat de toezichthouder wordt belemmerd om in een
concreet geval op een onpartijdige en effectieve wijze uitvoering te geven aan zijn
bevoegdheden (hfdst. 2, par. 4.3.4 en hfd 3, par. 3.5.2). In sommige gevallen heeft de
minister de bevoegdheid regels te stellen over een onderwerp waarvoor een zeer
specifieke economische en technische kennis is vereist, zoals de technische voorwaarden en tariefstructuren uit de Ewet 1998 en de Gaswet. Voor een juiste toepassing van deze bevoegdheden is een objectieve en deskundige oordeelsvorming van
groot belang. Gelet op het gevaar van politieke opportuniteit en de traagheid van

politieke processen, kan ernstig worden betwijfeld of de regulering door de minister,
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al dan niet op verzoek van het parlement, zal bijdragen aan effectieve en consistente
reguleringsoplossingen. Tevens bestaat het gevaar dat de DTe onvoldoende ruimte
behoudt om in een concreet geval op basis van een onpartijdig oordeel uitvoering te
geven aan zijn bevoegdheden.

Ten vierde heeft het Europese recht in de tweede reguleringsperiode een grote

invloed op de mogelijkheden van de minister om, al dan niet op verzoek van het parlement, politieke controle uit te oefenen op de taakuitoefening van de mededingingstoezichthouders. De Europese Commissie heeft in deze periode sterkere ex
ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden gekregen om ter waarborging
van een uniforme toepassing van het Europese recht de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de toezichthouders te beinvloeden. Daarnaast publiceert
de Europese Commissie, in samenwerking met de netwerken van mededingingstoezichthouders, bindende comitologierichtsnoeren en/of Europese beleidsregels die
het beleid van de toezichthouders verder inkaderen. In de hoofdstukken 8 en 9
wordt besproken, dat de minister op grond van artikel 10 EG bij de uitoefening van
zijn controle bevoegdheden moet zorgen, dat de toezichthouders kunnen voldoen
aan de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit het Europese recht, inclusief de
algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking
met de Commissie en de nationale autoriteiten in het kader van de netwerken van
nationale autoriteiten. Hieronder valt ook de plicht voor de toezichthouders rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de netwerken
die uitdrukking geven aan de specifieke en algemene Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking. De hoofdstukken 8 en 9 stellen uitgebreid aan de
orde, dat dit tot gevolg kan hebben dat de juridische en feitelijke mogelijkheden voor
de minister door middel van algemene aanwijzingen de beleidskaders voor de mededingingstoezichthouders uiteen te zetten, kunnen worden ingeperkt.

Door de toenemende invloed van het Europese recht in de tweede reguleringsperiode en de intentie van de politiek om de controle op het functioneren van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders te versterken, bestaat een risico dat de
toezichthouders met nieuwe juridische dilemma's worden geconfronteerd als gevolg
van het spanningsveld tussen enerzijds de plicht om a]le maatregelen te treffen om
te verzekeren dat de stakeholders aanspraak kunnen maken op de rechten die zij aan
het Europese recht ontlenen en anderzijds de plicht om op grond van nationale constitutionele rechtsbeginselen in overeenstemming te handelen met algemene aanwijzingen van de minister. De hoofdstukken 8 en 9 gaan in op de potentiale nieuwe
dilemma's voor de toezichthouders in de tweede reguleringsperiode en de wijze
waarop zij hiermee kunnen omgaan.
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7.7

Verschuiving naar de 'stakeholders'-theorie

Op grond van de analyse in de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt geconcludeerd, dat
juridische, politieke en economische redenen vereisen, dat de wetgever constitutionele rechtsbeginselen op een nieuwe wijze interpreteert teneinde de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders in staat te stellen op een legitieme en effectieve wijze
rekening te houden met de belangen van alle stakeholders. Voor de formulering van
een nieuwe benadering kan meer inspiratie worden gehaald uit de 'stakeholders'theorie. Gelet op het dynamische en aspiratieve karakter van de constitutionele
rechtsbeginselen is een nieuwe benadering binnen ons staatsbestel mogelijk.
Immers, de constitutionele rechtsbeginselen bieden de ruimte, dat de specifieke

interpretatie en inbedding van de constitutionele rechtsbeginselen evolueert met de
maatschappelijke ontwikkelingen opdat zoveel mogelijk recht kan worden gedaan
aan de achterliggende fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat (zie
hfdst. 2, par. 4.5.3).4 De wetgever zou een coherente en transparante visie moeten
formuleren over de wijze waarop een nieuwe benadering bij de inbedding van de toezichthouders wordt ingevuld.

In een nieuwe benadering zou meer ruimte moeten zijn voor de toekenning van flexibele bevoegdheden, inclusief de mogelijkheid van regelgevende bevoegdheden, aan
de onafhankelijke mededingingstoezichthouders teneinde hen in staat te stellen te
reageren op de dynamiek van de markt en daadwerkelijk op een effectieve wijze de
doelstellingen van het nationale en het Europese recht te kunnen realiseren. Hierbij
zouden het beginsel van de representatieve democratie en het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid op een nieuwe wijze kunnen worden ingevuld, omdat
deze beginselen wegens de aard van de reguleringsomgeving van het mededingingstoezicht maar een beperkte rol kunnen spelen bij de legitimatie van de wijze
waarop de mededingingstoezichthouders hun regulerende bevoegdheden uitoefenen. Daarbij zou ook meer aandacht moeten komen voor de noodzaak en functie van
aanvullende en plaatsvervangende juridische waarborgen en checks and balances,
zoals horizontale instrumenten van controle en verantwoording, waaronder stakeholderconsultaties en het waarborgen van transparantie. Deze checks and balances
zouden niet louter aanvullend zijn ten opzichte van het beginsel van de ministeriele
verantwoordelijkheid, maar ook plaatsvervangend voorzover de controle door de
minister niet toereikend is voor de waarborging van een effectieve en legitieme
bevoegdheidsuitoefening door de toezichthouders. Alvorens een visie over een

4.

W Voermans, Toedeling van Bevoegdheid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 3, M. Scheltema, 'De Rechtsstaat', in: J.WM. Engels (ed), De rechtsstaat herdacht, Zwolle: WE.J. Tjeenk Willink
1989, p. 11-24 en S.E. Zijlstra, Zelfstandige bestuursorganen in een democratische rechtsstaat: Een onderzoek naar de democratisch rechtsstatelijke en positiefrechtelijke aspecten van het gebruik van zbo's, meer in
het bijzonder op gemeentelijk niveau, Den Haag: VUGA 1997, p. 43.
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nieuwe benadering bij de constitutionele inbedding van de mededingingstoezichthouders wordt geformuleerd, zullen de volgende hoofdstukken nader onderzoeken
wat de potentiele invloed is van nieuwe aanvullende en plaatsvervangende checks

and balances op de bevoegdheidsuitoefening van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.

7.8

Het doel van de hoofdstukken 8 tot en met 10

Op basis van hoofdstuk 6 kan worden geconcludeerd, dat door een meer indringende
rechterlijke toetsing van de besluiten van de onafhankelijke toezichthouders binnen

het systeem van checks and balances een verschuiving van de politieke controle naar
de juridische controle van het optreden van de toezichthouders heeft plaatsgevonden. Naast de grotere invloed van de juridische controle door de rechter hebben
voornamelijk in de tweede reguleringsperiode nieuwe instrumenten van verantwoording en controle een belangrijke invloed gekregen op het functioneren van de
onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Het doel van de hoofdstukken 8 tot
en met 10 is te onderzoeken vanuit welk oogpunt en op welke wijze deze nieuwe
checks and balances de bevoegdheidsuitoefening door de nationale autoriteiten
beinvloeden. De hoofdstukken 8 en 9 analyseren de rol van de Europese Commissie
en de rol van de door de Europese Commissie ingestelde Europese netwerken van
mededingingstoezichthouders, die met de inwerkintreding van de nieuwe Europese
coardinatie- en harmonisatiemechanismen in de tweede reguleringsperiode
een grotere rol hebben gekregen bij de bevordering van good governance door de mededingingstoezichthouders.

In het licht van de noodzaak voor een meer transparante en coherente visie van de
wetgever inzake de wijze waarop nieuwe good governance beginselen en nieuwe
instrumenten van stakeholderverantwoording en stakeholdercontrole kunnen bijdragen aan een goede taakuitoefening door de mededingingstoezichthouders,
onderzoekt hoofdstuk 10 op welke wijze de constitutionele inbedding van de economic regulators in het VK is geevolueerd. Daarbij wordt bekeken op welke wijze de
interpretatie van bestaande constitutionele rechtsbeginselen is ontwikkeld en wat
de rol en functie is van de nieuwe beginselen van good governance. Geanalyseerd
wordt of en zoja, in hoeverre de good governance beginselen in de praktijk door de
wetgever en de toezichthouder kunnen worden toegepast en of zij kunnen bevorderen dat de toezichthouders hun regulerende bevoegdheden op een effectieve en legitieme wijze uitoefenen.

De functie en invloed van de nieuwe checks and balances zal vanuit het oogpunt van
good governance worden geevalueerd. Tevens wordt bekeken wat hun rol en functie
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is in het systeem van checks and balances en hoe zij het functioneren van bestaande
checks and balances, inclusief de rol van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid en de rol van de rechter, beinvloeden. Het uiteindelijke doel is vast te
stellen welke plaats deze nieuwe instrumenten kunnen innemen in een nieuwe benadering die meer is geinspireerd door de 'stakeholders'-theorie.
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De rol van de Europese Commissie en
good governance door de mededingingstoezichthouders

8.1

Inleiding

Het feit, dat de oorspronkelijke energie- en telecommunicatierichtlijnen en Verordening 17 weinig institutionele en procedurele bepalingen bevatten, is niet uniek voor
het terrein van het mededingingstoezicht en economische regulering. Aangezien
institutionele en procedurele bepalingen meestal ontbreken in de Europese internemarktwetgeving, is een asymmetrie ontstaan tussen de totstandkoming van het
grote aantal Europese wetgevende regels en de effectieve uitvoering van deze regels.1
Deze situatie wordt door Majone aangeduid met de term "the institutional deficit".2
De institutionele problemen bij de uitvoering van richtlijnen en verordeningen zijn
verergerd omdat EU- regelgeving in toenemende mate betrekking heeft op complexe
technische, economische en sociale problemen, zoals gezondheids- en veiligheidsrisico's en de totstandbrenging van marktwerking in sectoren die voorheen werden
gedomineerd door wettelijke monopolies. De uitvoering van deze wetgeving vereist
de ruimte tot het maken van juridische en economische keuzes, waardoor het klassieke onderscheid tussen wetgeving en uitvoering moeilijk toepasbaar is op de nationale autoriteiten die hieraan uitvoering moeten geven.3
Tegen de achtergrond van bovengenoemde ontwikkelingen zijn verschillende opties
aangedragen om een meer effectieve uitvoering van het Europese Gerneenschapsrecht in de lidstaten te verzekeren. Zo is de vraag geopperd of de Europese Commis-

1.

L. Hancher, 'The regulatory role of the European Union', in: H. Kassim & A. Menon (ed), The European
Union and national industrial policy, London: Routledge 1996, p. 59.

2.

G. Majone, 'The credibility crisis of community regulation', Journal of Common Market Studies 2000, nr.
2, p. 273-302 en A. Sapir e.a., An agenda for a growing Europe, The Sapir report, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 108-111.
R. Dehousse, 'EU law and the transformation of European Governance', in: C. Joerges & R. Dehousse
(ed), Good governance in Europe's integrated market, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 209.

3.
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sie, gelet op het subsidiariteitsbeginsel, een meer actieve en operationele rol moet
spelen bij de uitvoering van de Europese regels in plaats van de traditionele aanpak
om de uitvoering van wetgeving aan de lidstaten op te dragen.4 Daarnaast hebben
verschillende wetenschappers bepleit, dat niet de Europese Commissie, maar onaf-

hankelijke Europese bestuursorganen ('EU independent agencies'), een grotere rol
moeten krijgen bij de uitvoering van complexe Europese communautaire wetgeving.
De oprichting van onafhankelijke Europese bestuursorganen zou garanties bieden
voor een objectieve en transparante besluitvorming, waarbij de onderscheiden verantwoordelijkheden van de EU-instellingen, de lidstaten en de onafhankelijke Europese bestuursorganen zouden kunnen worden verduidelijkt.5

De lidstaten en de EU-instellingen hebben echter een gereserveerde houding ten
opzichte van de oprichting van Europese bestuursorganen die in een bepaalde mate
op afstand van de EU-instellingen functioneren. Vandaag de dag betogen wetenschappers en de instellingen van de EU dat de in 1958 gewezen Meroni-uitspraak
zich verzet tegen de toekenning van ruime discretionaire bevoegdheden aan onafhankelijke Europese bestuursorganen, omdat een dergelijke delegatie van bevoegdheden zou leiden tot een frustratie van het institutionele evenwicht van het EG-Verdrag.6 Hoewel verschillende auteurs overtuigend hebben uiteengezet dat een andere
lezing van Meroni mogelijk is7 en dat onder omstandigheden het institutionele
evenwicht gediend kan zijn met de toekenning van bepaalde discretionaire bevoegdheden aan onafhankelijke Europese bestuursorganen, is het politieke klimaat voor
de oprichting van dergelijke organen ongunstig.8 De politieke gevoeligheid van de
discussie werd bevestigd door het feit dat de Europese Conventie niet in staat was
consensus te bereiken over de rol, de oprichting en de positie van onafhankelijke
4.

Hancher 1996, p. 60.

5.

E. Vos, 'Agencies and the European Union', in: L. Verhey & T. Zwart (ed), Agencies in European and Comparative Perspective, Antwerpen: Intersentia 2003, p. 113-114, Majone 2000, p. 290 en verder, D. Geradin & N. Petit, 'The Development of Agencies at EU and National Levels: conceptual analysis and

6.

7.

8.

proposals for reform, Jean Monnet Working Paper 01/04, 2004, Dehousse 2002, p. 223-229. Zie ook
het Sapir-rapport 2004, p. 184-185.
HvJEG 13 juni 1958, zaak 9/56, Meroni, Jur. 1958, p. 1. Zie over deze zaak K. Lenaerts, 'Regulating the
regulatory process': 'delegation of powers' in the European Community, European Law Review 1993, nr.
18, p. 41 en K. Lenaerts & A. Verhoeven, 'Institutional balance as a guarantee for democracy in EU
governance', in: C. Joerges & R. Dehousse (ed), Good governance in Europe's integrated market, Oxford:
Oxford University Press 2002, p. 44-45.
Dehousse 2002, p. 222. Volgens Dehousse was in de Meroni-zaak een uitzonderlijke situatie aan de
orde, omdat het in die zaak ging om de delegatie van discretionaire bevoegdheden van een EG-instelling aan een privaatrechtelijke instelling. In de EU-context zijn meestal andere situaties aan de orde, in
die zin dat uitvoerende bevoegdheden van de lidstaten als het ware worden overgeheveld naar EUagencies. Hierdoor is het concept van delegatie zoals dat in Meroni aan de orde was, niet goed toepasbaar op situaties waarin nationale bevoegdheden als het ware worden 'vergemeenschappelijkt'.
Dehousse 2002, p. 222-223, Geradin & Petit 2004, p. 13-16 en M. Everson, G. Majone, L. Metcalfe &
A. Schout, The role of specialised EU agencies in decentralising EU governance, report presented to the

Commission 1999, p. 26-28.
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Europese bestuursorganen, zodat hierover niets was geregeld in het ontwerp-Grond-

wettelijk-Verdrag.
Aangezien met de toepassing van de Europese mededingingsregels (art. 81 en 82 EG)
en de uitvoering van de richtlijnen tot liberalisatie van de energie- en telecommunicatiesector een aanzienlijke keuzeruimte voor de uitvoerende autoriteiten gepaard
gaat, hebben bovengenoemde politieke en juridische redenen verhinderd dat op deze
gebieden onafhankelijke Europese bestuursorganen zijn opgericht. Daarbij komt
nog dat de lidstaten niet graag bevoegdheden wilden afstaan in sectoren die voorheen werden gedomineerd door staatsmonopolies.9 Deze achtergrond verklaart
waarom de nieuwe richtlijnen en Verordening 1/2003 een alternatief bevatten voor
de oprichting van onafhankelijke Europese bestuursorganen.
8.1.1

Eenalternatief vooronafhankelijke Europese bestuursorganen

Hoofdstukken 8 en 9 zetten uiteen, dat het governance model van de nieuwe richtlijnen en Verordening 1/2003 op twee manieren beoogt bij te dragen tot de bevordering van good governance door de nationale autoriteiten. In dit model lijkt de Europese wetgever een balans te hebben gevonden tussen enerzijds het respect voor het
subsidiariteitsbeginsel en de bestuurlijke autonomie van de lidstaten en anderzijds
het belang van een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht in de
lidstaten.
Ten eerste is ter waarborging van een uniforme en effectieve toepassing van het
Europese recht de traditionele verdragsrechtelijke hoedsterrol van de Commissie in
secundaire wetgeving uitgewerkt en uitgebreid. De Europese Commissie heeft een
nieuwe en versterkte rol als regulator van de mededingingstoezichthouders op
grond waarvan zij ex ante Europese beleidregels en bindende richtsnoeren opstelt,
waarmee de nationale autoriteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheden rekening moeten houden. Daarnaast heeft de Commissie nieuwe ex ante bevoegdheden
als 'super toezichthouder', waarmee zij in nationale procedures opmerkingen mag
maken, ontwerp-besluiten mag blokkeren of zaken van de nationale autoriteiten
mag overnemen ter afdwinging van het Europese recht, inclusief de door haar opgestelde richtsnoeren. Drijber spreekt van de Europese Commissie als vijfde macht, 10
die besluiten van de vierde macht voorafgaand aan de rechterlijke toetsing controleert. Ten tweede heeft de Europese Commissie als tegenwicht tegen haar versterkte
9.

10.

Geradin & Petit 2004, p. 13. Hier moet worden opgemerkt, dat de laatste jaren een trend waarneembaar is dat de bevoegdheden en taken van Europese onafhankelijke bestuursorganen op het gebied van
voedsel- en maritieme veiligheid en geneesmiddelenbeoordeling geleidelijk zijn uitgebreid. Zie hierover, 'De lange tentakels van Brussel, agentschappen van Europese Unie breiden uit van Parma tot
Stockholm', NRC Handelsblad 25 en 26 september 2004, p. 6.
B.J. Drijber, 'De Vijfde macht', Ondernemingsrecht 2003, nr. 9, p. 319-320.
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rol onafhankelijke Europese netwerken van nationale mededingingstoezichthouders opgericht, die als een informeel samenwerkingsverband de Commissie advise-

ren en streven naar een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht in
de lidstaten (zie verder hfdst. 9).

8.1.2

Doel hoofdstukken 8 en 9

De volgende hoofdstukken stellen de vraag aan de orde of de Europese Commissie en
de netwerken daadwerkelijk bijdragen aan de bevordering van good governance door
de nationale mededingingstoezichthouders, in die zin dat laatstgenoemden worden
een legitieme en effectieve wijze rekening te houden met de belan-

gestimuleerd op
gen van alle stakeholders. De focus van de activiteiten van de Commissie en de netwerken zal liggen op de bevordering van een uniforme toepassing van het Europese
recht door de nationale autoriteiten. Echter, daarbij is de assumptie dat de Commissie en de netwerken enkel good governance kunnen bevorderen, indien zij bij de uitoefening van hun bevoegdheden zelf ook in overeenstemming met de fundamentele
good governance beginselen handelen. Immers, in een andere situatie bestaat het
gevaar dat de inhoud van de besluiten van de nationale autoriteiten, die vaak na uitvoerige en transparante stakeholderconsultaties en uitgebreid onderzoek zijn opgesteld, op ongefundeerde en willekeurige gronden worden afgekeurd of beinvloed.
Hiervan zouden de stakeholders uiteindelijk de dupe worden.

Het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat de gemeenschapsinstellingen slechts
mogen optreden wanneer bepaalde doelstellingen beter op het niveau van de
Gemeenschap dan op het niveau van de lidstaten kunnen worden gerealiseerd, heeft
in de relatie tussen de Commissie en de nationale autoriteiten, al dan niet samenkomend in de netwerken van toezichthouders, een bijzondere betekenis.11 Dit beginsel
brengt met zich dat de Commissie van haar regulerende en controlerende bevoegdheden gebruik mag maken, wanneer de besluiten van de toezichthouders de voltooiing van de interne markt frustreren en het Europese recht schenden. Echter, de
Commissie moet respecteren dat de nationale autoriteiten de verantwoordelijkheid
hebben voor het nemen van de definitieve besluiten en dat zij keuzeruimte nodig
hebben bij de toepassing van het Europese recht in het licht van de nationale geografische omstandigheden.

Het respect voor het subsidiariteitsbeginsel hangt nauw samen met het respect voor
het proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van de loyale samenwerking.12 Voor-

11.

Zie over het subsidiariteitsbeginsel W van Gerven, 'De beginselen subsidiariteit, evenredigheid en

samenwerking in het Europese Gemeenschapsrecht', Rechtskundig Weekblad 1991-1992, nr. 36, p. 12411246.
12.
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zover de Commissie van haar bevoegdheden gebruikmaakt, moet zij zorgen dat haar
optreden geschikt en noodzakelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de
Europese wetgeving en dat zij daarbij geen disproportionele inbreuk maakt op
andere fundamentele belangen en rechten. Ter waarborging van het respect voor het
subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel moet de Commissie op loyale wijze
samenwerken met de nationale autoriteiten door bijvoorbeeld rekening te houden
met hun opvattingen en nationale omstandigheden. De Commissie moet oog hebben voor het spanningsveld tussen de uniforme toepassing van het Europese recht
en het objectieve effectiviteitsbeginsel (zie hfdst. 2, par. 2.5.3). De toepassing van
het objectieve effectiviteitsbeginsel kan als gevolg hebben, dat vanwege specifieke
nationale omstandigheden open normen uit het Europese recht in een bepaalde lidstaat op een niet-uniforme wijze moeten worden toegepast ter waarborging van een
effectieve realisatie van de doelstellingen van het Europese recht. Dit betekent ook
dat de Commissie en de netwerken bij de controle of de nationale autoriteiten het
Europese recht en de beleidsregels op een goede wijze toepassen, zich niet kunnen
beperken tot de toetsing van het resultaat aan een Europese eenheidsworst. Zij moeten ook bekijken of de conclusies worden gedragen door de motivering, het onderzoek
en het bewijs dat ten grondslag ligt aan de besluiten.
8.1.3

Invalshoek

In het licht van het voorgaande zal in deze hoofdstukken aan de hand van representatieve voorbeelden niet alleen worden bekeken vanuit welk oogpunt de Europese
Commissie en de netwerken de inhoud en de totstandkoming van de handelingen
van de nationale autoriteiten beinvloeden, maar ook de wijze waarop en met welke
instrumenten zij hun bevoegdheden uitoefenen. Het wordt onderzocht of bij de

creatie van de nieuwe co6rdinatie- en harmonisatiemechanismen voldoende waarborgen zijn getroffen, dat de Commissie en de netwerken zelf in overeenstemming
met de good governance beginselen handelen en of voldoende mogelijkheden voor
een effectieve rechtsbescherming op Europees of nationaal niveau bestaan. Tevens
wordt geevalueerd of de Commissie en de netwerken in de praktijk in overeenstemming handelen met de good governance beginselen. Bij de beoordeling van deze vragen zal steeds worden gedifferentieerd naar de aard van de verschillende bevoegdheden van de Commissie en de netwerken. Het wordt betoogd, dat naarmate de
handelingen van de Commissie en de netwerken meer invloed kunnen hebben op de
rechtspositie van de stakeholders, zij aan strengere good governance en rechtsbeschermingseisen moeten voldoen. Voorts wordt nader geanalyseerd op welke wijze
de nieuwe bevoegdheden van de Commissie en de netwerken doorwerken in de
nationale rechtsorde. Nagegaan wordt of en op welke wijze zij het beginsel van de
ministeriele verantwoordelijkheid en de rol van de nationale rechter bij het waarborgen van het recht op een effectieve rechtsbescherming kunnen beinvloeden. De vast-
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stelling van de potentiele effecten die de Europese harmonisatie- en coordinatiemechanismen kunnen hebben op de positie van de stakeholders en op het functioneren
van het systeem van checks and balances, vormt de basis voor de formulering van
conclusies over de rol en de vormgeving van de nieuwe Europese harmonisatie- en
coardinatiemechanismen.
De hoofdstukken 8 en 9 zullen niet alleen aandacht besteden aan de nieuwe bevoegdheden van de Commissie en de activiteiten van de Europese netwerken op grond van
de Europese sectorspecifieke richtlijnen. Ook de rol en bevoegdheden van de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, verenigd in het Euro-

pean Competition Network, op grond van Verordening 1/2003 komen aan de orde.
De reden hiervoor is, dat, zoals besproken in hoofdstuk 3, paragraaf 2.6.1, de bijzondere mededingingstoezichthouders bij de toepassing van het sectorspecifieke recht

zoveel mogelijk de algemene mededingingsregels moeten respecteren (hfdst. 3, par.
2.6.1). De hoofdstukken 8 en 9 onderzoeken op welke wijze de Europese Commissie

het algemene mededingingsrecht kan aanwenden voor de controle van de wijze
waarop de bijzondere toezichthouders hun sectorspecifieke bevoegdheden uitoefenen. Verder werd besproken in hoofdstuk 5, dat het mededingingsrecht in aanvulling op en/of naast het sectorspecifieke recht kan worden toegepast. Daarom wordt
ook onderzocht wat de wisselwerking is tussen enerzijds de bevoegdheden van de
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, al dan niet verenigd in het
European Competition network, op basis van Verordening 1/2003 en anderzijds de
bevoegdheden van de Commissie en de bijzondere nationale mededingingstoezichthouders, als dan niet verenigd in de netwerken, die worden ontleend aan de sectorspecifieke richtlijnen.

8.1.4

Indeling hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 analyseert de rol van de Commissie bij de bevordering van good governance door de nationale mededingingstoezichthouders. Het hoofdstuk richt zich op
de vraag hoe de Commissie de besluiten van de toezichthouders beinvloedt en de
wijze waarop en met welke instrumenten zij haar bevoegdheden uitoefent. Tevens
wordt bekeken welke rechtsbeschermingsmogelijkheden op Europees en/of nationaal niveau bestaan tegen de verschillende handelingen van de Commissie. Paragraaf twee bespreekt de constitutionele rol van de Europese Commissie en bekijkt
hoe en op welke wijze zij haar traditionele verdragsrechtelijke bevoegdheden kan
aanwenden voor de bevordering van good governance door de nationale mededingingstoezichthouders. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de rol van de
Europese Commissie in het algemeen en de rol van de Commissie in geliberaliseerde
sectoren. Vervolgens analyseert paragraaf 3 de nieuwe rol van de Commissie als
regulator van de mededingingstoezichthouders door de ex ante opstelling van alge-
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mene richtsnoeren. De vierde paragraaf behandelt de nieuwe rol van de Commissie
om als 'supertoezichthouder' ex ante te intervenieren in concrete nationale besluitvormingsprocedures. Paragraaf 5 geeft op basis van een analyse van een aantal
belangrijke beslissingen van de Europese Commissie in het kader van de artikel 7procedure van de Kaderrichtlijn een beschouwing over de wijze waarop de Commissie in de praktijk uitvoering geeft aan haar nieuwe bevoegdheden als
supertoezichthouder en wat de effecten zijn voor de nationale autoriteiten. 13 Paragraaf
6
bespreekt welke juridische gevolgen de nieuwe bevoegdheden van de Commissie
hebben voor de wijze waarop de minister ter effectuering van de ministeriale verantwoordelijkheid zijn controlebevoegdheden ten opzichte van de mededingingstoezichthouders kan aanwenden. Tevens wordt bekeken tot welke good governance
dilemma's de bevoegdheden van de Commissie kunnen leiden voor de mededingingstoezichthouders en hoe zij hiermee moeten omgaan. Hoofdstuk 8 sluit af met
een korte conclusie. Hier wordt ook uitgelegd, dat hoofdstuk 9 de rol en de functie
van de recent opgerichte netwerken van nationale autoriteiten en hun relatie met de
Commissie doorgrondt om een compleet beeld van de rol van de
Commissie bij de
bevordering van good governance door de nationale autoriteiten in de lidstaten te
verkrijgen.

8.2

De'traditionele' constitutionele rol van de Commissie en

good governance
8.2.1

De Europese Commissie als hoedster van het Verdrag

Op basis van artikel 211 EG heeft de Europese Commissie de traditionele bevoegdheid om als hoedster van het EG-Verdrag toezicht te houden op de naleving van het

Gemeenschapsrecht door de lidstaten. Indien (onderdelen van) de lidstaten het
Gemeenschapsrecht schenden, kan de Europese Commissie ex post de verdragschendingsprocedure van artikel 226 EG starten.
De Europese Commissie kan op basis van artikel 226 EG
geen bindende beslissingen
tot de lidstaten richten, maar het laatste woord ligt op grond van artikel 227 EG bij
het Hof van Justitie. De Commissie ziet in haar rol als hoedster van het

Verdrag
vooral op afstand toe op het functioneren van de mededingingstoezichthouders.
Aangezien de Europese Commissie traditioneel de procedurele en institutionele
autonomie van de lidstaten zoveel mogelijk probeert te respecteren, beoordeelt
zij in
haar hoedsterrol voornamelijk of de lidstaten en hun onderdelen in overeenstemming handelen met de inhoud van de bepalingen en doelste]lingen van het EG13.

Richtlijn

2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektro-

nische communicatienetwerken en diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2003 L 108/33.
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Verdrag en secundaire wetgeving. De naleving van de bestaande Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen en de nieuwe fundamentele good governance beginselen
speelt hierbij slechts een ondergeschikte rol.
De verdragschendingsprocedure is zeer traag en niet effectief genoeg om besluiten
van nationale autoriteiten tijdig te corrigeren.14 Dit is een belangrijke reden waarom
de Commissie tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van deze procedure in verband met vermeende schendingen van het Europese recht door nationale mededingingstoezichthouders. Artikel 226 EG behoort tot de bepalingen, die de goede werking van de institutionele structuur van de Gemeenschap dienen te garanderen en
beoogt niet de rechten van particulieren te beschermen.15 Particulieren kunnen indirect profiteren van de procedure van artikel 226 EG, maar zij genieten niet het recht
op hoor en wederhoor of geen rechtsbeschermingsmogelijkheden in het kader van
deze procedure.
8.2.2

16

De rot van de Commissie bij het bewaken en het bevorderen van de

mededinging
8.2.2.1 De aard van de Verdragsrechtelijke bevoegdheden
Specifieke verdragsbepalingen (art. 81, 82, 85, 86, 87 en 88 EG) werken de traditionele rol van de Commissie als hoedster van het EG-Verdrag nader uit en geven uitdrukking aan de algemene doelstelling van artikel 3, sub g, EG, dat het optreden van
de Gemeenschap verzekert dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt
vervalst.17 De specifieke verdragsbepalingen en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, kennen de Europese Commissie ruime discretionaire bevoegdheden toe om
voornamelijk op een ex post wijze zelfstandig op te treden tegen een vervalsing van

de mededinging door de lidstaten en/of de ondernemingen.
De ruime discretionaire bevoegdheden van de Europese Commissie op basis van het

EG-Verdrag kunnen worden onderverdeeld in concreet regulerend door de ex post
toepassing en interpretatie van de open normen van het mededingingsrecht in een
individueel geval (art. 81, 82, 85, 88, 86, derde lid EG) en algemeen regulerend door
de ex ante opstelling van algemene bindende regels die de verdragsrechtelijke verplichtingen voor de lidstaten specificeren (art. 86, derde lid EG). Verder volgt uit de
bevoegdheid van de Commissie tot de toepassing van de mededingingsbepalingen
14.

R Larouche, Competition Law and Regulation

in

European Telecommunications, Oxford: Hart Publishing

2000, p. 295.
15.

Conclusie

A-G La Pergola

11

juli

1996,

zaak C-107/95P, Bundesverband der Bilanzbuchhalter,

Jun

1997, p. I-00947, ro. 10-14.
februari 1997, zaak C-107/95P, Bundesverband der Bilanzbuchhalter, Jur. 1997,

16.

HvJEG 20

17.

en HvJEG 14 februari 1989, zaak 247/87, Star Fruit, Jur. 1989, p. 291.
GvEA 30 januari 2002, zaak T-54/99, Max. mobil, Jur. 2002, p. II-00313.
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van het Verdrag en uit de bevoegdheid tot de aanname van uitvoeringsmaatregelen
op grond van secundaire wetgeving (zie hfdst. 8, par. 3 en par. 4), een inherente
bevoegdheid tot de publicatie van Europese beleidsregels over de interpretatie en
toepassing van de Verdragsartikelen en de relevante bepalingen uit de secundaire
wetgeving. De beleidsregels van de Commissie zijn niet bindend. Hier moet worden

opgemerkt, dat uit rechtspraak van het Hof volgt dat de beleidsregels van de Commissie geen authentieke uitlegging van het Europese recht vormen. Hoewel de Commissie het recht heeft in beleidsregels de toepasselijke verdragsbepalingen of de toepasselijke bepalingen van een regeling te verduidelijken of zelfs aan te vullen om het
nuttige effect ervan te verzekeren, kunnen zij niet tot gevolg hebben dat de dwingende regels van het Europese recht, worden gewijzigd.18 De rechtspraak vanhet Hof
de verdragsrechtelijke rol van het Hof als de gezaghebbende en hoogste
instantie voor de interpretatie van het Europese recht (art. 220 EG).

volgt uit

Echter, voorzover de Commissie, binnen de grenzen van het Europese recht, in de
beleidsregels invulling geeft aan haar juridische en economische keuzeruimte kunnen de beleidsregels wel regulerende effecten hebben. Allereerst heeft het Hof bevestigd, dat de Commissie op basis van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbe-

ginsel in beginsel aan het door haar gepubliceerde beleid is gebonden. De Europese
Commissie mag in een concreet geval niet afwijken van het door haar gepubliceerde
beleid zonder opgaaf van redenen die verenigbaar zijn met het beginsel van gelijke
behandeling:9 Daarnaast heeft het Hof weliswaar geoordeeld, dat de beleidsregels
van de Commissie geen authentieke interpretatie van het Europese recht zijn, maar
tegelijkertijd is het Hof wel van mening dat de mededingingstoezichthouders en de
nationale rechters op grond van artikel 10 EG en de bijzondere rol van de Commissie
bij de formulering van het communautaire mededingingsbeleid ter waarborging van
het nuttige effect van de mededingingsregels zoveel mogelijk rekening moeten houden met de wijze waarop de Commissie de artikelen 81 en 82 EG interpreteert en toepast.20 Uiteraard geldt de verplichting voor de nationale rechters en de nationale
autoriteiten om rekening te houden met de beleidsregels van de Commissie niet,
indien de beleidsregels van de Commissie in strijd zijn met het Europese recht.
18.

Zie HvJEG 16 juni 1994, zaak C-322/93P, Peugeot t. Commissie, Jun 1994, p. I-2727 en GvEA 26
november 2002, gevoegde zaken T-74/00 e.a., Artegodan, Jur. 2002, p. II-04945.

19.

HvJEG 28 juni 20005, zaak C-189/02P, Dansk Rerindustri A/S, Jur. 2005, p I-5425. Zie ook L.A.J. Senden, Soft law in European Community law, Oxford: Hart 2004, p. 420-436.
Het is van belang dat het Hof heeft overwogen, dat de nationale rechters rekening moeten houden met
Commissie-aanbevelingen die het Europese recht verduidelijken en aanvullen teneinde geschillen die bij

20.

hen aanhangig zijn gemaakt te beslechten. HvJEG 13 december 1989, zaak C-322/88, Grimaldi, Jur.
1989, p. I-4407. Zie over deze zaak: Senden 2004 p. 386-393. Bovendien heeft het Hof de beleidsvormende rol var:t de Commissie inzake de toepassing van de Europese mededingingsregels bevestigd:
HvJEG 13 januari 1969, zaak 14-68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1 en HvJEG 14 december 2000, zaak
C-344/98, Masterfoods, Jur. 2000, p. I-11369 m.nt. K.J.M. Mortelmans & M.G. Wezenbeek-Geuke, SEW
2002, nr. 3, p. 107-110.
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In het licht van de hierboven geanalyseerde mogelijkheden van de Europese Commissie om bij de uitoefening van haar traditionele verdragsrechtelijke mededingingsbevoegdheden op een ex ante of ex post wijze invulling en toepassing te geven
aan open normen, wordt zij ook wel als 'regulator' gekarakteriseerd.21
8.2.2.2 Goodgovernance en rechtsbescherming
De traditionele bevoegdheden van de Commissie in het kader van het bewaken en
het bevorderen van de mededinging zijn gericht op de realisatie van de economische
vrijheden die de burgers aan het EG-Verdrag ontlenen. De Commissie kan daartoe
zelfstandig beslissingen nemen die rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor de
concurrentiepositie van particulieren.22 Daarom wordt mede op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie betoogd, dat de Commissie als een bewaker van de
mededinging en als regulator aan strengere good governance eisen moet voldoen
23
dan wanneer zij op grond van artikel 226 EG optreedt.

In het licht van het voorgaande was het positief te waarderen, dat het Gerecht van
Eerste Aanleg in het Max. mobil-arrest van mening was, dat hoewel de specifieke uitvoeringsregelingen en verdragsrechtelijke procedurele waarborgen per artikel verschillen, de verdragsbepalingen betreffende het mededingingstoezicht in onderlinge
samenhang moeten worden gelezen, zodat verzoekers die in vergelijkbare situaties
zitten vergelijkbare procedurele rechten genieten.24 Het Gerecht oordeelde, dat het
recht op een goed bestuur, zoals dit moet worden geinterpreteerd in het licht van de
algemene taak van de Commissie tot handhaving van het communautaire mededingingsrecht, met zich brengt dat de Commissie verplicht is de bij haar ingediende
klachten zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken. Voorts vond het Gerecht, dat het
beginsel van een effectieve rechtsbescherming vereist dat natuurlijke of rechtspersonen die de Commissie verzoeken een inbreuk vast te stellen, bij een gehele of
gedeeltelijke afwijzing van dit verzoek kunnen beschikken over een beroepsmoge-

21.

22.

Zie G. Majone, 'The European Commission as regulator', in: G. Majone (ed), Regulating Europe,

London

and New York: Routledge 1996, p. 61-79, Lenaerts & Verhoeven 2003, p. 53-55 en L. Hancher, 'Community, State and Market', in: R Craig & G. de Burca (ed), The Evolution ofEU Law, Oxford: Oxford University Press 1999, p. 735.
GvEA 30 januari 2002, zaak T-54/99, Max. mobil, Jur. 2002, p. II-00313, ro. 50-57 en zie ook de Conclusie van A-G Poiares Maduro 21 oktober 2004, zaak C-141/02R Commissie t. Max. mobil, Jur. 2005,
p. 1283.

23.

Zie bijvoorbeeld GvEA 18 september 1992, T-24/90, Automec, Jur. 1992,

p.

I-2223, GvEA 15 septem-

ber 1998, zaak T-95/96, Gestevision, Jur. 1998, p. II-3407, HvJEG 17 mei 2001, zaak C-449/98P, IECC,
Jur. 1998, p. I-3875 en HvJEG 4 maart 1999, zaak C-119/97P, Ufex, Jun 1999, p. I-1341.
24.
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Zie GvEA 30 juni 2002, zaak T-54/99, ro. 47-53.
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lijkheid

ter bescherming van

hun wettige belangen.25 De rechten van de klagers bij
de
artikelen
81 en 82 EG en de staatssteunbepalingen zijn geleide handhaving van
aan
de
delijk
uitgebreid door
Europese rechters. Echter, het Hof ging niet mee in de
redenering van het Gerecht dat dit ook zou betekenen dat de Commissie klachten op
grond van artikel 86, derde lid, EG zorgvuldig moet behandelen en dat hiertegen
beroep zou moeten openstaan zonder dat hiervoor een expliciete verplichting
bestaat. Het Hof besteedde geen aandacht aan het doel, de functie en de effecten van
artikel 86, derde lid, EG en de gelijkenissen met de andere mededingingsbevoegdheden van de Commissie (zie verder par. 2.4). Het overwoog, naar analogie met de
rechtspraak over artikel 226 EG, op een formalistische wijze dat de Commissie niet
verplicht is een maatregel in de zin van artikel 86, derde lid, EG te nemen en dat particulieren hieraan geen rechten kunnen ontlenen. 26
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8.2.3

De volgende paragrafen bespreken op welke wijze de Europese Commissie haar traditionele ex post mededingingsbevoegdheden in (gedeeltelijk) geliberaliseerde sectoren kan aanwenden ter controle van de bevoegdheidsuitoefening door de mededin-

gingstoezichthouders. De assumptie is dat de ex post handhaving van de Europese
mededingingsregels belangrijker wordt in geliberaliseerde markten en dat de
bevoegdheid van de Commissie tot toepassing van artikel 86, derde lid, EG aan
belang inboet. Daarom wordt de mogelijke rol van artikel 86, derde lid, EG in (gedeeltelijk) geliberaliseerde en geprivatiseerde markten en de verhouding tot de artikelen
81, 82 en 85 EG en 226 EG onderzocht. Voorts wordt aan de hand van de Deutsche
Telecom-zaak bekeken hoe de Commissie in de praktijk te werk gaat bij de controle
van de mededingingstoezichthouders. De staatssteunregels (art. 87 en 88 EG) blijven buiten beschouwing, omdat zij minder relevant zijn voor de mededingingstoezichthouders. In de meeste gevallen zullen de maatregelen tot economische regulering van de nationale autoriteiten geen staatssteun inhouden, omdat zij geen door
de lidstaten bekostigde voordelen verstrekken, maar eerder de onderlinge verhoudingen tussen concurrerende ondernemingen reguleren. 27

25.

GvEA 30 juni 2002, zaak T-54/99, ro. 56. Hier moet worden opgemerkt, dat in verband met de ruime

26.

keuzeruimte van de Commissie bij de beoordeling of zij een klacht op grond van de communautaire
mededingingsregels in behandeling neemt, de rechterlijke controle zich voornamelijk beperkt tot de
vraag of het besluit consistent is gemotiveerd en of de vaststelling en prima facie-beoordeling van de
feiten juist is. De noodzaak van een ingrijpen door de Conimissie kan slechls beperkt worden getoetst.
HvJEG 22 februari 2005, zaak C-141/02E Max mobil, Jur. 2005, p. 1283.

27.

Het

is

echter ook niet uitgesloten, dat bij de maatregelen van de nationale autoriteiten staatssteun aan de

orde is. Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op de mogelijkheid, dat een bepaalde onderneming
bepaalde vergunningen of gebruiksrechten gratis ontvangt en daardoor een concurrentievoordeel geniet.
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8.2.4

Artikel 86, derde lid, EG in geliberaliseerde sectoren

8.2.4.1 Richtlijnen
Artikel 86, derde lid,

EG bevat een specifieke grondslag voor de Commissie om ex
post beschikkingen of ex ante richtlijnen tot de lidstaten te richten, in het geval dat
wetgeving of maatregelen van nationale autoriteiten de in het eerste lid van artikel
86 EG bedoelde ondernemingen met exclusieve of bijzondere rechten verplichten of
bewegen de mededingingsregels te schenden. De Europese Commissie geniet op
basis van artikel 86, derde lid, EG een ruime beoordelingsbevoegdheid, zowel met
betrekking tot het door haar noodzakelijk geachte optreden als wat de daartoe
28
geschikte middelen betreft.

Het Hof heeft de omvang en de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van de
Commissie evenals de relatie tot de wetgevende bevoegdheden van het Europese
Parlement en de Raad verduidelijkt door te bepalen, dat de Europese Commissie op
grond van artikel 86, derde lid, EG algemene regels mag stellen waarin zij preciseert
welke verplichtingen uit hoofde van het Verdrag op de lidstaten rusten met betrekking tot de in artikel 86, eerste lid, EG bedoelde ondernemingen.29 Met deze rechtspraak in de hand kon de Europese Commissie op basis van artikel 86, derde lid, EG
de telecommunicatiemarkt openbreken. 30

Vanuit democratisch oogpunt is het echter gewenst, dat het Europese Parlement
zoveel mogelijk wordt betrokken bij de vaststelling van algemene regels en dat de
Commissie zeer terughoudend gebruikmaakt van haar regelgevende bevoegdheid op
basis van artikel 86, derde lid, EG. Bovendien zal de Commissie ook geen steun van
de Raad en het EP genieten indien zij haar bevoegdheden op basis van artikel 86,
derde lid, EG ruim uitlegt. Het is vanwege deze reden dat de Commissierichtlijnen
onder de huidige politieke omstandigheden weinig toevoegen aan de harmonisatierichtlijnen voor de regulering van de communicatiesector.31 Niettemin kan de Commissie haar bevoegdheid tot de aanname van een liberaliseringsrichtlijn als stok achter de deur houden in situaties waarin de lidstaten op grote schaal met het EG-

28.
29.

HvJEG 29 maart 2001, zaak C-163/99,
HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88,

Portugal

t.

Frankrijk

t.

Commissie, Jun 2001,

p.

I-02613.

Commissie, Jur. 1991, p. I-01223, ro. 25.

30.

De Commissie baseerde zich daarbij op de uitleg die het Hof aan de artikelen 86, lid 1 jo. 82 EG heeft
gegeven. Zie hierover zeer uitgebreid J. L. Buenda Sierra, Exclusive rights and state monopolies under EC
law, Article 86 (former article 90) of the EC Treaty, Oxford: Oxford University Press 1999, p 180-189.

31.

Zie voor een voorbeeld Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september

2002 betreffende de

mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en diensten, PbEG 2002 L
249/21. Zie voor een uitgebreide analyse over de relatie tussen de oude ONP-richtlijnen en de liberali-

satierichtlijnen: Larouche 2000, p. 60-91.
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Verdrag strijdige wettelijke monopolies in stand houden en zij de aanname van richt32
lijnen op basis van artikel 95 EG blokkeren.

8.2.4.2 Beschikkingen

In tegenstelling tot haar ex ante regelgevende bevoegdheid, levert de ex post
bevoegdheid van de Commissie om op basis van artikel 86, derde lid, EG beschikkingen aan te nemen, vanuit democratisch oogpunt minder problemen op. Een beschikking wordt vastgesteld met het oog op een bepaalde situatie in een of meer lidstaten
en bevat noodzakelijkerwijs een beoordeling van die situatie in het licht van het
Gemeenschapsrecht en bepaalt welke consequenties daaruit voor de betrokken lidstaat voortvloeien.33 Ook nadat sectoren (gedeeltelijk) zijn geliberaliseerd, kan de
Commissie in verschillende situaties van deze bevoegdheid gebruikmaken, maar het
belang van deze bevoegdheid neemt met de vordering van het liberaliseringproces af.
Als eerste kan de Europese Commissie een lidstaat bevelen tot de intrekking van
wetten of besluiten, die een onderneming met een exclusief of bijzonder recht in een
bepaalde markt stimuleren of verplichten tot misbruik van machtspositie in een aanverwante geliberaliseerde markt. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een
situatie waarin de beheerders van energienetwerken worden verplicht transporttarieven te hanteren die verschillen naar gelang het gaat om geimporteerde of binnenlandse elektriciteit, terwijl deze verschillen niet kunnen worden gerechtvaardigd
door objectieve commerciele omstandigheden. 34
Ten tweede geeft de Commissie in het Groenboek over de diensten van algemeen
belang aan, dat zij op basis van artikel 86, derde lid, EG een beschikking zou kunnen
richten tot een lidstaat, indien een overheidsmaatregel ter waarborging van de vervulling van een dienst van algemeen economisch belang niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 86, tweede lid, EG.35 Volgens de Europese Commissie is het van

33.

Zo heeft de Commissie in de postsector gedreigd met de aanname van een richtlijn op basis van artikel
86, derde lid, EG om druk uit te oefenen op de lidstaten tot de aanname van de harmonisatierichtlijn
die was voorgesteld op basis van artikel 95 EG, Buenda Sierra 1999, p. 425-430.
HvJEG 29 maart 2001, zaak C-163/99, ro. 27.

34.

Vergelijk de beschikking van de Commissie van 26 juli 2000, Spaanse Luchthavens, PbEG 2000 L 208/

32.

36 en de beschikking van de Commissie van 10 februari 1999, Portugese Luchthavens, PbEG 1999 L
69/31.
35.

Europese Commissie, Green paper on services of general

interest, COM(2003)270 final, p. 12 en p. 49-51.

Maatregelen van de nationale autoriteiten kunnen op grond van artikel 86, tweede lid EG, van de verdragsregels worden vrijgesteld, voorzover dat noodzakelijk is om de ondernemingen in staat te stellen
hun taak van algemeen belang te vervullen. Zie verder bijvoorbeeld HvJEG 23 oktober 1997, zaak
C-157/94, Commissie t. Nederland, HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-158/94, Commissie t. Italie,
HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-159/94, Commissie t. Frankrijk, HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-160/
94, Commissie t. Spanje. De arresten zijn achtereenvolgens gepubliceerd in: Jur. 1997, p. I-5966, p. I5789, p. I-5815 en p. I-5851, m.nt. K.J.M. Mortelmans, SEW 1998, nr. 1, p. 30 en m.nt. RJ. Slot CMLRev 1998, nr. 5, p. 1183.
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belang dat de nationale autoriteiten in het kader van de netwerken van mededingingstoezichthouders samenwerken en'best practices' uitwisselen over de waarborging van de verlening van diensten van algemeen belang in overeenstemming met de
voorwaarden van artikel 86, tweede lid, EG. Op deze wijze kunnen de nationale autoriteiten een consistente regulering bevorderen en disproportionele concurrentievervalsingen voorkomen.
Als laatste wordt opgemerkt, dat het Hof heeft geoordeeld dat ter waarborging van
het nuttige effect van de liberaliseringsrichtlijnen gelijke kansen voor de onderscheiden marktdeelnemers moeten worden gecreeerd en dat de Commissie daarom
mocht verlangen, dat regulerende taken door een van de marktpartijen onafhankelijke instantie moeten worden uitgevoerd.36 Een nuttig effect-interpretatie van artikel 86 EG houdt in, dat de lidstaten met de afschaffing van exclusieve en bijzondere
rechten verplicht zijn tot de opheffing van overheidsmaatregelen die een oneerlijke
marktstructuur in stand houden en tot de creatie van effectieve reguleringstructuren. Ook in de beschikkingpraktijk van de Commissie kan steun voor een nuttig
37
effect-interpretatie van artikel 86 EG worden gevonden.
Wegens het belang van een democratische besluitvorming zullen de harmonisatierichtlijnen in de meeste gevallen specificeren aan welke eisen de lidstaten bij de
vormgeving en de uitvoering van het toezicht en de reguleringstructuren moeten
voldoen (zie par 2.4.1). De Commissie zou een beschikking tot een lidstaat kunnen
richten om te bepalen dat artikel 86, lid 1, EG is geschonden en dat ter opheffing van

de schending aan de verplichtingen van de harmonisatierichtlijnen moet worden
voldaan. Met name aan het begin van de liberaliseringsfase, waarin de voormalige
monopolisten nog sterke machtsposities hebben en uit de banden met de overheid
moeten worden geweekt, kan artikel 86, derde lid, EG voor de Commissie een sneller
en effectiever ex post instrument zijn dan de artikel 226- procedure. Echter, de effecten van artikel 86, derde lid, EG zijn enkel reactief en de Commissie kan de nationale
autoriteiten niet rechtstreeks verplichten hun besluiten aan te passen of maatregelen te nemen. Daarnaast moet worden aangetekend, dat de toezichtsbepalingen uit

de harmonisatierichtlijnen niet alleen zijn gericht op een nuttige werking van de verplichtingen die op grond van artikel 86 EG op de lidstaten rusten, maar ook op de
36.
37.
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HvJEG, zaak C-202/88, ro. 51 en 52.
Zie beschikking van de Commissie van 18 december 1996 betreffende de voorwaarden die zijn opgelegd aan de tweede operator van GSM telefoondiensten in Spanje, PbEG 1997 L 076/19 en beschikking
van de Europese Commissie van 4 oktober 1995 betreffende de voorwaarden die zijn opgelegd aan de
tweede operator van GSM diensten in Italie, PbEG 1995 L 280/49. Zie hierover Hancher 1999, p. 738
en zie Buenda Sierra 1999, p. 68-69 en p. 184. Zie ook de beschikking van de Europese Commissie van
23 oktober 2001 betreffende het ontbreken van een volledige en onafhankelijke controle op de tarifaire
voorwaarden en technieken die La Poste hanteert jegens postvoorbereidingsbedrijven voor toegang tot
de aan haar voorbehouden diensten, PbEG 2000 L 120/19.
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volbrenging van de interne markt en het bevorderen van de belangen van de burgers.
Naarmate het liberaliseringsproces verder is gevorderd, zullen meerdere aanbieders
op de markt komen, waardoor het toezicht van de nationale autoriteiten niet meer
voornamelijk is gericht op de voormalige monopolisten, maar op alle ondernemingen die het proces van herstructurering en marktintegratie belemmeren. Het ligt
daarom meer voor de hand dat de Commissie na verloop van tijd kiest voor de artikel
226 EG-procedure voor de nakoming van de harmonisatierichtlijnen in plaats van de
aanname van een artikel 86-beschikking.
8.2.5

De toepassing van het algemene mededingingsrecht in geliberaliseerde

sectoren

De Europese Commissie kan haar bevoegdheden betreffende de ex post toepassing
van de Europese mededingingsregels enkel aanwenden tegen ondernemingen. Bij
gebreke van instrumenten om de nationale autoriteiten rechtstreeks verantwoordelijk te houden voor een juiste toepassing van de Europese mededingingsregels,
maakte de Commissie in haar Toegangsbekendmaking uit 1998 duidelijk dat de
mededingingsregels ook een ex ante benchmark zullen zijn voor de beoordeling van
de wijze waarop de bijzondere mededingingstoezichthouders de ondernemingen

reguleren (zie ook hfdst. 3, par. 2.6).38 Ter rechtvaardiging van haar visie beriep de
Europese Commissie zich op de vaste nuttig effect-rechtspraak van het Hof, dat de
toepasselijkheid van het mededingingsrecht niet is uitgesloten indien blijkt dat de
sectorspecifieke regelgeving de mogelijkheid van een mededinging openlaat die door
autonome gedragingen van de ondernemingen kan worden verhinderd, beperkt of
vervalst.39 Bovendien is besproken in hoofdstuk 3, par. 2.6.1, dat de Europese mededingingsregels vanwege hun status als primaire normen van het EG-Verdrag en in
het licht van de nuttig effect-rechtspraak van het Hot ondanks het bestaan van sectorspecifieke regulering van toepassing blijven. Daarom moeten de bijzondere nationale autoriteiten hun sectorspecifieke bevoegdheden zoveel mogelijk in overeen40
stemming met de artikelen 81 en 82 EG interpreteren.

38.

Zie Europese Commissie, 'Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op

39.

overeenkomsten inzake toegang in de telecornmunicatiesector', PbEG 1998 C 265/2, par. 22 en 60.
HvJEG 11 november 1997, gevoegde zaken C-359 en C-379/95R Commissie en Frankrijk t. Ladbroke
racing, Jur. 1997, p. 1-62225.

40.

R Larouche, 'Contrasting legal solutions and the comparability of EU and US solutions', paper presented at the conference 'Balancing antitrust and regulation in the network industries',
a conference organized by Ecole des mines de Paris, CERNA and the University of California at BerkeZie hierover ook

ley, Parijs, januari 2006.
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De Europese Commissie trachtte dus via haar traditionele bevoegdheid tot de ex post
handhaving van de Europese mededingingsregels de nationale autoriteiten te
dwingen het nuttige effect van de op de ondernemingen van toepassing zijnde mededingingsregels niet ongedaan te maken.41 Het Cif-arrest van het Hof versterkte later
de kracht van het algemene mededingingsrecht als instrument voor de ex ante regulering van de nationale autoriteiten. Het Hof oordeelde, dat de nationale autoriteiten verplicht zijn om nationale mededingingsbeperkende wetgeving buiten toepassing te laten bij de uitoefening van hun bevoegdheden, met dien verstande dat
ondernemingen niet kunnen worden bestraft voor mededingingsbeperkende gedra42
gingen uit het verleden die volledig werden opgelegd door nationale wetgeving.

Aangezien na de liberalisering van een sector meer ruimte is voor autonome ondernemersgedragingen en dus voor concurrentiebeperkingen die niet door wetgeving
worden opgelegd, zal de Europese Commissie over het algemeen eerder bevoegd zijn
bij een schending van de Europese mededingingsregels handhavend op te treden
tegen de ondernemingen zelf. De Commissie kan, zoals zij deed in de telecommunicatiesector in 1999 en in de energiesector in 2005, een sectoronderzoek starten, teneinde meer informatie te vergaren over de concurrentiebelemmeringen, de alge-

mene karakteristieken, de spelers, hun gedragingen en de dynamiek in een bepaalde
sector.43 Indien op basis van het sectoronderzoek blijkt dat mededingingsbeperkende gedragingen plaatsvinden, kunnen op Europees of nationaal niveau onderzoeksprocedures worden gestart, zoals in de hierna te bespreken Deutsche Telecomzaak is gebeurd. Daarnaast kan de Commissie nieuwe voorstellen voor aanvullende
sectorspecifieke regulering doen.

41.

Hier dient te

44

worden opgemerkt dat de Europese Commissie

tegelijkertijd

haar bevoegdheden tot con-

centratiecontrole heeft aangewend en in het bijzonder de bevoegdheid tot de oplegging van verbintenissen, om gaten in de sectorspecifieke regelgeving op te vangen. Zie bijvoorbeeld beschikking 1999/
287 van de Commissie van 8 juli 1998, zaak IV/M.1069, WorldCom/MCI, PbEG 1999 L 116/1, beschikking van de Commissie van 28 juni 2000, zaak IV/M/1741, MCI Worldcom/Sprint, CELEXnummer
32003D0790, beschikking van de Commissie van 12 april 2000, zaak COMP/M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann, CELEXnummer 300M1795, beschikking van de Commissie van 11 augustus
2000, zaak COMP/M.2016, France Talecom/Orange, CELEXnummer 300M2016, beschikking van de
Commissie van 7 februari 2001, zaak COMP/M.1853, EDF/ENWB, PbEG 2002 L 59/1 en beschikking

42.

43.
44.

van de Commissie van 13 juni 2000, COMP/M.1673, VEBA/VIAG, PbEG 2001 L 188/1. Zie over deze
praktijk van de Commissie: Larouche 2000, p. 296-316. Zie ook RC. Knol, 'Sectorspecifieke regelgeving
en concentratietoezicht in de mobiele telecommunicatiemarkt', in: A.T. Ottow & A.R Eeken (ed), De rol
van het mededingingsrecht in gereguleerde markten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 65-89.
HvJEG 9 september 2003, zaak C-198/01, CIF, Jur. 2003, p. I-8055, m.nt. K.J.M. Mortelmans, SEW
2003, nr. 11, p. 403-413.
Artikel 12 van Verordening 17/62 (oud) en artikel 17 van Verordening 1/2003.

D. Choumelova &

J.

Delgado, 'Monitoring compliance in the telecommunications sector: European

Commission sector enquiries': in

R Buigues & R Rey (ed), The Economics ofAntitrust and regulation in
Telecommunications, Perspectives for the new European Regulatory Fmmework, Cheltenham: Edward Elgar
2004, p. 269-284.

338

De rol van de Europese Commissie en good governance door de mededingingstoezichthouders

8.2.6

De aanloop naar een nieuw tijdperk: de Deutsche Telecom-beschikking

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de Europese Commissie verschillende verdragsrechtelijke bevoegdheden heeft om, met name ex post, invloed uit te oefenen
op de wijze waarop de nationale autoriteiten uitvoering geven aan hun bevoegdheden, maar dat zij geen geschikte instrumenten heeft om de nationale autoriteiten op
rechtstreekse wijze en ex ante aan te spreken teneinde inbreuken op het Europese
recht te voorkomen. Wegens de inflexibiliteit en traagheid van de artikel 226-procedure, het afnemende belang van de artikel-86 procedure in geliberaliseerde sectoren
en de complexiteit van de toepassing van het algemene mededingingsrecht op gedragingen die tevens aan sectorspecifieke regelgeving onderworpen zijn, heeft de Commissie tot 2003 geen formele actie genomen tegen mededingingstoezichthouders
die niet op een goede wijze uitvoering geven aan het Europese recht.

Echter, in de DT-zaak bracht de Europese Commissie de beleidsopvattingen die zij in
de Toegangsbekendmaking van 1998 had geformuleerd, in de praktijk om een voorbeeld te ste]len en de noodzaak voor een sterker preventief controle-instrumentarium te benadrukken.45 De Europese Commissie beboette DT wegens misbruik van
machtspositie, ondanks het feit dat de tarieven van DT waren goedgekeurd door de
regelgevende instantie voor telecommunicatie en post (RegTP). In feite kon de economische regulering door de RegTP niet voorkomen, dat de concurrenten van DT op de
markt voor de levering van internettoegangsdiensten aan eindgebruikers in een prijssqueeze kwamen door een evidente wanverhouding tussen de groothandelsprijzen en
de eindgebruikerstarieven van DT voor de toegang tot het lokale netwerk (aansluitnet). Dit was te wijten aan het feit dat de Duitse wetgever in strijd met Europeesrechtelijke verplichtingen niet had gezorgd, dat de eindgebruikerstarieven voor de toegang tot het aansluitnet en de telefoondiensten waren geherbalanceerd ter opheffing
van kruissubsidies uit het monopolietijdperk. Het gevolg was dat de systemen voor de

regulering van de eindgebruikerstarieven en de groothandelstarieven uiteenliepen,
wat leidde tot concurrentieverstoringen.

Het was begrijpelijk, dat de Commissie tegen de concurrentieverstorende tarieven
van DT wilde optreden. Bovendien werd eerder vastgesteld, dat het enkele feit dat
gedragingen zijn onderworpen aan sectorspecifieke regulering, de betrokken ondernemingen niet vrijwaart van de toepassing van de Europese mededingingsregels. Ter
waarborging van het nuttige effect van de Europese mededingingsregels en op grond
van de hierarchie van de primaire normen van het EG-Verdrag, moet de Commissie
altijd onderzoeken in hoeverre de sectorspecifieke regelgeving ruimte laat voor autonome ondernemingsgedragingen die de mededinging kunnen beperken. Echter, in
45.

Europese Commissie 21 mei 2003, procedure op grond van artikel 82 EG, zaak COMP/C-1/37.451,

37.578, 37.579, Deutsche Telecom AG, PbEG 2003 L 263/9.
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de DT-zaak rezen juist op dit punt problemen. Zo stond de handelswijze van de Commissie op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Immers, naast het feit
dat de tarieven waren onderworpen aan een vergaand systeem van economische
regulering, kon DT haar tarieven niet zelfstandig aanpassen omdat alle tariefwijzigingen moesten worden goedgekeurd door RegTP en laatstgenoemde was gebonden
aan het wettelijke systeem voor tariefregulering. Bovendien eigende de Commissie
zich in feite de bevoegdheid tot de buiten toepassing verklaring van nationale besluiten en wetgeving toe, welke toebehoort aan de nationale rechter en autoriteiten. In
dat opzicht was het vreemd, dat de Europese Commissie in eerste instantie niet de
Duitse staat had aangesproken op de gebrekkige regulering van DT op basis van artikel 226 EG of artikel 86, derde lid, EG. Het kan echter zijn dat de Europese Commissie geen vertrouwen had in een effectieve aanpak van de concurrentieproblemen via
deze weg en dat dit te veel tijd zou kosten. In ieder geval is het feit, dat de Commissie
de keuze voor de toepassing van artikel 82 EG en het ongeroerd laten van artikelen
86, derde lid, of 226 EG niet heeft gemotiveerd, vanuit het oogpunt van good governance niet positief te waarderen.

8.2.7

Tussenconclusie traditionele constitutionele rol Europese Commissie en

good governance

Geconcludeerd kan worden, dat de Europese Commissie bij de uitoefening van haar
traditionele verdragsrechtelijke bevoegdheden niet rechtstreeks en hoofdzakelijk op
een ex post wijze invloed kan uitoefenen op de wijze waarop de mededingingstoezichthouders het Europese recht interpreteren en toepassen. Vanwege het respect
voor de institutionele en procedurele autonomie van de lidstaten, past de Europese
Commissie haar algemene bevoegdheid tot het inleiden van verdragsschendingspro-

cedures (art. 226 EG) en haar bijzondere verdragsrechtelijke mededingingsbevoegdheden met name toe met het oog op de bevordering van de interne markt en vrije-

concurrentiedoelstellingen van het EG-Verdrag door de lidstaten. Hierbij spelen de
bestaande fundamentele Europese rechtsstatelijke rechtsbeginselen en de nieuwe
fundamentele good governance beginselen een ondergeschikte rol. Over het algemeen moet de Commissie bij de uitoefening van haar traditionele mededingingsrechtelijke bevoegdheden, die de rechtspositie van de stakeholders rechtstreeks kunnen beinvloeden, zelf aan strenge good governance vereisten voldoen. Echter, in het
Max. mobil-arrest ging het Hof niet zo ver als het Gerecht, dat de Commissie, bij
gebreke van specifieke procedurele voorzieningen, ook bij de toepassing van artikel
86, derde lid, EG de klachten van klagers zorgvuldig moet behandelen en dat tegen
de afwijzing van deze 1(lachten beroep moet open staan.

In de praktijk heeft de Commissie nauwelijks gebruikgemaakt van de verschillende
traditionele verdragsrechtelijke bevoegdheden als reactie op een slechte toepassing
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van het Europese recht door de nationale autoriteiten. Dit is te wijten aan het ex post
karakter van deze bevoegdheden die niet rechtsreeks kunnen worden aangewend
tegen de autoriteiten zelf. Daarom bieden deze bevoegdheden de Commissie niet de
nodige flexibiliteit en snelheid om de nationale toezichtspraktijken op een effectieve
en tijdige wijze te beinvloeden. Tot 2003 is de Commissie niet op formele wijze opgetreden tegen de nationale mededingingstoezichthouders die het Europese recht
schenden bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Met de DT-beschikking wilde de
Commissie een voorbeeld stellen door het beleid uit de Toegangsbekendmaking uit
1998 waar te maken. Ondanks dat DT aan sectorspecifieke regulering was onderworpen, paste de Europese Commissie de artikelen 81 en 82 EG toe op de gedragingen
van de DT. In deze zaak kon de Commissie aantonen welke schade was aangericht
door het nalatige optreden van de Duitse wetgever en de toezichthouder en welke
complexe juridische problemen rijzen in geval de Commissie op een dergelijke ex
post wijze optreedt tegen de gedragingen van ondernemingen die het voorwerp zijn

van sectorspecifieke regulering. Hierdoor kon de Commissie de weg definitief vrijmaken voor de opname van nieuwe regulerende en controlerende bevoegdheden in
de nieuwe Europese regelgeving.

8.3

Nieuwe good governance instrumenten van de Europese Commissie

Met de inwerkingtreding van Verordening 1/2003, de elektronische communicatierichtlijnen en de nieuwe energierichtlijnen is een nieuwe reguleringsperiode begonnen. Allereerst heeft de Europese Commissie ter waarborging van een uniforme
interpretatie en toepassing van het Europese recht een nieuwe en versterkte rol als
regulator van de mededingingstoezichthouders gekregen, die haar bevoegdheden tot
de ex ante opstelling van algemene richtsnoeren formaliseert en uitbreidt. Daarnaast heeft de Europese Commissie als 'supertoezichthouder' nieuwe ex ante concreet regulerende bevoegdheden. Met deze bevoegdheden kan de Commissie interveni8ren in nationale besluitvormingsprocedures teneinde de nationale autoriteiten
te verplichten het Europese recht, inclusief de door de Commissie opgestelde richtsnoeren, bij de opstelling van hun besluiten na te leven. De volgende paragrafen analyseren hoe en op welke wijze de nieuwe bevoegdheden van de Commissie de praktijk
van de toezichthouders kunnen beinvloeden.
8.3.1

Commissie als regulatorengoodgovernance

8.3.1.1
Aard van debevoegdheden
Als regulator heeft de Europese Commissie de bevoegdheid tot de ex ante opstelling
van richtsnoeren, waarbinnen een onderscheid tussen bindende regulerende richt-
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snoeren en Europese beleidsregels in de vorm van interpreterende en/of besluitvormende richtsnoeren kan worden gemaakt. 46
De bindende regulerende richtsnoeren betreffen de richtsnoeren die de Commissie
via de regelgevingscomitologieprocedure op basis van Verordening 1228/2003 en
Verordening 1775/2005 aanneemt.47 Het is de bedoeling dat de richtsnoeren op

gedetailleerde wijze de beginselen en regels van de richtlijnen en Verordeningen uitwerken (hfdst. 3, par. 3.3). De richtsnoeren zijn bindend voor de nationale autoriteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Verordening 1228/2003 biedt, bijvoorbeeld, de basis voor de vaststelling van regels voor de harmonisatie van de
tarieven die de elektriciteitsnetbeheerders in rekening mogen brengen voor grensoverschrijdend transport. Indien de richtsnoeren geen keuzeruimte laten aan de
nationale autoriteiten, kunnen zij rechtstreekse gevolgen hebben voor de positie van

de marktpartijen.
De interpreterende en/of besluitvormende richtsnoeren zijn Europese beleidsregels
waarin de Europese Commissie uitlegt op welke wijze nationale autoriteiten het Europese recht moeten interpreteren danwel hoe zij discretionaire bevoegdheden moeten
toepassen. Binnen deze categorie richtsnoeren kan een onderscheid worden gemaakt
tussen beleidsregels die de Commissie wel of niet op basis van een expliciete wettelijke basis aanneemt. Voorzover de secundaire wetgeving geen expliciete bevoegdheid
bevat tot de opstelling van Europese beleidsregels, kan een dergelijke bevoegdheid als
inherent worden geacht aan de verschillende bevoegdheden van de Commissie om op
grond van de secundaire wetgeving uitvoeringsmaatregelen te nemen.

Verordening 1/2003 werkt de bijzondere verantwoordelijkheid van de Commissie
voor de formulering van het communautaire mededingingsbeleid nader uit.48 De
Verordening bevat geen expliciete rechtsgrondslag, maar de assumptie is dat de
Commissie, onder andere, via de publicatie van beleidsregels het communautaire
beleid vastlegt.49 Daarnaast heeft de Commissie verschillende bevoegdheden haar
wordt door Senden onderscheiden als een categorie van soft

46.

Deze

47.

p. 143-155.
Artikel 8 van Verordening 1228/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003

laatste categorie

law,

Senden 2004,

betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit,
PbEG 2003 L 176/1 en artikel 9 van Verordening 1775/2005 van het Europese Parlement en de Raad
van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten,
PbEG 2005 L 289/1. Zie de artikelen 5, 7 en 8 van het besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEG 1999 L 184/23.
van Verordening 1/2003.

48.

Zie artikelen

49.

Met de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 heeft de Europese Commissie zes nieuwe mededelingen gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: Europese Commissie, 'Richtsnoeren betreffende het begrip
"beinvloeding van de handel" in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag', PbEG 2004 C 101/81 en'Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag', PbEG 2004 C 101/97.
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juridische en economische keuzes om te zetten in juridisch bindende instrumenten.
Allereerst kan zij inbreukbeschikkingen vaststellen waarmee de nationale autoriteiten en de nationale rechters op grond van artikel 16 van Verordening 1/2003 en het
Masterfoods-arrest rekening moeten houden.50 Daarnaast heeft zij de bevoegdheid
om op grond van een Raadsverordening groepsvrijstellingsverordeningen inzake de
toepassing van artikel 81 EG aan te nemen.51 Verder geeft Verordening 1/2003 de
Europese Commissie de nieuwe bevoegdheid om, indien het algemeen belang van de
Gemeenschap met betrekking tot de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG dit vereist, ambtshalve bij beschikking vast te stellen dat de mededingingsregels niet van
toepassing zijn op bepaalde categoriean van ondernemersgedragingen. Ook kan de
Commissie beschikkingen publiceren waarin zij toezeggingen van ondernemingen
ter opheffing van concurrentiebeperkend gedrag verbindend verklaard.52
De Kaderrichtlijn biedt een expliciete rechtsgrondslag voor de aanname van Europese beleidsregels in de vorm van richtsnoeren door de Europese Commissie. De
nationale autoriteiten dienen bij de afbakening van de relevante markten en de uitvoering van de marktanalyses, zoveel mogelijk rekening te houden met de door de
Commissie opgestelde Aanbeveling inzake de relevante markt en de Richtsnoeren

inzake marktanalyse. 53
8.3.1.2
Regulerende effecten Europese beleidsregels
Zoals reeds besproken in hoofdstuk 8, paragraaf 2.2, zijn Europese beleidsregels van
de Commissie niet bindend en heeft het Hof van Justitie het gezaghebbende en het

laatste woord over de juiste interpretatie van het Europese recht. Niettemin kunnen
beleidsregels waarin de Commissie binnen de grenzen van het Europese recht invulling en toepassing geeft aan haar keuzeruimte, wel regulerende effecten hebben op
grond van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel (hfdst. 8, par. 2.2).
Daarnaast volgt uit rechtspraak van het Hof van Justitie, dat de nationale mededin-

gingsautoriteiten en de bijzondere mededingingstoezichthouders op grond van artikel 10 EG en de bijzondere verantwoordelijkheid van de Commissie voor het Europese mededingingsbeleid rekening moeten houden met de juridische en
economische keuzes die de Commissie maakt (zie par. 8.2.2). Bovendien wordt de
plicht tot loyale samenwerking ex artikel 10 EG tussen de Commissie en de nationale
mededingingstoezichthouders uitgewerkt in verschillende specifieke bepalingen in
50.

51.

HvJEG 14 december 2000, zaak C-344/98, Masterfoods, Jur. 2000, p. 1-11369 m.nt. K.J.M. Mortelmans & M.G. Wezenbeek-Geuke, SEW 2002, nr. 3, p. 107-110.
Verordening van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, EG op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijk gedragingen, PbEG 1965 L 36/553.

52.

Artikel 9 van Verordening 1/2003. Zie voor een voorbeeld

53.

september 2004 overeenkomstig artikel 27(4) van Verordening 1/2003 in zaak Comp/C.2./37.214,
Gezamenlijke verkoop van de mediarechten op de Duitse Bundesliga, PbEG 2004 C 229/13.
Zie artikel 15 en 16 van Richtlijn 2002/21/EG.

Bekendmaking van de Commissie van 14
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de nieuwe regelgevingskaders en de beleidsregels van de Commissie vormen hiervan
de uitdrukking. Dit brengt met zich, dat de nationale autoriteiten op grond van arti-

kel 10 EG en de specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen uit de
richtlijnen en Verordening 1/2003 rekening moeten houden met de door de Commissie gepubliceerde beleidsregels. 54 De verschillende concrete regulerende
bevoegdheden van de Commissie om het respect voor de beleidsregels af te dwingen
geeft hen een de facto bindend karakter (zie par. 4).
De Kaderrichtlijn bevat de meest vergaande verplichting voor de nationale autoriteiten rekening te houden met beleidsregels van de Commissie. Het is aannemelijk dat
in een dergelijk geval een zware verplichting geldt voor de nationale instanties tot

het volgen van de richtsnoeren van de Commissie, die onder andere tot uitdrukking
kan komen in de motiveringseisen die worden gesteld aan een afwijking van de richtsnoeren.
De plicht rekening te houden met de Europese beleidsregels is niet absoluut. Allereerst kunnen de beleidsregels alleen invloed hebben op de wijze waarop de toezicht-

houders uitvoering geven aan bestaande bevoegdheden die de nationale wetgever ter
uitvoering van het Europese recht aan hen heeft toegekend. Bestaande bevoegdheden van de toezichthouders worden in bepaalde mate verruimd omdat zij voorrang
moeten geven aan het rechtstreekswerkende Europese recht. Echter, het legaliteitsbeginsel en het democratiebeginsel verzetten zich tegen de ontlening van nieuwe
bevoegdheden aan de Europese beleidsregels (zie hfdst. 2, par. 5.5.2). Daarnaast is
relevant, dat de toezichthouders, net zoals op nationaal niveau, de bevoegdheid hebben tot de afwijking van de beleidsregels, bijvoorbeeld omdat zij beleidsvrijheid
laten, onduidelijk zijn of in strijd zijn met het Europese recht. Daarnaast is het mogelijk dat de toepassing van de beleidsregels in een concreet geval wegens specifieke
geografische omstandigheden leidt tot een resultaat dat vanuit het oogpunt van het
Europese recht, niet effectief is of leidt tot de schending van fundamentele good
governance beginselen.55 In ieder geval moet iedere afwijking van de beleidsregels
goed wordt gemotiveerd in het licht van de omstandigheden van het geval.
8.3.1.3

Goodgovernance waarborgen

Uit

de voorgaande paragrafen bleek dat de nieuwe ex ante algemene regulerende
bevoegdheden van de Commissie met name zijn gericht op een uniforme toepassing

van het Europese recht in de lidstaten. Zij kunnen juridische gevolgen, met een verschillende intensiteit, hebben voor de praktijk van de mededingingstoezichthouders
en dientengevolge ook de belangen van de stakeholders raken. Dit betekent dat het
van groot belang is, dat het Europese regelgevingskader voldoende juridische waar54.

Senden 2004,

p.

442-446.

55.

Senden 2004,

p.

434-436 en p. 448.
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borgen bevat om te verzekeren dat de richtsnoeren van de Commissie op een legitieme wijze tot stand worden gebracht en dat zij op een legitieme en effectieve wijze
rekening houden met de belangen van alle stakeholders. Naarmate de richtsnoeren
meer rechtstreekse effecten kunnen hebben voor de stakeholders, zou de Commissie
aan strengere good governance eisen moeten voldoen.

De comitologierichtsnoeren zijn bindend voor de nationale autoriteiten. Indien de
comitologierichtsnoeren geen keuzeruimte laten aan de nationale autoriteiten, kunnen zij rechtstreekse gevolgen hebben voor de stakeholders. Het is daarom niet positief te waarderen, dat de huidige comitologiebeslissing en de verordeningen geen duidelijke garanties bevatten voor het recht op hoor en wederhoor van de stakeholders. In
de gasverordening wordt slechts overwogen dat de Commissie het voornemen heeft de
belanghebbende marktpartijen, die via het zogenaamde Madrid Forum voor hun
belangen kunnen opkomen, alsmede de ERGEG te consulteren (zie verder hfdst. 9).56
Gelet op de potentiele regulerende effecten van de interpreterende en besluitvormende richtsnoeren, is het van groot belang, dat ook deze richtsnoeren zorgvuldig
tot stand worden gebracht (zie hierover hfdst. 8, par. 2.2). De Kaderrichtlijn bepaalt
expliciet, dat de Commissie de Aanbeveling inzake de relevante markt na openbare
raadpleging en overleg met de nationale autoriteiten aanneemt. Evenwel wordt niet
uitgewerkt op welke wijze de raadpleging moet plaatsvinden en welke gevolgen de
Commissie hieraan moet verbinden. Het Europese regelgevingskader bevat ook geen
regels over de totstandbrenging van richtsnoeren, die niet op een expliciete grondslag zijn gebaseerd. Niettemin is het vaste praktijk van de Commissie de stakeholders uitgebreid te consulteren over richtsnoeren inzake de toepassing van de artike-

len 81 en 82 EG, zonder dat zij van te voren aangeeft welke minimumnormen voor
consultatieprocedures worden gehanteerd.57

8.3.1.4 Rechtsbescherming
Gelet op de potentiele juridische effecten van de richtsnoeren van de Commissie
voor de praktijk van de toezichthouders en voor de stakeholders, is het eveneens van
belang dat de stakeholders voldoende mogelijkheden hebben hun recht op een effectieve rechtsbescherming op Europees of nationaal niveau te effectueren tegen handelingen die hun rechtspositie rechtstreeks raken.
56.
57.

Overweging 19 van Verordening 1775/2005.
In 2002 heeft de Commissie de Communication towards a reinforced culture of consultation and dialogue,

general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission' gepubliceerd, COM(2002) 704 final, Brussel, 11 december 2002. De Commissie past de Mededeling in beginsel
enkel toe op grote beleidsinitiatieven, namelijk ontwerp-wetgeving waarop de 'extended impact assessment'-procedure van toepassing is. Deze procedure is niet van toepassing op de totstandbrenging van
Europese beleidsregels. Niettemin kunnen de beginselen uit de Mededeling van de Commissie ook als
leidraad dienen voor de organisatie van andere consultatieprocedures.
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De bindende regulerende richtsnoeren die de Commissie op basis van Verordening
1228/2003 en Verordening 1775/2005 aanneemt, kunnen aanmerkelijke gevolgen

hebben voor de bedrijfsvoering van de marktpartijen, bijvoorbeeld omdat nader
wordt uiteengezet aan welke eisen hun tarieven en technische voorwaarden moeten
voldoen. Het zal echter voor de gereguleerde marktpartijen en de andere stakeholders moeilijk zijn op basis van de huidige ontvankelijkheidsvoorwaarden een artikel
230, vierde lid, EG-beroep aan te tekenen tegen deze richtsnoeren. Het Hof heeft
immers geoordeeld dat partijen in beginsel geen beroep kunnen instellen tegen
maatregelen van algemene aard, tenzij kan worden aangetoond dat de betreffende
maatregelen hen rechtstreeks en individueel raken, in die zin dat zij ten opzichte van
hen het karakter van een beschikking hebben.58 Indien de richtsnoeren de nationale
autoriteiten verder geen keuzeruimte laten, kan worden gesteld dat zij de positie van
de marktpartijen rechtstreeks raken.59 Daarnaast kan worden betoogd, dat de bepalingen van de richtsnoeren die rechtstreekse gevolgen hebben voor de netwerkbeheerders ten opzichte van laatstgenoemden het karakter van een beschikking hebben en hen daarom individueel raken. Immers, de richtsnoeren hebben betrekking
op een identificeerbare groep netwerkbeheerders van landelijke gas- en elektriciteitstransmissienetten, die wegens het bestaan van wettelijke monopolies en hoge
toetredingsbarridres niet snel groter wordt. Voor de afnemers en concurrenten van
de netwerkbeheerders zal het lastiger zijn aan te tonen dat de richtsnoeren hen individueel raken, omdat dit een grotere, moeilijker vast te stellen groep is.
De Europese beleidsregels van de Commissie zijn niet bindend, waardoor zij in
beginsel op basis van het huidige artikel 230 EG geen voor beroep vatbare handelingen zijn. Op basis van een flexibele interpretatie van artikel 230 EG zou kunnen worden betoogd, dat deze beleidsregels op grond van de Europese rechtsbeginselen, de
58.

HvJEG 25 juli 2002, zaak C-50/OOP, Uni6n de Pequeos Agricultores (UPA), Jur. 2002,

p.

I-4539, m.nt.

Prechal, SEW 2003, nr. 2, p. 35. In dit arrest verwierp het Hof een meer flexibele interpretatie van het 'individueel geraakt'-criterium zoals gehanteerd door het Gerecht in zaak T-177/01
3 mei 2002, J6go-Quuru, Jur. 2002, p II-2365. Onder verwijzing naar het beginsel van een effectieve
rechtsbescherming stelde het Gerecht dat "een natuurlijke of rechtspersoon wordt geacht door een
hem rechtstreeks rakende gemeenschapsbepaling van algemene strekking individueel te worden
geraakt, wanneer de betrokken bepaling zijn rechtspositie zeker en actueel aantast, door zijn rechten te
beperken of hem verplichtingen op te leggen". Later heeft het Hof het oordeel in de UPA-zaak bevestigd in HvJEG 1 april 2004, zaak C-263/02P, Jago-Quad Jur. 2004, p I-3425. In artikel III-365 van het
L. Parret en

S.

ontwerp-Grondwettelijk Verdrag wordt voorgesteld de beroepsmogelijkheden voor natuurlijke personen uit te breiden tot regelgevingshandelingen die hen rechtstreeks raken en die geen uitvoeringsmogelijkheden met zich brengen. Zie ook L. Parret Uudicial Protection after modernisation of competition
law', Legal issues of economic integration 2005, nr. 4, p. 339-368.
59.

Volgens de rechtspraak van het Hof is aan het rechtstreeks geraakt-vereiste van artikel 230 EG vol-

daan, wanneer de maatregel rechstreekse gevolgen heeft voor de rechtspositie van de particulier en aan
degenen tot wie zij is gericht en die met de uitvoering ervan zijn belast, geen beoordelingsbevoegdheid
laat, omdat de uitvoering zuiver automatisch is en alleen op grond van de communautaire regeling
gebeurt, zonder dat daarvoor nadere regels moeten worden gesteld. Zie bijvoorbeeld HvJEG 6 november 1990, zaak C-354/87, Weddel/Commissie, Jur. 1990, p. I-3847.
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specifieke samenwerkingsverplichtingen voor de mededingingstoezichthouders alsmede de juridische mogelijkheden voor de Commissie tot de afdwinging van hun

naleving (zie ook par. 4) wel degelijk regulerende effecten kunnen hebben. Voorzover zij definitief zijn geformuleerd, zouden zij dan als appelabel moeten worden aangemerkt, maar deze benadering is vooralsnog niet door het Hof gesanctioneerd.
Daarnaast zijn de beleidsregels algemeen van aard waardoor een artikel-230 beroep
zeer waarschijnlijk over het 'individueel geraakt'-criterium zal struikelen.

Het zou niet bezwaarlijk zijn, dat geen directe rechtsbescherming mogelijk is tegen
richtsnoeren of beleidsregels van de Commissie op grond van artikel 230 EG, indien
de stakeholders in Europese of nationale beroepsprocedures tegen de besluiten of
definitieve oordelen van de Commissie respectievelijk van de nationale autoriteiten
adequate mogelijkheden hebben bij exceptie van onwettigheid de rechtmatigheid
van de richtsnoeren te betwisten. De partijen die het voorwerp zijn van een mede-

dingingsrechtelijke procedure, evenals de concurrerende klagers, hebben over het
algemeen voldoende mogelijkheden tot de instelling van een artikel 230-beroep
tegen een inbreukbeschikking van de Commissie (par. 2.2.1). Echter, de volgende
paragrafen bespreken dat de beroepsmogelijkheden tegen andere handelingen die de
Commissie in het kader van de nieuwe coordinatieprocedures kan nemen, in een
schemerzone vallen. Bovendient stelt paragraaf 4.4 aan de orde dat de nationale
rechter in nationale procedures, maar beperkt rechtsbescherming kan verlenen
tegen de verschillende handelingen van de Commissie.

8.4

De Commissie

als 'supertoezichthouder' en

good governance

8.4.1 Algemeen
Naast de mogelijkheid om door de opstelling van algemene richtsnoeren ex ante
invloed uit te oefenen op de wijze waarop de nationale autoriteiten hun bevoegdheden uitoefenen, heeft de Europese Commissie op basis van de
energierichtlijnen, de
elektronische communicatierichtlijnen en Verordening 1/2003 op verschillende
plaatsen de mogelijkheid ex ante in te grijpen in concrete nationale besluitvormingsprocedures ter afdwinging van de door haar opgestelde richtsnoeren. Binnen de
bevoegdheden van de Commissie kunnen de bevoegdheid tot het maken van opmerkingen, de veto-bevoegdheid en de bevoegdheid tot de onttrekking van een zaak
worden onderscheiden.
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8.4.2

De veto-bevoegdheid

8.4.2.1

Aard bevoegdheid

Als stok achter de deur bevat de Kaderrichtlijn de zogenaamde artikel 7-procedure,
die de Commissie de bevoegdheid geeft de nationale besluiten ter uitvoering van de
elektronische communicatierichtlijnen en de Europese beleidsregels te controleren
en goed of af te keuren. De nationale autoriteiten dienen a]le ontwerp-besluiten
inzake marktafbakening, marktanalyse en de oplegging van wettelijke verplichtingen die van aanzienlijke invloed zijn op de handel tussen de lidstaten, te melden bij
de Commissie.60 De Commissie kan naar aanleiding hiervan opmerkingen maken,
61
waarmee de nationale autoriteiten zoveel mogelijk rekening moeten houden.
De Commissie kan in een twee-faseprocedure nadere stappen nemen ten aanzien van
besluiten, die betrekking hebben op het definieren van relevante markten die verschillen van de markten die in de Aanbeveling van de Commissie zijn gedefinieerd of op het
al dan niet aanwijzen van een onderneming als AMM. Indien de Commissie van
mening is, dat het betreffende besluit een belemmering voor de interne markt opwerpt
of indien zij ernstige twijfels heeft omtrent de verenigbaarheid van het besluit met het
gemeenschapsrecht en met name met de in artikel 8 genoemde doelstellingen, kan de
Commissie eisen dat de vaststelling van de maatregel met twee maanden wordt uitgesteld. De Commissie deelt haar mening en de bevriezing van de maatregel mede via de
zogenaamde'serious doubts letter'. Vervolgens kan de Commissie binnen een periode
van twee maanden, na raadpleging van het Comitd voor Communicatie,62 eisen dat de

nationale maatregel wordt ingetrokken. Verordening 1228/2003 en de Gasrichtlijn
bevatten vergelijkbare ruime bevoegdheden voor de Commissie tot controle en blok63
kade van bepaalde besluiten van de nationale autoriteiten.
8.4.2.2
Inhoud en intensiteit toets Europese Commissie
De bevoegdheden van de Commissie tot het maken van opmerkingen of het blokkeren van besluiten zijn voornamelijk gericht op de voorkoming van de aanname van

nationale besluiten die de volbrenging van de interne markt frustreren en op het
waarborgen van een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht door
de nationale autoriteiten. Verder bestaan goede redenen voor de stelling, dat eveneens mag worden gecontroleerd of de nationale autoriteiten de fundamentele good
governance beginselen in acht nemen, omdat het respect voor deze beginselen vaak
van

2002/21/EG.

60.

Zie artikel 7, lid 3

61.

Artikel 7, lid 5

62.

Volgens artikel 3 van Besluit 99/468/EG van de Raad dient de Commissie zoveel mogelijk rekening te
houden met het advies van het comit6. Het advies is echter niet bindend. Het comitologiecomitd is ingesteld op grond van artikel 22 van de Richtlijn 2002/21. In dit comite zitten vertegenwoordigers van de lid-

van

Richtlijn

Richtlijn

2002/21/EG.

staten.
63.
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onlosmakelijk is verbonden met een juiste interpretatie en toepassing van de inhoudelijke bepalingen van het Europese recht. Immers, het is zeer waarschijnlijk dat een
schending van procedurele good governance beginselen tot gevolg heeft dat een
besluit niet is gebaseerd op een gedegen en transparante economische analyse. In dat
geval kan de nationale autoriteit niet aantonen dat het betreffende besluit geen
belemmering is voor de werking van de interne markt.

In het licht van het voorgaande rijst ook de vraag hoe intensief de toets van de Commissie mag zijn. De assumptie van het Europese regelgevingskader is dat de nationale autoriteiten uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de afbakening en de
(de)regulering van de nationale markten in de lidstaten.64 Het zou daarom in strijd
zijn met het subsidiariteitsbeginsel indien de Commissie op de stoel van de toezichthouders gaat zitten. De toets van de Commissie zou zich moeten beperken tot een
metacontrole of het Europese recht goed is geinterpreteerd en of aannemelijk is
gemaakt dat het besluit de interne markt niet belemmert of niet in strijd is met een
andere doelstelling van de Kaderrichtlijn. De nationale autoriteiten hebben binnen
de grenzen van het Europese recht de ruimte, in het licht van nationale omstandigheden, economische keuzes te maken bij de toepassing van het Europese recht in een
concreet geval.
Op deze manier kan ook de verhouding tussen de nationale rechter en de Europese

Commissie bij de controle van de mededingingstoezichthouders worden verduidelijkt. De rechter beperkt zich niet tot een Europese metacontrole, maar moet in het
concrete geval het recht op een effectieve rechtsbescherming verzekeren door te
controleren of de juiste procedures zijn gevolgd, de feiten correct zijn vastgesteld en
beoordeeld in het licht van het recht en de nationale omstandigheden en of op een
evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van alle stakeholders.
8.4.2.3

Goodgovernance waarborgen

De artikel 7, lid 3-opmerkingen, de 'serious doubts letters' of de veto-besluiten van
de Commissie in het kader van de artikel 7-procedure hebben niet alleen juridische
gevolgen voor de nationale autoriteiten. Zij kunnen ook de rechtspositie van de
ondernemingen die het onderwerp zijn van het ontwerp-besluit, alsmede hun concurrenten en afnemers, rechtstreeks raken. Indien, bijvoorbeeld, een nationale autoriteit van mening is dat een bepaalde onderneming niet over AMM beschikt en de
Commissie een tegenovergestelde mening heeft, zal de nationale autoriteit onder de
dreiging of ter uitvoering van een veto-besluit, de mening van de Commissie in
beginsel moeten volgen. Dit wordt anders indien het besluit van de Commissie naar
64.

R Larouche & S.A.C.M. Lavrijssen, 'EG-regulering van elektronische communicatie, Een kritische beschouwing van de onderliggende aannames van de EG-regelgeving betreffende
Zie hierover uitgebreid

elektronische communicatie', SEW 2002, nr. 7/8, p. 258-268.
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aanleiding van een artikel 230 EG-beroep nietig wordt verklaard. Dit betekent dat de
Commissie bij de uitoefening van de meta-Europeesrechtelijke controle op een legitieme wijze rekening moet houden met de belangen van alle relevante stakeholders
die door de ontwerp-besluiten van de nationale autoriteiten worden geraakt. Dientengevolge is van belang dat de Europese wetgeving voldoende juridische waarborgen bevat dat de Commissie zelf de good governance beginselen respecteert in het
kader van de artikel 7-procedure.
Ondanks de mogelijke ingrijpende gevolgen van voornoemde handelingen voor de
stakeholders, zijn zij nauwelijks met procedurele waarborgen omgeven, zoals het
recht op hoor en wederhoor. Volgens artikel 7 van de Kaderrichtlijn dient een vetobesluit van de Commissie in ieder geval vergezeld te gaan van een gedetailleerde en
objectieve analyse van de redenen waarom de Commissie van mening is, dat de ontwerp-maatregel niet moet worden genomen, samen met specifieke voorstellen tot

wijziging van de ontwerp-maatregel.
8.4.2.4 Rechtsbescherming
Gelet op de potentiele ingrijpende juridische gevolgen voor de stakeholders, is het van
groot belang dat de stakeholders hun recht op een effectieve rechtsbescherming kunnen effectueren tegen handelingen die de Commissie in de artikel 7-procedure neemt
en die hun rechtspositie rechtstreeks raken. Echter, vanwege de onduidelijke juridische status van de verschillende instrumenten waarvan de Commissie in deze procedure gebruik kan maken, rijzen vele vragen inzake de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de belanghebbende stakeholders bij het Gerecht van Eerste Aanleg op grond
van artikel 230 EG. Hierdoor bestaan gaten in de Europese rechtsbescherming die
nauwelijks kunnen worden gecompenseerd door de nationale rechter (par. 4.4).
Op het eerste gezicht lijkt het, dat de brieven waarbij de Commissie opmerkingen
maakt, niet-bindend en slechts voorbereidend zijn voor de definitieve besluiten van
de nationale autoriteiten. Als gevolg zouden zij geen voor beroep vatbare handelingen in de zin van artikel 230 EG zijn.65 De'serious doubts letters' zouden als een tussenstadium voor een definitief veto-besluit kunnen worden gezien en daardoor

evenmin als appelabel worden aangemerkt. Echter, de vraag is of de hierboven
genoemde brieven onder omstandigheden toch niet als voor beroep vatbaar zouden
moeten worden aangemerkt.

65.

Volgen vaste rechtspraak van het Hof

zijn

handelingen of besluiten die in verschillende fasen totstand-

komen, met name na afloop van een interne procedure, in beginsel alleen dan voor beroep vatbare handelingen, wanneer het maatregelen betreft die aan het einde van die procedure het standpunt van de
instelling definitief vastleggen, met uitsluiting van tussenmaatregelen ter voorbereiding van het definitieve besluit, HvJEG 11 november 1981, zaak 60/81, IBM t. Commissie, Jur. 1981, p. 2639 en GvEA
17 februari 2000, zaak T-241/97, Stork Amsterdam t. Commissie, Jur. 2000, p. II-309.
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De artikel 7, lid 3-opmerkingen en de 'serious doubts letters' kunnen wel degelijk
regulerende effecten hebben, omdat de toezichthouders op grond van artikel 10 EG
en de Kaderrichtlijn hiermee rekening moeten houden in de nationale procedures,
met het veto als stok achter de deur. In dit verband moet worden benadrukt dat volgens vaste rechtspraak van het Hof, maatregelen die bindende rechtsgevolgen in het
leven roepen welke de belangen van de verzoeker kunnen aantasten doordat zij diens
rechtspositie aanmerkelijk wijzigen, als voor beroep vatbare handelingen of besluiten zijn te beschouwen. Daarbij is de vorm waarin de handelingen of besluiten zijn
gegoten, in principe van geen belang voor de vraag of daartegen beroep tot nietigverklaring in de zin van artikel 230 EG openstaat. Het gaat om de wezenlijke inhoud van
de handelingen, in die zin dat zij de afsluiting van een onderzoek inhouden en een
definitief standpunt van de Commissie inzake de economische en juridische positie
van bepaalde marktpartijen vertegenwoordigen.66 Uit het voorgaande volgt dus, dat
afhankelijk van de formulering van de opmerkingen en brieven van de Commissie,
zij de facto een definitief oordeel kunnen omvatten en rechtsgevolgen sorteren voor
de stakeholders. Het is niet ondenkbaar dat de Commisie een dergelijk definitief oordeel formuleert in haar brieven. Zo kan het goed zijn, dat de Europese Commissie
een compromis sluit met een nationale toezichthouder, in die zin dat een nationaal
besluit onder voorwaarden wordt goedgekeurd of dat onder bepaalde voorwaarden
geen veto-beslissing wordt genomen.67 In het licht van de rechtspraak van het Hof
wordt betoogd, dat artikel 7, lid 3-brieven, waarin de Commissie een definitief oordeel inneemt inzake de inhoud van de ontwerp-besluiten en die tot gevolg hebben
dat de nationale autoriteiten de ontwerp-besluiten kunnen aannemen, wel degelijk
rechtsgevolgen hebben voor de nationale autoriteiten en de stakeholders.68 Met
betrekking tot de 'serious doubts letters' kan worden opgemerkt, dat zij onder
omstandigheden ook rechtsgevolgen in het leven roepen, namelijk wanneer zij zo
dwingend en definitief zijn geformuleerd, dat zij leiden tot aanpassing van het
besluit van de nationale autoriteiten en de Commissie geen veto-beslissing meer
hoeft te nemen.

66.

HvJEG

11 november 1981, zaak 60/81 en GvEA 17 februari 2000, zaak T-241/97,
HvJEG 22 juni 2000,

zaak C-147/96, Nederland t. Commissie, Jur. 2000, p. 1-4723 en GvEA 20 november 2002, zaak T-251/
00, Lagardare SCA en CANAL+ SA t. Commissie, Jur. 2002, p. II-4825. Zie voor een analyse van deze
zaken Parret 2005, p. 355-358.
67.

Zie voor een voorbeeld van een dergelijke handelwijze van de Commissie: Europese Commissie,
21 december 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkets for the supply of free-to-air radio and television
packages via cable transmission in the Netherlands, withdrawal of serious doubts.

68.

Zie ook de analogie met GvEA 15 december 2005, zaak T-33/01, Infront WM AG,

n.n.g.,

waarin het

Gerecht een brief van de Commissie ter goedkeuring van door de lidstaten genotificeerde maatregelen
op basis van artikel 3bis van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de co8rdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de

uitoefening

van televisieomroepactiviteiten (PBEG 1989 L 298/23), gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 (PBEG 1997 L 202/60), als een voor beroep vatbare hande-

ling aanmerkte.
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Indien sprake is van een voor beroep vatbare beslissing in de zin van artikel 230 EG,
is nog steeds zeer onduidelijk of aan de overige voorwaarden voor een ontvankelijk
artikel 230-beroep is voldaan. Ten eerste rijst de vraag of de beschikking van de Commissie de belanghebbende marktpartijen rechtstreeks raakt in de zin van artikel 230
EG, vierde alinea. Daarvoor is nodig dat het besluit van de Commissie rechtstreekse
gevolgen heeft voor de rechtspositie van de belanghebbende partijen en de uitvoering van dit besluit automatisch is en voortvloeit uit de gemeenschapsregeling als
zodanig.69 De nationale autoriteit moet eerst nog een besluit nemen, maar het is
voorstelbaar dat onder omstandigheden de autoriteit geen zelfstandige economische analyse meer uitvoert, omdat de Commissie de autoriteit duidelijk in een
bepaalde richting stuurt. De Europese Commissie vertoont deze praktijk in haar
'serious doubts letters' en veto-beschikkingen.70 In dergelijke gevallen kan worden
gesteld, dat de rechtspositie van de partij tot wie het besluit van de autoriteit is
gericht, rechtstreeks wordt geraakt door de handeling van de Commissie tot de goedof afkeuring van een AMM-aanwijzing. Ook de concurrenten en de afnemers van de
gereguleerde marktpartij kunnen rechtstreeks door het besluit van de Commissie
worden geraakt, omdat de afkeuring van een AMM-aanwijzing tot gevolg heeft dat
de voormalige AMM partij jegens zijn concurrenten niet meer aan reguleringsverplichtingen hoeft te voldoen.
De tweede hobbel die moet worden genomen, is dat het besluit de belanghebbende
marktpartijen individueel raakt. Wat betreft de partij waarop de beschikking van de

toezichthouder betrekking heeft, kan worden betoogd dat deze door de goed- of
afkeuring van een AMM-aanwijzing door de Commissie op grond van bepaalde bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie op soortgelijke wijze wordt
geindividualiseerd als de adressant van de beschikking. Voor de afnemers en concurrenten van de gereguleerde marktpartij en de consument zal deze hobbel wegens de
beperkte uitleg van het 'individueel geraakt-criterium' door het Hof zeer lastig zijn,
omdat deze groep onbepaald en veranderlijk is. Daarnaast geeft de Europese regelgeving geen specifieke procedurele rechten aan derden partijen wat voor het Hof in
staatssteun- en mededingingszaken een belangrijke rol speelt bij de beoordeling of
een derden partij individueel wordt geraakt door een beslissing die is gericht tot een
andere entiteit. 71

69.
70.

HvJEG 5 mei 1998, zaak C-386/96P, Dreyfus, Jur. 1998, p. I-2309.
Commissie 3 november 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkten voor
de doorgifte en de verzorging van vrij toegankelijke radio- en televisie ('RTV') pakketten via de kabel in
Zie voor een voorbeeld: Europese

Nederland, opening van een fase II-onderzoek overeenkomstig artikel 7 (4) van de Kaderrichtlijn 2002/
21/EG.
71.
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8.4.3

Bevoegdheid tot onttrekking onderzoek

8.4.3.1
Aard bevoegdheid
Op basis van artikel 11 van Verordening 1/2003 heeft de Europese Commissie ter
waarborging van een consistente en efficiante toepassing van het Europese mede-

dingingsrecht verschillende ex ante concrete regulerende bevoegdheden tot de controle van de nationale mededingingsautoriteiten. Zij dienen de Commissie op de
hoogte te stellen wanneer zij een onderzoek tot toepassing van de artikelen 81 en 82
EG starten.72 Voorts dienen zij de Commissie dertig dagen voor de aanname van een
definitieve beslissing in kennis te stellen van een ontwerp-besluit.73 De Commissie
kan voordat een nationale autoriteit de definitieve beslissing neemt, schriftelijke
opmerkingen maken. Daarnaast kan de Commissie op grond van artikel 11, zesde
lid, besluiten zelf een procedure tot toepassing van de artikelen 81 en 82 EG te starten, wat de nationale autoriteiten de bevoegdheid ontneemt de zaak verder te
behandelen.
8.4.3.2

Inhoud en intensiteit toets Europese Commissie

Artikel 11, zesde lid van Verordening 1/2003 normeert niet onder welke voorwaarden de Commissie van haar bevoegdheid tot de overname van een zaak gebruik mag
maken en de Commissie geniet dientengevolge een aanmerkelijke keuzevrijheid. De
preambule van de Verordening overweegt dat het noodzakelijk kan zijn de zaak aan
een nationale autoriteit te onttrekken voor de waarborging van een consequente toepassing van de mededingingsregels of voor een optimale werking van het netwerk. De
Europese Commissie heeft in de Mededeling betreffende samenwerking binnen het
netwerk van mededingingsautoriteiten, de intentie geformuleerd na de eerste toewijzingsfase binnen het ECN slechts sporadisch een zaak op te pakken die al in behandeling is bij een nationale autoriteit (zie verder hfdst. 9). De Commissie zal dit enkel
doen, indien de nationale autoriteiten de zaak niet adequaat behandelen, bijvoorbeeld wegens strijdigheid met vaste jurisprudentie, indien leden van het netwerk
tegenstrijdige beslissingen nemen of indien behoefte is aan een beschikking van de
Commissie om het communautaire mededingingsbeleid verder te ontwikkelen. 74

De doelstelling van Verordening 1/2003 tot de bevordering van de decentrale toepassing van het mededingingsrecht alsmede het subsidiariteitsbeginsel pleiten voor
een niet al te ruime uitlegging van de voorwaarden waaronder de Commissie een
zaak aan een nationale autoriteit mag onttrekken. In dat licht is de intentie van de
Commissie om slechts in uitzonderingssituaties van de bevoegdheid gebruik te

72.

Artikel 11, lid 3,

73.

Artikel 11, lid 4,

74.

Verordening 1/2003.
Verordening 1/2003.

Europese Commissie, 'Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het net-

werk van mededingingsautoriteiten', PbEG 2004 C 101/43, par. 54.
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maken, te rechtvaardigen. Net als bij de hiervoor besproken veto-bevoegdheid,
bestaan goede argumenten voor de opvatting dat de Commissie de besluiten van de

nationale autoriteiten aan de inhoudelijke bepalingen van het communautaire
mededingingsrecht en aan de fundamentele good governance beginselen kan toetsen. Immers, indien de autoriteiten laatstgenoemde beginselen schenden, kan dit
leiden tot gebrekkige economische analyses en besluiten die niet in overeenstemming zijn met het communautaire mededingingsrecht.
8.4.3.3 Goodgovernance en rechtsbescherming
De bevoegdheid van artikel 11, zesde lid, Verordening 1/2003 verschilt van de vetobevoegdheid van de Commissie. Echter, ook deze bevoegdheid kan in verschillende
opzichten de praktijk van de toezichthouders en daardoor de rechtspositie van de
stakeholders beinvloeden. Daarom is het van belang dat de Commissie zelf de good
governance beginselen respecteert en dat de stakeholders effectieve beroepsmogelijkheden hebben tegen handelingen van de Commissie die hun rechtspositie rechtstreeks beinvloeden.

Het feit dat een nationale autoriteit een beslissing heeft genomen, sluit niet uit, dat
de Commissie later de zaak alsnog zelf behandelt, waarbij de Commissie het 'ne bis
in idem'-beginsel moet respecteren.75 De Commissie overweegt in de richtsnoeren
inzake het netwerk van mededingingsautoriteiten, dat zij gewoonlijk geen beschikking zal nemen die strijdig is met een beslissing van een nationale autoriteit, nadat
zij naar behoren in kennis is gesteld overeenkomstig artikel 11, derde en vierde lid.
Echter zij sluit deze mogelijkheid ook niet uit.76 Wanneer de Commissie een zaak wil
overnemen', kan zij de procedure enkel beginnen nadat zij heeft overlegd met de
betreffende autoriteit. Ondanks de mogelijke gevolgen voor de belangen van de stakeholders (zie uitgebreid hfdst. 9, par. 7.3.2 en par. 7.4.2), voorzien noch de Verordening noch de richtsnoeren van de Commissie inzake het netwerk van mededingingsautoriteiten, in een recht op hoor en wederhoor van de marktpartijen die het
voorwerp zijn (geweest) van een nationale procedure.

75.

Volgens rechtspraak van het Hof is het ne bis in idem-beginsel een van de grondbeginselen van het

gemeenschapsrecht, dat is bevestigd in artikel 4, lid 1, van protocol nr. 7 bij het EVRM en dat op het
gebied van de mededinging verbiedt dat een onderneming opnieuw wordt veroordeeld of vervolgd
wegens een met de mededinging strijdige gedraging waarvoor zij is bestraft of niet-aansprakelijk is verklaard bij een eerdere beslissing, waartegen geen beroep meer openstaat, zie HvJEG 15 oktober 2002,
zaak C-238/99P, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a., Jun 2002, p. I-8375. Uit rechtspraak van het Hof kan
worden afgeleid dat de reikwijdte van dit beginsel niet is beperkt tot een tweede vervolging of veroordeling binnen een zelfde lidstaat, maar zich verzet tegen iedere nieuwe vervolging of veroordeling binnen de
EU. Zie HvJEG 7 januari 2004, zaak C-204/OOR Aalborg e.a., Jur. 2004, p. I-123. Zie ook W Wils, 'The
principle of Ne bis in idem in EC antitrust enforcement: a legal and economic analysis', World Competition
2003, nr. 2, p. 131-148.
76.
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Het is niet duidelijk in hoeverre rechtsbescherming openstaat tegen de opmerkingen
die de Commissie kan maken ten aanzien van de besluiten van de nationale autoriteiten. Deze opmerkingen zijn weliswaar niet bindend, maar de nationale autoriteiten rnoeten hiermee op grond van Verordening 1/2003 rekening houden en met de
mogelijkheid dat zij van de zaak worden gehaald als stok achter de deur. Net zoals bij

de handelingen van de Commissie in het kader van de artikel 7-procedure, kan niet
worden uitgesloten dat op het oog'niet bindende' opmerkingen of andere 'niet bindende' adviezen van de Commissie in feite een definitief oordeel over de rechtspositie van een bepaalde onderneming inhouden, waardoor zij als voor beroep vatbare
77
handelingen in de zin van artikel 230 EG zouden moeten worden aangemerkt.
De effecten die de bevoegdheid tot de overname van een zaak voor de marktpartijen
teweeg kan brengen, kunnen pas goed worden begrepen indien het verband tussen
enerzijds de bevoegdheid van de Commissie en anderzijds de samenwerking tussen
de Commissie en de nationale autoriteiten in het kader van het ECN duidelijk wordt
gemaakt. Hoofdstuk 9 gaat hier uitgebreid op in en stelt uitgebreid de mogelijkheden
en noodzaak van rechtsbescherming tegen de bevoegdheid van artikel 11, zesde lid
van Verordening 1/2003 aan de orde.
8.4.4

Rechtsbescherming bij de nationale rechter

Uit het voorgaande blijkt dat de Europese Commissie op grond van de Europese wetgeving uit de tweede reguleringsperiode met verschillende ex ante regulerende
instrumenten, waarvan de juridische status in verschillende gevallen onduidelijk is,
de praktijk van de toezichthouders en de belangen van stakeholders al dan niet
rechtstreeks kan beinvloeden. Als gevolg van de schimmige juridische status van de
Commissie-handelingen bestaat er een gat in de Europese rechtsbescherming. De
nationale rechter heeft maar weinig mogelijkheden dit gat te compenseren.
Uit artikel 10 EG en de specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen
uit de richtlijnen en Verordening 1/2003 volgt ook voor de nationale rechter een verplichting rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Europese Commissie. Deze verplichting weegt zwaarder naarmate het wettelijke kader, zoals bij de
Kaderrichtlijn het geval is, explicietere verplichtingen bevat voor de nationale autoriteiten om rekening te houden met de richtsnoeren van de Commissie. Daarbij moet
worden aangetekend dat de verplichting voor de rechter niet zo ver gaat, dat de rech77.

Zie uitgebreid over de juridische status van de verschillende handelingen die de Commissie onder Ver-

ordening 1/2003 kan nemen: Parret 2005. Met andere niet bindende adviezen wordt bedoeld de informele adviezen die de Commissie aan ondernemingen kan verstrekken over de toepasselijkheid van de
artikelen 81 en 82 EG op hun gedragingen: zie Europese Commissie, 'Mededeling over informeel advies
betreffende nieuwe vragen met betrekking tot de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag die in individuele gevallen rijzen (adviesbrieven)', PbEG 2004 C 101/78.
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ter deze beleidsregels rechtstreeks moet toepassen of nationale wetgeving zoveel

mogelijk in overeenstemming met deze beleidsregels moet interpreteren.78 Immers,
het gaat nog steeds om regels die weliswaar regulerende effecten hebben, maar in
formeel opzicht niet bindend zijn.
De nationale rechter is niet hierarchisch ondergeschikt aan de Commissie. Hij vervult een zelfstandige rol bij de interpretatie en de toepassing van het Europese recht
en moet verzekeren, dat de rechten die de stakeholders ontlenen aan het Europese
recht, inclusief de nieuwe good governance beginselen en de bestaande beginselen
van de rule of law, worden beschermd. Dit betekent dat de rechter de Europese
beleidsregels van de Commissie of opmerkingen van de Commissie niet klakkeloos

moet overnemen, maar bij twijfel over de uitleg van het Europese recht prejudiciale
vragen moet stellen aan het Hof. Echter, omdat de Commissie ter uitvoering van de
beleidsregels en opmerkingen bindende beschikkingen kan nemen en de Commissie
de beleidsregels in de regel na een uitgebreide consultatie van de stakeholders en de
nationale autoriteiten heeft opgesteld, zal de rechter geneigd zijn veel gezag toe te
kennen aan de adviezen en de richtsnoeren van de Commissie. Daarnaast kan de
nationale rechter maar beperkt rechtsbescherming verlenen tegen bindende
beschikkingen van de Europese Commissie. Indien de Commissie, bijvoorbeeld, ter
uitvoering van de Aanbeveling inzake de relevante markt een bindende vetobeschikking heeft genomen, zal de nationale rechter deze naar analogie van de Masterfoods-rechtspraak in beginsel moeten respecteren, tenzij een ontvankelijk artikel
230 EG-beroep leidt tot een vernietiging van het besluit van de Commissie.79 Bij twijfel over de geldigheid van een veto-beschikking moet de rechter op grond van artikel
234 EG een prejudiciale geldigheidsvraag stellen aan het Hof. Gelet op het economische belang voor de betrokken marktpartijen van een snelle geschilbeslechting in
dynamische markten en gelet op de lange duur van de prejudiciale procedure, zal de
rechter naar alle waarschijnlijkheid niet snel een prejudiciele geldigheids- of interpretatievraag stellen aan het Hof.80 Daarom kan de nationale rechter in de praktijk
maar beperkt rechtbescherming verlenen tegen de Europese beleidsregels, beschikkingen en andere handelingen van de Europese Commissie.

Het feit dat de Europese Commissie ten aanzien van een nationaal besluit opmerkingen heeft gemaakt of een nationaal besluit heeft goedgekeurd, kan invloed hebben
op de wijze waarop de nationale rechter de besluiten van de mededingingstoezicht78.

Zie Senden 2004,

79.

HvJEG 14 december 2000, zaak C-344/98, Masterfoods, Jun 2000, p. I-11369 m.nt. R. Wezenbeek &
K.J.M. Mortelmans SEW 2002, nr. 3, p. 106.

80.

p.

386-396 en p. 398.

De duur van een prejudiciele procedure

ligt

tussen de twee en drie jaar, terwijl door de inwerkingtre-

ding van Verordening 1/2003 en de toetreding van de nieuwe lidstaten een verdere toename van zaken
bij het Hof wordt verwacht. Zie hierover K. Lenaerts & D. Gerard, 'Decentralisation of EC competition
law enforcement: Judges in the frontline', World Competition 2004, nr. 3, p. 313-349.
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houders toetst. Indien de Commissie, bijvoorbeeld, een besluit van de OPTA heeft
goedgekeurd door geen veto-beslissing te nemen en een brief te sturen dat zij geen
opmerkingen heeft, kan dit de toezichthouder in een gunstigere bewijspositie plaatsen. De OPTA kan dan gemakkelijker aannemelijk maken dat aan de voorwaarden
van de Tw is voldaan.81 Echter, gelet op de in paragraaf 4.2 en deze paragraaf uiteengezette taakverdeling tussen de Commissie en de nationale rechter, ontslaat de
goedkeuring van een besluit door de Commissie de rechter niet van de plicht in het
concrete geval het recht op een effectieve rechtsbescherming te beschermen.
De mate waarin de rechter belang moet hechten aan opmerkingen van de Commissie, hangt af van de uitvoerigheid en gedegenheid van de opmerkingen van de Com-

missie. Indien de Commissie op basis van een gedegen onderzoek heeft geoordeeld
dat een besluit wel of niet in overeenstemming is met het Europese recht, moet de
rechter hieraan op grond van de bijzondere rol van de Commissie, de specifieke verplichtingen tot loyale samenwerking uit de Europese regelgeving en artikel 10 EG
een bijzonder belang hechten. Een positief Commissie-oordeel kan dan tot gevolg

hebben, dat het voor de toezichthouder gemakkelijker is de punten waarop de
opmerkingen van de Commissie betrekking hebben te onderbouwen. Indien de Commissie op basis van een zeer marginaal onderzoek en een beperkte motivatie tot de
conclusie komt dat zij geen opmerkingen heeft, wordt in lijn met de standpunten van
Engelse en Ierse rechters betoogd dat de rechter minder belang hoeft te hechten aan
de opmerkingen van de Commissie bij de controle van de onderbouwing en de rechtmatigheid van de besluiten van de mededingingstoezichthouders.82 Door de brief
van de Commissie ontstaat een vermoeden dat het besluit niet in strijd is met het
Europese recht, maar de toezichthouder zal in de praktijk meer moeite moeten doen
haar besluiten goed te motiveren en te bewijzen dat aan de voorwaarden van het
Europese recht is voldaan. Het is echter niet zeker of alle nationale rechters net zo'n
kritische houding durven aan te nemen als de Ierse en Engelse rechters met betrekking tot besluiten ten aanzien waarvan de Commissie geen of nauwelijks opmerkin83
gen heeft gemaakt.
81.
82.

83.

A.T. Ottow, 'De bewijspositie van de NMa en de rechterlijke toetsing van besluiten inzake aanmerkelijke marktmacht', Mediaforum 2005, nr. 6, p. 228-229.
Deze lijn

werd gevolgd door de CAT die een

besluit

van

OFCOM

heeft vernietigd wegens gebrekkig

onderzoek en motivatie ondanks de goedkeuring door de Commissie, CAT 29 november 2005, Hutchinson 36 UK Limited t. OFCOM, [2005] CAT 39. Het Ierse Electronic Communications Appeals
Panel volgt een vergelijkbare benadering, zie Decision No: 03/05 of the ECAP in respect of Appeal
numbers ECAP6/2005/03,04,05, Vodafone, 02 and Meteor t. Comreg.
In een voorlopige uitspraak hechtte het CBB gewicht aan het feit, dat een besluit van de OPTA noch bij
de Europese Commissie noch bij de andere nationale autoriteiten fundamentele kritiek heeft uitgelokt.
Voor het overige stelde het CBB zich terughoudend op bij de beoordeling van het besluit. Zie voorzieningenrechter van het CBB 9 juni 2006, AWB 06/312, 06/313 en 06/314, Bbned e.a. t. OPTA, LJN:
AX7835. Het is afwachten hoe de rechter uiteindelijk in de bodem-uitspraak zal omgaan met de opmerkingen van de Commissie.
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Het is dus gebleken, dat met name goed onderbouwde opmerkingen van de Commissie de wijze van rechterlijke toetsing door de nationale rechter kunnen beinvloeden
en tot gevolg kunnen hebben dat zij minder indringend wordt. Voorzover de betrokken stakeholders zich niet kunnen verenigen met dergelijke opmerkingen van de
Commissie, zal het voor de stakeholders moeilijk zijn om op die punten de besluiten
van de toezichthouders aan te vechten bij de nationale rechter. Gelet hierop en gelet
op het feit dat de rechter in de praktijk maar beperkt rechtsbescherming kan verlenen tegen beschikkingen, beleidsregels en andere handelingen van de Commissie, is
het noodzakelijk dat de Europese wetgever ter waarborging van het recht op een
effectieve rechtsbescherming, duidelijke Europese rechtsbeschermingvoorzieningen
treft tegen de handelingen van de Commissie die de belangen van de stakeholders
rechtstreeks kunnen raken.

8.4.5

Tussenconclusie nieuwegoodgovernance instrumenten Commissie

In aanvulling op haar traditionele, voornamelijk ex post, verdragsrechtelijke
bevoegdheden heeft de Europese Commissie in de tweede reguleringsperiode (2004heden) ex ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden gekregen om op een
rneer effectieve, rechtstreekse en preventieve wijze de bevoegdheidsuitoefening
door de nationale autoriteiten te kunnen controleren en te beinvloeden. De nieuwe
good governance bevoegdheden van de Commissie zijn voornamelijk gericht op de
waarborging van een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht door
de nationale autoriteiten en op de voorkoming van nationale besluiten die de interne
markt frustreren. In dit opzicht bevordert de Commissie vanuit een specifieke
invalshoek dat de mededingingstoezichthouders op een legitieme en effectieve wijze
rekening houden met de belangen van de stakeholders, in die zin dat de inhoudelijke

rechten die zij ontlenen aan het Europese recht zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Aangezien een goede toepassing van het Europese recht eveneens impliceert

dat de autoriteiten hun besluiten gronden op een goede economische analyse, een
goed onderzoek en een goede motivering, zal de Commissie eveneens moeten toetsen of de nationale autoriteiten de fundamentele good governance beginselen hebben gerespecteerd bij de formulering van hun besluiten.
Als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel moet de Commissie zich bij de uitoefening
van haar bevoegdheden beperken tot een metacontrole of het Europese recht goed is
geinterpreteerd en of aannemelijk is gemaakt, dat een besluit de interne markt en de
andere doelstellingen van de betreffende richtlijnen niet frustreert. Binnen de grenzen van het Europese recht moet zij de ruimte van de nationale autoriteiten respecteren om bij de toepassing van het Europese recht in een concreet geval in het licht
van nationale omstandigheden juridische en economische keuzes te maken. De
nationale rechter moet in beroepsprocedures tegen de definitieve besluiten van de
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nationale autoriteiten het recht op een effectieve rechtbescherming van de stakeholders waarborgen.

Gelet op de potentiele regulerende effecten van de nieuwe bevoegdheden van de
Commissie voor de nationale autoriteiten, kunnen zij ook de rechtspositie van de
stakeholders direct of indirect beinvloeden. Hierdoor is van groot belang, dat het
Europese regelgevingskader voldoende juridische waarborgen bevat om te zorgen
dat de Commissie zelf op een effectieve en legitieme wijze rekening houdt met de
belangen van alle stakeholders bij de uitoefening van haar regulerende bevoegdheden. Echter, vastgesteld kan worden, dat de Europese Commissie in staat wordt
gesteld gebruik te maken van een scala aan instrumenten, maar dat zij niet of nauwelijks met procedurele good governance waarborgen zijn omgeven, de juridische
status veelal onduidelijk is en de Europese rechtsbeschermingsmogelijkheden
bijgevolg in een schemerzone vallen. De nationale rechter kan de rechtsbescherming
tegen de verschillende Commissie-handelingen nauwelijks compenseren, waardoor
er een gat in de rechtbescherming bestaat.
Gelet op de terughoudendheid die het Hof van Justitie tentoonspreidde in de Max.
mobil-zaak om bij gebreke van specifieke wettelijke voorzieningen de rechten van
1(lagers uit te breiden ten aanzien van besluiten van de Commissie die hun rechtspositie rechtstreeks kunnen beinvloeden, is de lacune in de juridische eisen die gelden
ten aanzien van de nieuwe bevoegdheden van de Commissie te betreuren (zie par.
2.2.1). De nieuwe bevoegdheden van de Commissie kunnen als volgt schematisch
worden weergegeven:
Bevoegdheden

Elektronische

Commissie

communicatierichtlijnen

Energierichtlijnen

Algemeen
regulerend
Opstelling
beleidsregels
Concreet regulerend:

Opmerkingen

X

X

Verordening
1/2003

X

X

X

X

X

X

veto-besluiten

Concreetregulerend:
Overname zaak

X
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De rol van de Commissie bij de bevordering van

8.5

good governance in de

praktijk
Nadat de paragrafen 3 en 4 een theoretische analyse hebben gegeven van de wijze
waarop en hoe de Commissie met de uitoefening van haar nieuwe ex ante regulerende bevoegdheden de praktijk van de toezichthouders kan beinvloeden, analyseert
paragraaf 5 aan de hand van een aantal voorbeelden hoe de Commissie in de praktijk
haar bevoegdheden toepast.
De Commissie als regulator en goodgovernance

8.5.1

Het is waarschijnlijk dat de uitgebreide bevoegdheden van de Commissie tot de
opstelling van juridisch bindende regels en Europese beleidsregels op een algemeen
niveau bijdragen aan een uniforme toepassing van het Europese recht door de nationale autoriteiten in de verschillende lidstaten. Niettemin kunnen dergelijke richtsnoeren een inconsistente toepassing van het Europese recht nooit uitsluiten. Ten
eerste kan worden opgemerkt, dat op sommige plaatsen de richtsnoeren van de
Commissie nog steeds vaag zijn en de nationale autoriteiten veel keuzevrijheid
laten.84 Daarnaast vormen de richtsnoeren over het algemeen geen hapklare brokken, omdat de nationale autoriteiten, complexe en gedetailleerde economische analyses moeten verrichten in het licht van de omstandigheden van de betrokken relevante markt en de aard van de betreffende ondernemersgedraging(en).85 Een
gebrekkige economische analyse door de nationale autoriteiten kan een uniforme
toepassing van het Europese recht en de volbrenging van de interne markt frustreren. Dit verklaart waarom de ex ante concrete regulerende bevoegdheden in het
regelgevingskader zijn opgenomen. De volgende paragraaf geeft op basis van een
algemene analyse van vier veto-beslissingen onder de artikel 7 procedure, die representatief zijn voor de werkwijze van de Commissie, een evaluatie van de praktijk van
de Commissie als supertoezichthouder.
8.5.2

Artikel 7-beschikkingen

8.5.2.1

Besluiten inzake de Finse markt

Naar aanleiding van een analyse van de veto-beschikkingen en de'serious doubts letters' van de Commissie valt het op, dat de Europese Commissie voornamelijk goed
kijkt naar de ontwerp-besluiten, waarin de nationale toezichthouders afwijken van

84.

de beoordeZie bijvoorbeeld par. 3.1 van de 'Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en

ling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en diensten', PbEG 2004 C 165/6.
85.

Zie voor een voorbeeld:

R Lugard &

L.

Hancher, 'Honey I shrunk the

article!

A critical assessment

Commission's notice on Article 81 (3) of the EC Treaty, E.C.L.R. 2004, nr. 7, p. 410-420.
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de onderliggende assumpties van de Aanbeveling inzake de relevante markt met
betrekking tot de markten die wel of niet moeten worden gereguleerd.86 De eerste
twee veto-beschikkingen van de Europese Commissie betreffen besluiten van de

Finse telecommunicatie-autoriteit (FICORA).

Het eerste Finse besluit hield in, dat TeliaSonera ondanks het bestaan
van een hoog
marktaandeel (tussen 50 en 55%) niet werd aangewezen als AMM-onderneming
op
de Finse markt voor openbare internationale telefoondiensten op een vaste locatie
voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke gebruikers.87 FICORA motiveerde haar
beslissing door uiteen te zetten, dat ongeveer 10 dienstenaanbieder actief waren op
de markt, de markt werd gekenmerkt door lage toetredingsdrempels en goede overstapmogelijkheden bestonden voor de consument. Nadat de Commissie de belanghebbende marktpartijen had gehoord over de 'serious doubts letter', nam zij de definitieve beschikking, waarin de opmerkingen van eerstgenoemden overigens niet
transparant werden gemaakt.
In de veto-beschikking stelt de Commissie dat marktaandelen op zichzelf niet indicatief zijn voor de aan- of afwezigheid van AMM, maar dat een marktaandeel van
5096 of meer, in afwezigheid van bijzondere omstandigheden, het bewijs van een
dominante positie is. De beschikking is op verschillende punten niet
goed gemotiveerd. Zo is het opmerkelijk, dat de Commissie geen aandacht besteedt aan de
vraag
in hoeverre het gerechtvaardigd is dat FICORA van de Aanbeveling inzake de relevante markt afwijkt in verband met specifieke geografische omstandigheden in Finland, zoals de zeer hoge penetratiegraad van mobiele telefoniediensten waarvan concurrentiedruk uitgaat op de markt voor vaste telefoniediensten. Evenmin motiveert
de Commissie adequaat waarom het besluit van FICORA de
volbrenging van de

interne markt frustreert.

In een tweede veto-beschikking betreffende de markt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele netwerken in Finland volgde de Commissie een andere
benadering
bij de beoordeling van AMM.88 FICORA was van mening, dat TeliaSonera op laatstgenoemde markt over AMM beschikte, waarbij zij zich baseerde op het marktaandeel
van boven de 60%, het gegeven dat de meeste onafhankelijke service providers (sp's)
86.

87.

88.

Europese Commissie, 'Aanbeveling van de Commissie van 11 februari 2003 betreffende relevante pro-

ducten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector', PbEG 2003 L 114/4.
Zie het besluit van de Commissie van 20 februari 2004, zaak Fl/2003/0024 en FI/2003/0027:
publicly
available international telephone services provided at a fixed location for residential and non-residential customers in Finland en Europese Commissie 18 december 2003, gevoegde zaken FI/2003/0024 en
Fl/2003/0027: publicly avalailable internalional telephone services provided at a fixed location for
residential and non-residential customers in Finland, serious doubts letter.
Besluit van de Europese Commissie van 5 oktober 2004, zaak Fl/20004/21/EC: access and

call

origina-

tion on public mobile telephone networks in Finland en Europese Commissie 3 augustus 2004, zaak FI/
2004/0082: access en call origination on public mobile telephone networks in Finland, serious doubts.
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van vraagmacht,
op het netwerk van Sonera waren aangesloten, de afwezigheid
schaalvoordelen en netwerkeffecten. De Commissie keurde het besluit af en hechtte
veel belang aan het gegeven dat voor de netwerkbedrijven economische incentives
bestonden om met concurrerende sp's toegangsovereenkomsten te sluiten, waar-

door laatstgenoemden eindgebruikersdiensten in heel Finland konden aanbieden.

Het is opvallend dat de Commissie in de eerste zaak in haar beoordeling sterk leunt
op het grote marktaandeel van TeliaSonera. Daarentegen komt zij in de tweede zaak
niet terug op het in de eerste zaak gehanteerde uitgangspunt dat een marktaandeel
van 50% op zichzelf een machtspositie rechtvaardigt, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. In tegenstelling tot de tweede zaak besteedt de Commissie in
de eerste zaak geen aandacht aan de economische en juridische incentives van net-

werkaanbieders om toegang te verlenen aan onafhankelijke service providers. De
verschillende benaderingen in de twee Finse zaken kunnen worden verklaard door
de assumpties die ten grondslag liggen aan de Aanbeveling inzake de relevante
markt. Terwijl de Commissie een voorzichtige houding aanneemt ten aanzien van de
deregulering van de markt voor vaste telefonie, formuleert de Europese Commissie
in de toelichting bij de Aanbeveling dat de ex ante regulering van toegang en
mate
gespreksopbouw op de mobiele netwerken, gelet op de algemeen waargenomen
89
van concurrentie op retailniveau, waarschijnlijk niet gerechtvaardigd is.
8.5.2.2 Besluiten tot deregulering van RegTP en TKK
In beginsel neemt de Europese Commissie het werk van de nationale autoriteiten
niet over, maar zij geeft soms zo'n vergaande aanwijzingen inzake de wijze waarop
de autoriteiten hun huiswerk opnicuw moeten doen, dat de uitkomst van het onderzoek zich gemakkelijk laat raden. Zo keurde de Commissie het ontwerp-besluit van
de Duitse Regulierungsbehtsrde fur Telecommunication und Post (RegTP) inzake de
individuele vaste
deregulering van de markt voor de afwikkeling van gesprekken op
besloten
om op deze
had
De
RegTP
openbare telecommunicatienetwerken af.w
markt, waar 54 netwerkoperators een marktaandeel van 100% op de afwikkeling van
gesprekken op hun eigen netwerk hadden, enkel Deutsche Telecom AG (DTAG), de
aan te wijzen als AMM. De Europese Commissie deelde niet

voormalige monopolist,
89.

Zie het Toelichtend

memorandum bij de Aanbeveling, p. 36

(te

vinden op http://europa.eu.int/

information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/recomm_guidelines/index_en.htm).
Hier moet worden opgemerkt, dat de Commissie op basis van een magere motivatie het besluit van de
Commission for Communications Regulations (ComReg) tot aanwijzing van Vodafone en 02 als AMM
wegens een collectieve dominante positie op de markt voor toegang en gespreksopbouw op mobiele
netwerken wel goedkeurde. Niettemin overwoog de Commissie dat de ComReg de ontwikkelingen van
de concurrenten van Vodafone en 02 in de gaten moest houden en eventueel haar besluiten moest herzien. Europese Commissie 20 januari 2005, zaak IE/2004/0121: access and call origination on public
mobile telephone networks in Ireland, comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EG.
90.

Beschikking van de Commissie van 17 mei 2005, zaak DE/2005/0144:

public telephone networks provided at
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de opvatting van RegTP, dat het methodologisch niet juist was om bij de beoordeling
van de marktpositie van de kleine netwerkoperators rekening te houden met de wettelijke interconnectieverplichtingen die aan DTAG zijn opgelegd om een evenwicht
te brengen in de verhoudingen tussen DTAG en de overige netwerkoperators. De
Commissie kwam tot de conclusie dat RegTP haar beslissing om de 53 netwerkoperators niet als AMM aan te wijzen, moest intrekken en gaf aan dat een sterk vermoeden rees dat deze operators wel over AMM beschikken.
De redenering van de Europese Commissie, dat bij een besluit tot deregulering van
een bepaalde markt rekening moet worden gehouden met de regulering die een
beperkende invloed zal hebben op concurrenten van de gedereguleerde partijen, is
logisch en in overeenstemming met de wijze waarop in het algemeen een mededingingsrechtelijke analyse wordt uitgevoerd. Echter, het feit dat ondernemingen een
marktaandeel van 10096 hebben op de markt voor gespreksafgifte op hun afzonderlijke netwerken wil niet automatisch zeggen, dat iedere netwerkexploitant daadwerkelijk over AMM beschikt, omdat de kleine netwerken doorgaans een mate van
tegenwicht aan de koperzijde ervaren die hun marktmacht sterk zal intomen.91 Gelet
op de lokale omstandigheden in Duitsland, waar de 53 kleine netwerkoperators
slechts een marktaandeel van enkele procenten hadden op de eindgebruikersmarkt,
was iets te zeggen voor de mening van RegTP. Immers, de kleine aanbieders konden
hun marktpositie alleen verbeteren, indien zij alle inkomende gesprekken, waarvan
het grootste deel afkomstig was van DTAG, daadwerkelijk afleverden bij hun abonnees en daarvoor geen onredelijke tarieven hanteerden. Bovendien was DTAG niet
verplicht onredelijke interconnectievoorwaarden van de kleine aanbieders te accepteren. Het was dan ook veelzeggend, dat RegTP in haar beslissing werd ondersteund
door het Bundeskartellamt. Daarom was het een mankement in de beslissing van de
Europese Commissie, dat zij nauwelijks motiveerde in hoeverre de deregulering van
de afwikkeltarieven van de kleine netwerkoperators in de toekomst de belangen van
de eindgebruikers en de interne markt zou frustreren.
Ook in het besluit betreffende transitdiensten in het vaste publieke telefoonnetwerk
in Oostenrijk gaf de Commissie de Oostenrijkse telecommunicatieautoriteit Telekom-Kontrol-Kommission (TKK) zeer vergaande aanwijzingen zonder in te gaan op
de negatieve gevolgen van het besluit voor de interne markt.92 De Commissie had op
zichzelf terecht geconcludeerd, dat TKK bepaalde gebreken in de motivering en de
bewijsvoering moest herstellen. Echter, vasthoudend aan de Aanbeveling betreffende de relevante markt en zonder in te gaan op de opmerkingen van de marktpartijen die zij heeft gehoord, stuurt de Commissie de TKK in de richting van regulering
91.

Dit erkent de Commissie in het Toelichtend

92.

Zie het besluit van de

memorandum bij de Aanbeveling, p. 23.
Commissie van oktober 2004, zaak AT/2004/00900: transit services

in the fixed

public telephone network in Austria.
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van de transitmarkt door te overwegen, dat Telecom Austria met een marktaandeel
van ongeveer 90% over AMM beschikt.
Tussenconclusie rol Commissie als supertoezichthouder en goodgovernance
De analyse van de vetobesluiten laat zien, dat de Commissie als supertoezichthouder

8.5.2.3

de nationale autoriteiten stimuleert hun besluiten op een betere marktanalyse te
baseren en beter te motiveren. Door de Commissie-interventie kan worden bevorderd, dat de besluiten van de autoriteiten niet strijdig zijn met het Europese recht en
de interne markt, aansluiten op de concurrentieproblemen in de markt en dientengevolge in overeenstemming zijn met het effectiviteits- en proportionaliteitsbeginsel. Ook is het positief dat de Commissie bereid is de belanghebbende marktpartijen
te horen bij de voorbereiding van haar opmerkingen en beschikkingen. 93

Echter, het werd ook duidelijk, dat de Commissie zelf niet in alle gevallen de beginselen van good governance respecteert bij de controle van de nationale autoriteiten,
waardoor zij de belangen van de stakeholders schaadt. Zo baseert zij de motivatie
van haar besluiten op informatie die bepaalde marktpartijen buiten de bevoegde
nationale autoriteit om aan haar verstrekken, zonder deze transparant te maken of
94
zonder de toezichthouders en de andere stakeholders hierover te horen.
Daarnaast kan de Commissie bij de uitoefening van haar bevoegdheden zelf met
good governance dilemma's worden geconfronteerd. De Commissie wil enerzijds een
geharmoniseerde toepassing van het Europese recht in de lidstaten bevorderen,
maar anderzijds moet zij op grond van het subsidiariteitsbeginsel, het beginsel van
de loyale samenwerking en het proportionaliteitsbeginsel zorgen dat de nationale
autoriteiten voldoende rekening kunnen houden met de geografische omstandigheden in een lidstaat. De omstandigheden in een lidstaat kunnen een afwijking van de
Aanbeveling inzake de relevante markt rechtvaardigen. Op basis van de besproken
beschikkingen wordt geconcludeerd, dat de Commissie een sterke neiging heeft vast
te houden aan de Aanbeveling inzake de relevante markt, waarbij zij te weinig oog

93.

De Comrnissie heeft in een aanbeveling zeer summier uiteengezet hoe de artikel 7-procedure in de

praktijk vorm krijgt: Zie Europese Commissie, 'Aanbeveling van 23 juli 2003 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21', PbEG 2003 L 190/13.
94.

Deze praktijk laat de Commissie ook zien in de 'serious doubts letter' inzake de regulering van de retail-

omroeptarieven in Nederland, Europese Commissie 3 november 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkten voor de doorgifte en de verzorging van vrij toegankelijke radio- en televisie ("RTV") pakketten
via de kabel in Nederland.
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heeft voor de specifieke nationale omstandigheden.95 Bij een verschil van mening
met een nationale autoriteit kan de Europese Commissie zeer vergaande aanwijzingen geven. Zij kan daarbij in strijd met het subsidiariteitsbeginsel in feite dicteren
welke beslissing de autoriteit moet nemen en nalaten goed te motiveren waarom het
ter discussie staande ontwerp-besluit de interne markt of een andere doelstelling
van de Kaderrichtlijn frustreert.
Verder kan de Commissie ook met good governance dilemma's worden geconfronteerd als gevolg van het spanningsveld tussen het respect voor de fundamentele
good governance beginselen en de op marktintegratie gerichte beginselen. Daarbij
bestaat een reeel risico dat de Commissie de fundamentele beginselen onderschikt
maakt aan het belang van marktintegratie. De Commissie heeft niet de bevoegdheid
een veto uit te spreken over de wettelijke verplichtingen die de nationale autoriteiten aan de AMM-ondernemingen opleggen, maar zij probeert in de praktijk deze
bevoegdheid ook naar zich toe te trekken door in haar opmerkingen de remedies van
de toezichthouders goed of af te keuren.* Daarbij vergeet de Commissie in sommige
gevallen, dat richtlijnen in beginsel geen verplichtingen kunnen opleggen aan particulieren en dat de toezichthouders het rechtszekerheidsbeginsel moeten respecteren. Zij schendt zelf dit beginsel, wanneer zij de nationale autoriteiten beweegt om

95.

96.

Deze mening werd weer bevestigd door de werkwijze van de Commissie ten aanzien van de afbakening

en de analyse van de wholesalemarkt voor breedbandtoegang voor de levering van snelle internetdiensten aan de eindgebruikers. Binnen de Commissie heerste de overtuiging, dat in overeenstemming met
markt 12 van de Aanbeveling deze markt moest worden gereguleerd. Echter, op basis van de marktsituatie in Nederland (hoge breedbrandpenetratie, hoge penetratie kabel, hoge penetratie van alternatieve
DSL-aanbieders en concurrerende retailmarkt), was het aannemelijk dat wholesaleregulering voor de
levering van snelle internetdiensten aan huishoudens hier niet nodig was. Uiteindelijk heeft de Commissie op basis van een inconsistente redenering het besluit van de OPTA goedgekeurd, door enerzijds
de bijzondere Nederlandse situatie te erkennen en tegelijkertijd ernstige bezwaren te uiten ten aanzien
van de marktafbakening en marktanalyse door de OPTA: Europese Commissie 2 december 2005, zaak
NL/2005/0281: wholesale broadband access in the Netherlands, comments pursuant to article 7 (3) of
Directive 2002/21/EG. Ook in de retailmarkt voor de levering van omroepsignalen dreigde de Commissie in eerste instantie met de blokkade van een ontwerp-besluit van de OPTA wegens de afwijking van
de Aanbeveling door de afbakening van een nieuwe 'negentiende' markt. In de serious doubts letter
schuwt de Commissie niet haar oordeel in de plaats van die van de toezichthouder te stellen en naar de
assumptie van de Aanbeveling tot deregulering toe te redeneren. Uiteindelijk heeft de Commissie haar
bezwaren onder bepaalde voorwaarden ingetrokken, zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.
Zie bijvoorbeeld brief van de Commissie van 15 september 2005, zaken FR/2005/221 t/m 2005/0266:
retail fixed narrow band access en calls market in France, comments pursuant to Article 7 (3) of Directive 2002/21/EC. Zie ook de brief van de Europese Commissie van 17 december 2003, zaken FI/2003/
0020 and FI/2003/0021: markets for access to the public telephone network at a fixed location in Fin
land; zaken FI/0023/0022 and FI/2003/0025: markets for publicly available local telephone services
provided at a fixed location-residential and non-residential customers in Finland; FI/2003/0030: market for wholesale unbundled access to the metallic loops for the provision of broadband and voice services in Finland, comments pursuant to Article 7 (3) of Directive 2002/21/EG.
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bij gebreke van een adequate wettelijke grondslag particulieren op basis van de richtlijnen aan bepaalde verplichtingen te onderwerpen. 97

Doorwerking nieuwe bevoegdheden Commissie en nieuwe good

8.6

governance dilemma's
8.6.1

Gevolgen voor de ministeriele verantwoordelijkheid

Betoogd is, dat de mededingingstoezichthouders op grond van artikel 10 EG en specifieke samenwerkingsbepalingen uit de Europese wetgeving op loyale wijze moeten
samenwerken met de Commissie, door rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Commissie inzake de interpretatie en toepassing van het Europese
recht die uitdrukking geven aan de verplichtingen tot loyale samenwerking (hfdst. 8,
par. 3.1.2 en par. 8.2.2). Hoewel de specifieke Europese samenwerkingsbepalingen
niet tot de minister zijn gericht, wordt verdedigd dat zij ook regulerende effecten
hebben voor de minister. De minister moet op grond van artikel 10 EG een nuttige
toepassing van de Europese richtlijnen en Verordening 1/2003 verzekeren. Dit
houdt in dat de minister op grond van artikel 10 EG alle maatregelen moet nemen
om te zorgen dat de toezichthouders het Europese recht op een uniforme en effectieve wijze kunnen toepassen. De minister zou in strijd met artikel 10 EG afbreuk
doen aan de nuttige toepassing van de richtlijnen en Verordening 1/2003 en aan de
verdragsrechtelijke rol en bijzondere ex ante regulerend bevoegdheden van de Commissie voor de waarborging van een uniforme toepassing van het Europese recht,
indien hij de toezichthouders op ongerechtvaardigde wijze verhindert te voldoen aan
de specifieke en algemene verplichtingen tot loyale samenwerking met de Commissie. De minister zou dus in strijd met artikel 10 EG handelen, indien hij zonder
gegronde objectieve reden de toezichthouders algemene aanwijzingen geeft die strijdig zijn met de Europese beleidsregels van de Commissie, die uitdrukking geven aan
de specifieke verplichtingen tot loyale samenwerking met de Commissie. Dit zou
anders zijn, indien de minister een aanwijzing gemotiveerd zou kunnen rechtvaardigen op grond van objectieve redenen, zoals specifieke nationale omstandigheden die
een afwijkende toepassing van het Europese recht rechtvaardigen. De Europese
Commissie kan de artikel 226 EG-procedure starten, indien de minister in strijd met
artikel 10 EG geen nuttige toepassing van de richtlijnen verzekert en de toezichthouders zonder het bestaan van objectieve redenen verplicht in strijd te handelen met
hun Europeesrechtelijke verplichtingen. Daarnaast kan de Commissie op grond van

97.

366

Zie voor een voorbeeld van een dergelijke praktijk de brief van de Commissie van 17 december 2003,
zaak FI/2003/0031: market for voice call termination on individual mobile networks in Finland, comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC.
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haar bijzondere ex ante regulerende bevoegdheden de besluiten van de nationale
toezichthouders blokkeren of de nationale autoriteiten van een zaak halen.
8.6.2

Nieuwegoodgovernance dilemma's voorde toezichthouders

De nieuwe bevoegdheden van de Commissie hebben een grote invloed op het func-

tioneren van de mededingingstoezichthouders, maar dat wil niet automatisch zeggen dat de uitvoering van de Commissie-richtsnoeren, -besluiten en andere handelingen door de toezichthouders vlekkeloos verloopt. Immers, laatstgenoemden
moeten binnen de specifieke nationale constitutionele context voldoen aan hun
algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking
met de Commissie. Nu de heersende visie van de Nederlandse wetgever over de constitutionele inbedding van mededingingstoezichthouders nog steeds voor een
belangrijk deel is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, is de kans groot dat
de toezichthouders worden geconfronteerd met een spanningsveld tussen het respect voor nationale constitutionele rechtsbeginselen en het respect voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Europese recht. Dit stelt de toezichthouders voor
nieuwe good governance dilemma's over de juiste afweging van de verschillende
Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke verplichtingen.
Dat deze nieuwe dilemma's niet louter theoretisch zijn, werd wel duidelijk toen de
OPTA ter uitvoering van artikel 7 van de Kaderrichtlijn haar ontwerp-besluiten
inzake de regulering van de retailomroeptarieven bij de Europese Commissie had
gemeld.98 Binnen het parlement en bij de minister bestond een duidelijke wens dat
de OPTA de vermeende excessieve tarieven voor de levering van retailomroepdiensten via de kabel ex ante zou reguleren. Echter, het ironische was dat de Commissie,
vasthoudend aan de Aanbeveling inzake de relevante markt, aanvankelijk van
mening was dat in de omroepmarkt voldoende mogelijkheden voor infrastructuurconcurrentie bestonden en dat regulering niet in het belang van de eindgebruikers
zou zijn99 (hfdst. 1, par. 2). De OPTA stevende met haar ontwerp-besluiten dan ook
af op een Commissie-veto. Pas na lange onderhandelingen met de OPTA, die werd
gesteund door de minister van Economische Zaken, heeft de Commissie besloten
onder bepaalde voorwaarden af te zien van het geven van een veto. 100

98.

OPTA, de markten voor de doorgifte en verzorging van omroepsignalen, ontwerp-besluit 28 september

2005, www.opta.nl.
99.

Europese Commissie 3 november 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkets for the supply of free-to-

100.

air radio and television packages via cable transmission in the Netherlands, serious doubts.
Europese Commissie, 2ldecember 2005, zaak NL/2005/0247: retailmarkets for the supply of free-to-air
radio and telev·ision packages via cable transmission in the Netherlands, withdrawal of serious doubts.
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8.6.3

Conflict beleidsregel Commissie en minister

Uiteindelijk is deze episode met een sisser afgelopen, maar in het licht van voorgaande gebeurtenissen rijst de vraag wat de OPTA had moeten doen, indien de
minister een algemene aanwijzing in de vorm van beleidsregels had gegeven, die de
OPTA verplichtte in strijd met de Aanbeveling van de Commissie te handelen? Het
voorgaande stelt de OPTA voor een dilemma. Enerzijds moet zij op grond van artikel
10 EG en de specifieke samenwerkingsverplichtingen uit artikel 7, 14 en 15 van de
Kaderrichtlijn rekening houden met de Europese beleidsregels van de Commissie.
Anderzijds is in hoofdstuk 2 besproken, dat het Europese recht de constitutionele
rechtsbeginselen die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de
lidstaten, respecteert. Volgens het beginsel van de institutionele en procedurele
autonomie is het aan de lidstaten om volgens het nationale constitutionele recht en
het nationale procesrecht de constitutionele rechtbeginselen te interpreteren en in
te bedden. Hierdoor is de OPTA bij de uitoefening van haar bevoegdheden ook
gebonden aan de nationale constitutionele rechtsbeginselen.
Bij een conflict tussen een effectieve toepassing van het Europese recht en de nationale constitutionele rechtsbeginselen, zoals het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid, moeten de mededingingstoezichthouders een proportionele afweging verrichten tussen de verschillende beginselen (zie ook hfdst. 2, par. 5.5.2). Voor
de afweging tussen de Europese en de nationale rechtsbeginselen is relevant dat
Europese beleidsregels geen rechtstreekse werking hebben, omdat de inhoud van

deze regels niet bindend is en zij dientengevolge niet onvoorwaardelijk zijn. Toch
zijn de Europese regelgevingskaders wel im- of expliciet gebaseerd op de assumptie
dat de toezichthouders rekening houden met de Europese beleidsregels van de Commissie, die uitvoering en toepassing geven aan de Europese richtlijnen of de Europese mededingingsregels. Zonder een specifiek resultaat te dicteren kan de enkele

plicht om rekening te houden met de beleidsregels en een afwijking gemotiveerd te
rechtvaardigen, wel als voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk worden aangemerkt. Verder is van belang, dat de toezichthouders de bevoegdheid hebben van de
ministeriele beleidsregels af te wijken als hun toepassing voor een of meer belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (zie artikel 4:84 Awb).
Gelet op laatstgenoemde afwijkingsbevoegdheid, de specifieke Europeesrechtelijke
samenwerkingsverplichtingen uit de richtlijnen en Verordening 1/2003, de verdragsrechtelijke verantwoordelijkheid en de ex ante regulerende bevoegdheden van
de Commissie voor de waarborging van een uniforme toepassing van het Europese
recht, wordt betoogd dat de toezichthouders onder omstandigheden het belang van
een effectieve toepassing van het Europese recht zwaarder moeten laten wegen dan

het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid. Dit is anders, indien afwij-
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king van de Europese beleidsregels op grond van nationale of andere objectieve
omstandigheden kan worden gerechtvaardigd. Naarmate de specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen explicieter zijn geformuleerd, zoals in de
Kaderrichtlijn het geval is en naarmate de Commissie ingrijpendere en duidelijkere
bevoegdheden heeft tot de afdwinging van de Europese beleidsregels, zouden zij
zwaarder moeten wegen.

8.7

Conclusie

8.7.1

De rol van de Commissie engoodgovernance

Met de inwerkingtreding van Verordening 1/2003, de elektronische communicatierichtlijnen en de energierichtlijnen, is een nieuwe reguleringsperiode begonnen. In
vergelijking tot haar traditionele verdragsrechtelijke bevoegdheden, ziet de Commissie niet meer alleen op een afstand en ex post toe op het functioneren van de mededingingstoezichthouders. Zij heeft nu ex ante algemene en concrete regulerende
bevoegdheden waarmee zij de bevoegdheidsuitoefening door de regulators rechtstreeks en preventief kan beinvloeden. Door de opstelling van ex ante bindende
comitologierichtsnoeren en Europese beleidsregels, die uitdrukking geven aan algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking, kan
de Commissie preventief juridische invloed uitoefenen op de algemene juridische en
economische keuzes die de nationale autoriteiten moeten maken bij de uitoefening
van hun bevoegdheden. Daarnaast kan zij door de aanname van veto-besluiten, het
maken van opmerkingen en het overnemen van een zaak met ex ante juridische
instrumenten voorkomen, dat de nationale autoriteiten in een concreet geval in
strijd handelen met het Europese recht en de Europese beleidsregels. Hierdoor krijgen laatstgenoemde regels een de facto bindend effect.

Uit het hoofdstuk wordt duidelijk dat de Europese Commissie ter waarborging van
een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht in de lidstaten een
invloedrijke check and balance is voor de nationale autoriteiten. De hamvraag is echter wie controleert de Europese Commissie?

Zowel de algemene als de concrete regulerende bevoegdheden van de Commissie
kunnen grote juridische gevolgen hebben voor de praktijk van de mededingingstoezichthouders en dientengevolge ook voor de belangen van de stakeholders. De
assumptie is daarom dat de Commissie zelf ook in overeenstemming met de good
governance beginselen moet handelen teneinde te zorgen dat zij op een legitieme en
effectieve wijze rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. Echter, het is
een paradox dat de Commissie ingrijpende regulerende bevoegdheden heeft gekre-
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gen, die de juridische en economische positie van de stakeholders rechtstreeks kunnen beinvloeden, maar dat de uitoefening van deze bevoegdheden nauwelijks met

adequate good governance en rechtsbeschermingswaarborgen is omgeven. De Commissie kan op grond van de nieuwe Europese regelgeving verschillende handelingen
in de vorm van beleidsregels, adviezen, opmerkingen en veto's nemen die ingrijpende consequenties voor de positie van de stakeholders kunnen hebben, maar

waarvan de juridische status en de mogelijkheden voor rechtsbescherming bij het
Gerecht van Eerste Aanleg niet duidelijk zijn. De lacune in de rechtsbescherming kan
niet of nauwelijks worden gecompenseerd door de nationale rechter. De rechter is
niet hierarchisch ondergeschikt aan de Commissie en moet het recht op een effectieve rechtsbescherming van de stakeholders verzekeren. Echter, in het licht van de
Masterfoods-rechtspraak en de bijzondere rol van de Commissie pleegt de rechter
in de praktijk veel gezag toe te kennen aan Commissie-richtsnoeren, -beschikkingen, -adviezen en andere handelingen. Daarbij komt nog dat de rechter vanwege de
noodzaak voor een snelle oplossing van geschillen in dynamische markten en de
lange duur van prejudiciele procedures, niet snel op grond van artikel 234 EG een
prejudiciale interpretatie- of geldigheidsvraag zal stellen aan het Hof. Als gevolg valt
een groot gedeelte van de handelingen van de Commissie in een grijze juridische
zone. Daarom bestaan onvoldoende juridische waarborgen, dat de Commissie bij de
uitoefening van haar bevoegdheden op een legitieme en effectieve wijze rekening
houdt met de belangen van alle stakeholders.
8.7.2

De rol van de Commissie in de praktijk en goodgovernance

Op basis van de analyse van een aantal representatieve Commissie-besluiten werd
duidelijk, dat in de praktijk daadwerkelijk behoefte bestaat aan duidelijke juridische
waarborgen om de Commissie in het gareel te houden. Hoewel de nieuwe bevoegdheden van de Commissie een positieve invloed hebben op een uniforme en effectieve
toepassing van het Europese recht door de nationale autoriteiten, handelt de Europese Commissie niet onder alle omstandigheden zelf in overeenstemming met de
good governance beginselen. Zij heeft de neiging om bij de uitoefening van haar
bevoegdheden het belang van een uniforme toepassing van het Europese recht
voorop te stellen en niet of slechts oppervlakkig aandacht te besteden aan de fundamentele good governance beginselen. Hierdoor schaadt zij de belangen van de stake-

holders.
Bij de gebruikmaking van haar nieuwe controlebevoegdheden wordt de Commissie
voortdurend geconfronteerd met een permanent spanningsveld tussen enerzijds
het belang van de bevordering van een uniforme toepassing van het Europese recht
door de nationale autoriteiten en anderzijds de noodzaak om rekening te houden
met specifieke nationale omstandigheden teneinde het respect voor het subsidiari-
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teitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van een loyale samenwerking te waarborgen. In de besproken artikel 7-beschikkingen handelt de Europese Commissie in strijd met het subsidiariteitsbeginsel door op de stoel van de
mededingingstoezichthouders te gaan zitten, in gevallen waarin de nationale autoriteiten afwijken van de Aanbeveling inzake de relevante markt. Zij beperkt zich niet
tot een metacontrole of het Europese recht goed is geinterpreteerd en of aannemelijk is gemaakt dat de interne markt en andere doelstellingen van de Kaderrichtlijn
niet worden gefrustreerd. Zij houdt krampachtig vast aan de Aanbeveling en redeneert naar een bepaald inhoudelijk resultaat toe. Zij toont geen respect voor de
ruimte van de nationale autoriteiten om, binnen de grenzen van het Europese recht,
in het licht van nationale omstandigheden economische en juridische keuzes te
maken. Daarbij motiveert zij niet goed waarom een ontwerp-besluit van een toezichthouder de interne markt frustreert. Door aldus te handelen werkt de Commissie in de hand dat de nationale autoriteiten de Europese regels niet op een proportionele en effectieve wijze toepassen, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden
met de nationale marktomstandigheden en haar beslissingen in verschillende markten inconsistent zijn.

8.7.3

Int,loed op het systeem van checks and balances

De nieuwe ex ante regulerende bevoegdheden van de Commissie hebben niet alleen
grote invloed op het functioneren van de toezichthouders en op de belangen van de
stakeholders. Zij beinvloeden ook het functioneren van het systeem van checks and
balances en de effectiviteit van de nationale instrumenten van controle en verantwoording, die betrekking hebben op de toezichthouders. Allereerst is betoogd, dat de
nieuwe ex ante regulerende bevoegdheden van de Commissie beperkingen kunnen
opleggen aan de reikwijdte van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de uiteenzetting van de algemene beleidskaders voor de mededingingstoezichthouders. Ter verzekering van een effectieve toepassing van de richtlijnen en
Verordening 1/2003 en gelet op de verdragrechtelijke verantwoordelijkheid en ex
ante regulerende bevoegdheden van de Commissie, zal de minister op grond van
artikel 10 EG in beginsel moeten waarborgen dat de toezichthouders op grond van
artikel 10 EG en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking rekening kunnen houden met de Europese beleidsregels van de Commissie. Dit
is anders indien de minister een afwijking van de Europese beleidsregels gemotiveerd kan rechtvaardigen op grond van objectieve redenen. Daarnaast werd geconcludeerd, dat ook de wijze van rechterlijke toetsing kan worden beinvloed door handelingen van de Commissie, waarbij bepaalde besluiten van een nationale autoriteit
im- of expliciet worden goed- of afgekeurd. Vooral de beter onderbouwde en beter
gemotiveerde Commissie-goedkeuringshandelingen, kunnen de toezichthouders in
een gunstigere bewijspositie plaatsen. Als gevolg kan de wijze van rechterlijke toet-

371

Hoofdstuk 8

sing van de besluiten van de toezichthouders minder streng worden. Hierdoor
bestaat het gevaar dat het recht op een effectieve rechtsbescherming van de stakeholders wordt aangetast, omdat is aangetoond dat vele juridische vragen rijzen
omtrent de rechtsbeschermingsmogelijkheden op Europees niveau tegen de besluiten en handelingen die de Commissie op grond van haar nieuwe ex ante regulerende
bevoegdheden kan nemen.
8.7.4

Nadere verankering van goodgovernance en rechtsbeschermingseisen

In het licht van de potentiele juridische effecten van de ex ante regulerende bevoegdheden van de Commissie voor de rechtspositie van de stakeholders en het functioneren van het systeem van checks and balances, is het van groot belang dat de Europese
wetgever in het Europese regelgevingskader specifieke juridische verplichtingen
opneemt die waarborgen dat de Commissie zelf in overeenstemming met de fundamentele good governance beginselen handelt. Deze noodzaak is urgent, omdat het Hof
van Justitie in de Max. mobil-zaak bij gebreke van een specifieke wettelijke grondslag
niet bereid was tot de uitbreiding van de procedurele rechten en het recht op toegang
tot de rechter van derden partijen, wiens positie rechtstreeks kan worden geraakt door
beslissingen van de Commissie.
Bij de verankering van de good governance beginselen en de vormgeving van de
mogelijkheden voor rechtsbescherming, moet de wetgever differentieren naar de
aard van de bevoegdheden van de Commissie en hun juridische effecten. Zo moet het
regelgevingskader een verwijzing bevatten naar de minimumbeginselen voor een
transparante en effectieve stakeholderconsultatie, die de Commissie in acht moet
nemen bij de opstelling van algemene regels. Naarmate de bevoegdheden van de
Commissie een meer rechtstreekse invloed kunnen hebben op de juridische en economische positie van de stakeholders, zoals bij de aanname van de veto-beschikkingen het geval is, moet de Commissie voldoen aan duidelijke eisen inzake hoor en
wederhoor, transparantie en rechtsbescherming om het recht op een goed bestuur
en op een effectieve rechtsbescherming in een concreet geval te waarborgen.

Daarbij zou de Commissie over voldoende flexibiliteit moeten beschikken om de toepassing van de good governance beginselen aan te passen aan de aard van de proce-

dures en de bevoegdheden. Dit stelt de Commissie in staat, afhankelijk van de
omstandigheden van het geval, een proportionele afweging te maken tussen enerzijds het belang van efficiente en effectieve besluitvormingsprocedures en anderzijds het belang dat de stakeholders die een belang hebben bij een besluit zoveel
mogelijk kunnen worden gehoord.
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Vanuit het oogpunt van een effectieve rechtsbescherming is het wenselijk, dat de
Europese wetgever op een transparante wijze regelt, dat op grond van artikel 230 EG
rechtstreeks beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg openstaat tegen handelingen
van de Commissie die de juridische en economische positie van de stakeholders op
een definitieve wijze en rechtstreeks kunnen raken en waartegen de nationale rechter nauwelijks rechtsbescherming kan verlenen. Het hoeft niet problematisch te zijn
dat geen rechtstreeks beroep openstaat tegen de beleidsregels van de Commissie,
mits adequate regelingen bestaan op grond waarvan de stakeholders beroep kunnen
instellen tegen de definitieve handelingen die de Commissie neemt ter uitvoering
van deze beleidsregels en waarbij de beleidsregels bij exceptie kunnen worden aangevochten. Het volgende hoofdstuk zal de rol van de Commissie bij de bevordering van
good governance nader uitwerken, door te analyseren hoe bovengenoemde algemene en concrete regulerende bevoegdheden zich verhouden tot de rol en de functie
van de door de Commissie opgerichte netwerken van mededingingstoezichthouders.
Daarbij komt aan de orde hoe de activiteiten van de netwerken de belangen van de
stakeholders kunnen beinvloeden.
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De netwerken van nationale

mededingingstoezichthouders en good
governance

9.1

Inleiding

9.1.1

Doel hoofdstuk

Als tegenwicht tegen de in hoofdstuk 8 besproken aanmerkelijk uitgebreide rol van
de Commissie bij de controle van de nationale mededingingstoezichthouders zijn
Europese onafhankelijke netwerken van nationale toezichthouders opgericht. Het
gaat om de European Energy Regulators Group (ERGEG), de European Regulators
Group for Communications Networks and Services (ERG) en het European Competition Network (ECN). In tegenstelling tot onafhankelijke Europese bestuursorga-

nen, zijn deze netwerken geen organen met eigen rechtspersoonlijkheid maar
samenwerkingsverbanden tussen nationale autoriteiten. In het geval van het ECN is
de Commissie officieel lid van het netwerk. De Commissie is in formeel opzicht geen
lid van de ERG en de ERGEG, maar zij is aanwezig bij alle vergaderingen van de laatstgenoemde netwerken en neemt hier actief deel aan. Bovendien verschaft de Commissie het secretariaat van de ERG en de ERGEG. Het idee is dat de nationale autoriteiten ter waarborging van een uniforme toepassing van het Europese recht in het
kader van de netwerken de Europese Commissie adviseren over ontwerp-regelgeving
en -besluiten, onderling informatie uitwisselen over 'best practices' en afspraken
maken over de interpretatie en toepassing van het Europese recht. Het ECN is tevens
gericht op een efficiente allocatie van zaken en de overdracht van dossiers bij een
parallel-le toepassing van de artikelen 81 en 82 EG op basis van Verordening 1/2003.
De netwerken kunnen geen bindende beslissingen nemen, maar

dit hoofdstuk

bespreekt dat sommige van hun handelingen regulerende effecten kunnen hebben.
De aard en de intensiteit van de regulerende effecten van de bevoegdheden van de
netwerken kunnen verschillen. De Commissie neemt in beginsel op basis van gelijkwaardigheid deel aan de netwerken, maar kan als primus inter pares optreden door
de besluiten van nationale autoriteiten te blokkeren of de autoriteiten van de zaak
te halen. De netwerken kunnen enerzijds de Commissie de benodigde informatie
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verschaffen over de ervaringen en 'best practices' inzake een goede en effectieve
invulling van de open normen van het Europese recht. Tegelijkertijd kan de Commissie de netwerken gebruiken als een medium om te controleren of de nationale autoriteiten op een goede wijze uitvoering geven aan het Europese recht, inclusief de
beleidsregels en beleidsagenda van de Commissie. In dat licht kan de vraag worden
gesteld of de Commissie er is voor de netwerken of dat de netwerken er zijn voor de
Commissie? Indien de Commissie een sterke grip houdt op de netwerken, kan worden betoogd dat de bestuurlijke autonomie van de lidstaten op verkapte wijze vergaand is ingeperkt.
Hoewel de samenwerking tussen de Commissie en de nationale autoriteiten in de
Europese netwerken een manier kan zijn om een meer uniforme toepassing van het
Europese recht in de lidstaten te bevorderen, bespreekt dit hoofdstuk het probleem
dat de activiteiten van de Europese netwerken vanwege hun hybride status problemen kunnen opleveren vanuit het oogpunt van de waarborging van het recht op
transparantie, het recht op hoor en wederhoor en het recht op een effectieve rechtsbescherming van de stakeholders. Daarom ontstaat een spanningsveld tussen de
realisatie van de inhoudelijke, op Europese marktintegratie gerichte good governance beginselen en het respect voor de fundamentele, procedurele Europese good
governance beginselen.

In het licht van het voorgaande behandelt dit hoofdstuk de vraag, of de netwerken
van mededingingstoezichthouders als instrument kunnen bijdragen aan de bevordering van good governance door de nationale autoriteiten in de EU lidstaten. Voorzover de activiteiten van de netwerken gevolgen hebben voor de rechtspositie van de
stakeholders, is de assumptie dat de netwerken zelf ook aan de good governance
beginselen moeten voldoen en dat het recht van de burgers op een effectieve rechtsbescherming moet worden gewaarborgd (hfdst. 2, par. 5.3). Daarom wordt niet
alleen gekeken hoe de activiteiten van de netwerken in inhoudelijk opzicht de besluiten van de toezichthouders beinvloeden, maar ook op welke wijze de netwerken te
werk gaan. Daarbij is van belang de vraag of het Europese regelgevingskader voldoende juridische normen bevat, opdat de activiteiten van de netwerken kunnen
worden gecontroleerd door het Europese parlement, de lidstaten, de nationale parlementen, de stakeholders en de rechter.
9.1.2

Hoofdstukindeling

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 geeft een nadere analyse van de
verschillende netwerken van nationale autoriteiten die op Europees niveau actief
zijn en typeert deze netwerken op basis van de aard van hun taken en bevoegdheden.
Vervolgens gaan de paragrafen 3 tot en met 5 in op de historie, de rechtsgrondslag,
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de samenstelling en de organisatie van de netwerken van nationale mededingingstoezichthouders. Ook besteden deze paragrafen aandacht aan de verschillen in
functies en bevoegdheden van de netwerken van mededingingstoezichthouders en
hun relatie met de Europese Commissie. Paragrafen 6 en 7 beoordelen de activiteiten
van de netwerken in het licht van de good governance beginselen, waarbij wordt
gedifferentieerd naar de verschillende aard van de bevoegdheden van de netwerken.
Paragraaf 6 zal aan de hand van een aantal concrete voorbeelden evalueren in hoeverre de netwerken een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht
door de nationale autoriteiten kunnen bevorderen. Vervolgens bekijkt paragraaf 7 of
de activiteiten van de netwerken zelf met voldoende good governance waarborgen
zijn omgeven en of de stakeholders voldoende mogelijkheden hebben tot de afdwinging van hun recht op een effectieve rechtsbescherming op Europees en/of nationaal
niveau. Paragraaf 8 stelt aan de orde welke gevolgen de activiteiten van de netwerken
hebben voor de wijze waarop de minister zijn controlebevoegdheden ten opzichte
van de toezichthouders kan aanwenden. Tevens wordt bekeken tot welke good
governance dilemma's de activiteiten van de netwerken kunnen leiden voor de toezichthouders en hoe zij hiermee om moeten gaan. Paragraaf 9 geeft een afsluitende
conclusie.

9.2

Typering netwerken van nationale autoriteiten

9.2.1

Onafhankelijke Europese bestuursorganen

Op EU-niveau opereren verschillende netwerken van autoriteiten met uiteenlopende functies en structuren. Ten eerste bestaan onafhankelijke Europese bestuursorganen die opereren op basis van een netwerkmodel.1 Het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMEA) kan hier als voorbeeld dienen.2 EMEA heeft onder andere tot
taak de Europese Commissie en de lidstaten te voorzien van wetenschappelijk advies
van het hoogst mogelijk niveau voor de verlening van communautaire geneesmid-

1.

G. Majone, 'The credibility crisis of community regulation', Journal of Common Market Studies 2000 nr.

2, p. 295. Zie voor een uitgebreide analyse van de positie en taken van Europese onafhankelijke
bestuursorganen, E. Vos, 'Agencies and the European Union', in: L. Verhey & T Zwart (ed), Agencies in
European and Comparative Perspective, Antwerpen: Intersentia 2003, p. 113. Zie ook de volgende web-

2.

site: http://www. europa.eu.int/agencies/index_nl.htm.
EMEA is oorspronkelijk opgericht op basis van Verordening 2309/93, PbEG 1993 L 214/1. Deze Verordening is recentelijk vervangen door Verordening 726/2004 van het Europese Parlement en de Raad
van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichliIig van
een Europees Geneesmiddelenbureau, PbEG 2004 L 136/1. Zie over de ontwikkelingen die hebben
geleid tot de nieuwe Verordening: L. Hancher, 'The Pharmaceuticals market: Competition and free
movement actively seeking compromises', in: M. McKee, E. Mossialos & R. Baeten (ed), The impact of
EU law on Health care systems, Brussel: RI.E. Lang S.A. 2002, p. 235-275.
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delenvergunningen. De Europese Commissie neemt op basis van dit advies uiteindelijk de beslissing over de communautaire vergunning voor het in de handel brengen
van geneesmiddelen. EMEA wordt wel een 'regulatory independent agency'
genoemd, omdat zij inhoudelijke werkzaamheden verricht ter uitvoering van complexe Europese regels in een concreet geval.3 Het advies van EMEA is hoofdzakelijk
gebaseerd op expertise en zal geen belangrijke beleidsmatige afwegingen bevatten.
Hoewel de Europese Commissie formeel de bevoegdheid heeft de besluiten betreffende de autorisatie van geneesmiddelen te nemen, neemt zij in de praktijk vaak de
adviezen van EMEA over zonder deze grondig te onderzoeken ('rubber-stamping'). 4
Dit onderzoek gaat verder niet in op de positie en rol van onafhankelijke Europese
bestuursorganen.
9.2.2

Onafhankelijke netwerken van nationale autoriteiten

9.2.2.1 Algemeen
Naast de onafhankelijke centrale regulerende netwerken van nationale autoriteiten,
opereren op Europees niveau in toenemende mate onafhankelijke decentrale regulerende netwerken van nationale autoriteiten. Deze netwerken maken geen deel uit
van een onafhankelijk Europees bestuursorgaan en moeten nauw samenwerken met
de Europese Commissie. In de meeste gevallen heeft de Europese Commissie de netwerken op basis van een besluit opgericht. Het European Competition Network is op
basis van een Mededeling opgericht. De netwerken hebben als zodanig geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid, maar vormen een forum waarbinnen de decentrale toepassing en handhaving van de Europese regels wordt gecoardineerd en geharmoniseerd. Zij hebben in tegenstelling tot de Europese onafhankelijke bestuursorganen
geen eigen rechtspersoonlijkheid en geen raad van beheer.
CESR
Het onafhankelijke Comitd van Europese Financiale Toezichthouders (CESR) is een
voorbeeld van een decentraal regulerend netwerk van nationale autoriteiten: Het

9.2.2.2

CESR is opgericht naar aanleiding van de politieke bekrachtiging van de conclusies
van het Lamfalussy-rapport door de Raad, de Commissie en het Europese Parle-

3.

4.
5.
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Daarnaast worden in de literatuur ook 'information agencies' en 'management agencies' onderscheiden. Zie voor een nadere categorisering van EU independent agencies, R. Dehousse, 'EU law and the
transformation of European Governance', in: C. Joerges & R. Dehousse (ed), Good governance in
Europe's integrated market, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 218 en E. Vos 2003, p. 119-122.
Dehousse 2002, p. 223.
Zie het besluit van de Commissie van 6 juni 2001 tot oprichting van het Committee of European Securities Regulators, PbEG 2001 L191/43 en N. Moloney, 'New frontiers in EC capital markets law: from
market construction to market regulation', CMLRev 2003, nr. 4, p. 810.
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ment.6 In dit rapport werd een nieuw reguleringsmodel voor de financiale sector
voorgesteld, dat de star- en traagheid van het traditionele Europese wetgevingsproces zou omzeilen en dat de EU in staat zou stellen effectief te reageren op ontwikkelingen in de kapitaalmarkten:
In het Lamfalussy-model heeft CESR de taak de Europese Commissie te adviseren
over de opstelling van de zogenaamde 'level 2'-regels. Dit zijn comitologierichtsnoeren die technische en gedetailleerde regels bevatten, die uitvoering geven aan de
basisbeginselen die door de Raad en het Europese Parlement op 'level 1' zijn neergelegd in de Europese richtlijnen: CESR formuleert haar advies op basis van een uitvoerige en openbare consultatie van de stakeholders. De Commissie stelt uiteindelijk op
basis van het CESR-advies, na advies van het politieke European Securities Committee (hierna: ESC) en uitgebreide betrokkenheid van het Europese Parlement, via de
regelgevingsprocedure van de comitologiebeslissing de definitieve richtsnoeren vast.
Het bijzondere aan het Lamfalussy-proces is dat de Commissie heeft verklaard het
Europese Parlement op transparante en intensieve wijze te betrekken bij de voorbereiding van de richtsnoeren. Hierdoor komt het Parlement op een meer gelijkwaardige voet te staan met de Raad bij de controle van de Commissie bij de aanname van
gedelegeerde wetgeving dan eigenlijk is voorzien in artikel 202 EG en de Comitologiebeslissing. Het Parlement krijgt een termijn van drie maanden om te reageren op
de ontwerp-maatregelen die door de Commissie naar het ESC worden gestuurd.
Daarnaast heeft het EP, na de vaststelling van de definitieve maatregelen, een
periode van een maand om een resolutie aan te nemen als de Commissie de grenzen
van de gedelegeerde bevoegdheden heeft overschreden. De Commissie zal veel
gewicht hechten aan de resoluties van het Parlement.

Uit het voorgaande volgt, dat CESR niet zoals EMEA, adviseert over concrete regulerende bevoegdheden, maar over algemene regulerende bevoegdheden,
waarbij juridische en economische keuzen aan de orde zijn. Naast de adviserende rol in 'level 2'
heeft CESR belangrijke taken in 'level 3'. Allereerst draagt zij bij aan een gecoordineerde implementatie van het Europese recht ('coordinated implementation'). Dit
houdt in dat de nationale autoriteiten als leden van CESR, voorzover toegestaan op
6.

7.
8.

Verklaring van

de Europese Raad van Stockholm, 'more effective securities market regulation in the
European Union', 23 maart 2001, de Verklaring van Romano Prodi, 5 februari 2002, zie www.cesreu.org en de Resolutie van het Europese Parlement van 5 februari 2002 'over de tenuitvoerlegging van
de financiele dienstenwetgeving', PbEG C 2847115.
Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities market, February
2001, zie hierover Moloney 2003, p. 813.
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoe-

fening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEG 1999 L 184/023. Zie
hierover K. Lenaerts & A. Verhoeven, 'Towards a legal framework for executive rule-making in the EU?
The contribution of the new comitology decision', CMLRev 2000, nr. 3, p. 645-686.
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nationaal niveau, de bevoegdheid hebben bepaalde Europese technische maatregelen om te zetten in nationale regels of dat zij formeel of informeel optreden als adviseur voor de wetgever voor de omzetting van Europese wetgeving. Daarnaast bevorderen zij een uniforme en effectieve decentrale uitvoering van EG-wetgeving door de
opstelling van gezamenlijke standpunten, het formuleren van'best practices' en het
uitvoeren van 'peer review' ('regulatory convergence'). Tevens werken zij samen bij
de concrete uitvoering en handhaving van de Europese regels in zaken van wederzijds belang door informatie-uitwisseling en de coordinatie van nationale procedures
('supervisory convergence'):
9.2.2.3

Netwerken van mededingingstoezichthouders
De Europese Commissie heeft op het gebied van het algemene mededingingstoezicht
en de regulering van de energie- en communicatiesector eveneens gekozen voor de

oprichting van decentrale regulerende netwerken van mededingingstoezichthouders in de tweede reguleringsperiode (2004-heden).10 Het gaat om de European
Regulators Group for Communications Networks and Services (ERG), de European
Energy Regulators Group (ERGEG) and het European Competition Network (ECN).
De organisatie en de structuur van de netwerken van toezichthouders verschillen,
maar hun functies en bevoegdheden kunnen onderling worden vergeleken omdat zij
betrekking hebben op de wijze waarop bevoegdheden op Europees en/of nationaal
niveau moeten worden uitgeoefend.
De activiteiten van de netwerken van mededingingstoezichthouders vertonen veel
overeenkomsten met de 'level 3' activiteiten van CESR. In de volgende paragrafen
wordt uiteengezet, dat bij de ERG en de ERGEG sprake is van een'top down'-benadering, in die zin dat de netwerken adviezen of Europese beleidsregels opstellen over
de uitoefening van regulerende bevoegdheden door de Commissie of de nationale
autoriteiten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden kunnen beleidsmatige keuzes aan de orde zijn. Het functioneren van het ECN is gebaseerd op een'bottum up'benadering. In het ECN vinden informele discussies plaats tussen de nationale autoriteiten en de Commissie over de vraag welke autoriteit op basis van objectieve criteria geschikt is een bepaalde zaak te behandelen. Naar aanleiding van deze discussies
zal in de meeste gevallen een geschikte autoriteit de zaak volgens het nationale procesrecht behandelen. Vooralsnog heeft het ECN geen officiele rol om Europese
beleidsregels aan te nemen betreffende de wijze waarop de Commissie en de nationale autoriteiten hun bevoegdheden moeten uitoefenen. Desalniettemin vindt binnen het ECN zowel bij de allocatie van zaken als op een algemeen niveau, informele
inhoudelijke beleidsafstemming plaats. De overeenkomsten en verschillen tussen de
9.
10.
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Zie voor een overzicht van de aard van de activiteiten van CESR: CESR, 'The role of CESR at 'level' 3
under the Lamfalussy process, Action plan for 2005', CESIL/04-527b, oktober 2004.
Zie over het onderscheid tussen de eerste en de tweede reguleringsperiode hoofdstuk 1, paragraaf 6.2.
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verschillende typen netwerken zullen hieronder schematisch worden weergegeven.
De volgende paragrafen analyseren meer in detail de functies en
bevoegdheden van
de netwerken van mededingingstoezichthouders.
Netwerk

Advisering:
Comitologierichtsnoeren

Advisering:
Beleidsregels
Commissie

Advisering:

Opstelling

Samenwerking/

Allocatie

concreet
regulerende
bevoegd-

Europese

coordinatie

zaken

beleids-

zaken wederzijds belang

regels

heden
Commissie/
nat. aut.

EMEA

X

CESR

X

ERG

X

ERGEG

X

ECN

9.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

European Regulators Group for Electronic Communications Networks

and Services (ERG)
9.3.1

Historie

De telecommunicatierichtlijnen uit de eerste reguleringsperiode (1998-2003) voorzagen niet in een officieel coDrdinatiemechanisme, dat waarborgde dat de nationale
autoriteiten de basisbeginselen van de richtlijnen op een uniforme wijze toepasten.
De ONP-comitologiecomit6s richtten zich vooral op de opstelling van technische
normen voor netwerken en diensten en niet op de uitvoering van fundamentele
ONP-beginselen, zoals non-discriminatie, kostenorientatie en transparantie. 11
Daarnaast waren twee informele fora voor de coordinatie van de uitvoering van het
Europese telecommunicatiebeleid opgericht. Het eerste forum betrof de 'high level
group of national administrations and regulatory authorities', waarin de hoge vertegenwoordigers van de ministeries, de nationale autoriteiten en de Europese Commissie waren vertegenwoordigd. Daarnaast hadden de onafhankelijke autoriteiten
op eigen initiatief de 'Independent Regulators Group' (IRG) opgericht, voor de institutionalisering van het overleg over reguleringsproblemen die zich in verschillende
landen voordeden. Binnen de verschillende fora bestond enige vorm van coordinatie
over de uitvoering van de ONP-richtlijnen, maar deze was te versnipperd en niet

11.

Zie hierover

R Larouche, Competition Law and Regulation in European Telecommunications, Oxford: Hart
Publishing 2000, p. 420.
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omgeven met procedurele waarborgen. Hierdoor werden niet alle belangen van de
stakeholders adequaat vertegenwoordigd.12

Op grond van de ONP-richtlijnen uit de eerste reguleringsperiode was de Europese
Comrnissie verplicht na te gaan of de oprichting van een onafhankelijke Europese
toezichthouder toegevoegde waarde zou bieden bij de correcte implementatie van de
Europese richtlijnen.13 Op basis van een in opdracht van de Commissie uitgevoerde
studie, oordeelde laatstgenoemde, dat de steun voor een onafhankelijke Europese
toezichthouder slechts gering was en dat de oprichting geen voldoende toegevoegde
waarde zou bieden om de verwachte kosten te rechtvaardigen.14 De Commissie concludeerde, dat de problemen in verband met de inconsistente interpretatie en toepassing van het Europese recht in de lidstaten zouden moeten worden opgelost door
de verbetering van de coordinatie en samenwerking tussen de nationale autoriteiten.15 De versterkte samenwerking tussen de nationale autoriteiten is geformaliseerd in het regelgevingskader voor de regulering van de elektronische communicatiesector uit de tweede reguleringsperiode (2004-heden).
9.3.2

Rechtsgrondslag, compositie en organisatie

De preambule bij de Kaderrichtlijn overweegt, dat de Europese Commissie heeft
medegedeeld voornemens te zijn een European Regulators Group for Electronic
Communications Networks en Services (ERG) te willen opzetten.16 Volgens artikel
7, tweede lid van dezelfde richtlijn werken de nationale regelgevende autoriteiten op
transparante wijze met elkaar en met de Commissie samen om te zorgen voor de
consistente toepassing in alle lidstaten van de richtlijnen voor elektronische communicatie. Daartoe dienen zij met name te streven naar overeenstemming over alle
instrumenten en oplossingen die het meest geschikt zijn om specifieke situaties op
12.
13.

14.

Larouche 2000, p. 420-421 en zie W Sauter, 'Van Staat naar markt: toezicht op de ontwikkeling van de
marktwerking in de telecommunicatiesector', SEW 2000, nr. 3, p. 93.

PbEG 1997 L 199/32,
Zie artikel 22 van Richtlijn 97/33/EG van 30 juni 1997 (ONP-interconnectie),
van 24 september 1998, PbEG 1998 L 268/37 en artikel 8 van

zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG
Richtlijn 90/387/EEG van 28 juni 1990 (Kaderrichtlijn), PbEG 1990 L 192/1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG van 6 oktober 1997, PbEG 1997 L 295/23.
Deze studie werd uitgevoerd door Cullen International & Eurostrategies, Final report on the possible
added value of an European Regulatory Authority for Telecommunications, prepared for the European
Commission, 1999. Zie voor kritiek op de methodologie van de studie: D. Geradin & N. Petit, 'The
Development of Agencies at EU and nationallevels: conceptual analysis and proposals for reform', Jean

Monnet Working

15.

Paper 01/04,2004, p. 11-12.

het EconoEuropese Commissie, 'Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad,
misch en Sociaal ComitZ en het ComitZ van de Regio's, 'Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten, Herziening van de communicatieregelgeving
1999', COM(1999)539, p. 10-12.

16.

7 maart 2002
Overweging 36 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europese Parlement en de Raad van
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en dien-

sten (Kaderrichtlijn), PbEG 2002 L 108/33.
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de markt aan te pakken. Ter uitvoering van de overwegingen in de preambule en arti-

kel 7, tweede lid van de Kaderrichtlijn heeft de Europese Commissie bij besluit de
ERG opgericht.

17

De ERG is samengesteld uit de hoofden, of hun
vertegenwoordigers, van eIke betrokken nationale regelgevende autoriteit in elke lidstaat, die is opgericht om toezicht te
houden op de dagelijkse interpretatie en toepassing van de Europese elektronische

communicatierichtlijnen. De ERG kiest uit haar leden een voorzitter. Besluiten worden zoveel mogelijk op grond van consensus genomen. In vergelijking tot het CESR
geniet de ERG een beperktere autonomie ten opzichte van de Europese Commissie.
De voorzitter van de groep moet de vergadering van de ERG in overeenstemming
met de Commissie bijeenroepen. Daarnaast moet de Commissie het reglement van
orde goedkeuren en heeft de ERG in tegenstelling tot het CESR geen eigen secretariaat en budget. Een vertegenwoordiger van de Commissie is aanwezig bij alle
vergaderingen van de ERG.
9.3.3

Taken ERG

De ERG heeft als taak op verzoek of op eigen initiatief de Europese Commissie van
advies te voorzien en bij te staan in alle zaken waarvoor zij bevoegd is en die verband

houden met elektronische communicatienetwerken en diensten. Zo adviseert de ERG
de Europese Commissie over de aanname van de Aanbeveling inzake de afbakening
van relevante markten en de Richtsnoeren inzake marktanalyse. 18 Hoewel het om
Europese beleidsregels gaat, hebben zij juridische effecten omdat de nationale autoriteiten volgens specifieke samenwerkingsbepalingen van de Kaderrichtlijn en artikel 10
EG hiermee zoveel mogelijk rekening moeten houden (zie uitgebreid hfdst. 8,
par. 3).

Daarnaast heeft de ERG de bevoegdheid de Commissie te adviseren over uitoefening
van een regulerende bevoegdheid in een concreet geval, namelijk de aanname van een
beschikking houdende de vaststelling van transnationale markten. 19

Naast de adviserende taken zal de groep op zodanige wijze als interface tussen de
nationale autoriteiten en de Commissie functioneren, dat wordt bijgedragen
aan de
ontwikkeling van de interne markt en aan de consistente toepassing in alle lidstaten
van het regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten.
In deze rol draagt de ERG, net zoals CESR, bij aan'regulatory'
en'supervisory convergence' in de toezichts- en reguleringspraktijk van de nationale autoriteiten.
17.

Besluit

2002/627/EG van de Commissie van 29 juli 2002

tot oprichting van

de Europese Groep van

regel-

gevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en diensten, PbEG 2002 L 200/38, zoals

gewijzigd bij Besluit 2004/641/EG van de Commissie van 14 september 2004, PbEG 2004
18.

19.

L 293/30.

Zie artikel 15, lid 1, Richtlijn

2002/21/EG.

Zie artikel 15, lid 4, Richtlijn

2002/21/EG. Deze bindende beschikking neemt de Commissie volgens de

comitologieregelgevingsprocedure aan (artikel 5 van besluit 1999/468/EG).

383

Hoofdstuk 9

Op het eerste gezicht staat de Europese Commissie op gelijke voet met het netwerk.
Niettemin bepaalt het regelgevingskader niet op welke wijze de Commissie rekening
moet houden met de adviezen van de ERG. De Commissie kan zelf boven de partijen
uitstijgen door ontwerp-besluiten inzake de afbakening van relevante markten en
AMM-aanwijzingen die van invloed zijn op de handel tussen de lidstaten en die strijdig zijn met het Gemeenschapsrecht, te blokkeren. 20
9.3.4

Bevoegdheden ERG

9.3.4.1

Advisering

De ERG heeft als zodanig geen bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. Zij kan
echter indirect invloed uitoefenen op de rechten en plichten van de stakeholders door

de Commissie te adviseren over haar bevoegdheid tot de opstelling van Europese
beleidsregels, die juridische en economische keuzes impliceren en die regulerende
effecten kunnen hebben omdat de toezichthouders hiermee rekening moeten houden
op grond van artikel 10 EG en de Kaderrichtlijn (zie hfdst. 8, par. 3).
De leden van de ERG hebben een formele adviesrol in de nationale besluitvormingsprocedures. Artikel 7, derde lid, Kaderrichtlijn, bepaalt dat een nationale autoriteit
de Commissie en de andere nationale autoriteiten in kennis moet stellen van ontwerp-besluiten tot de aanwijzing van ondernemingen als AMM en tot de oplegging
van wettelijke verplichtingen, die van aanzienlijke invloed zijn op de handel tussen
de lidstaten. Volgens artikel 7,

vijfde lid van de Kaderrichtlijn dient de nationale
autoriteit zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen die door de
andere nationale autoriteiten en de Commissie zijn gemaakt. De opmerkingen van
de leden van de ERG zullen voornamelijk zijn gebaseerd op expertise en geven toepassing aan de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt in de Europese beleidsregels
van de Commissie en de ERG.
9.3.4.2

Europese beleidsregels

De Kaderrichtlijn en het besluit van de Commissie zijn gebaseerd op de assumptie, dat
de ERG de bevoegdheid heeft tot de opstelling van soft law of Europese beleidsregels
over de wijze waarop de nationale autoriteiten hun regulerende bevoegdheden moeten
uitvoeren. Zo heeft de ERG een gemeenschappelijk standpunt geformuleerd over de
leidende economische principes voor de beoordeling van de oplegging van passende
verplichtingen ('remedies') aan AMM-ondernemingen.21 De inhoud van dit standpunt
toont aan, dat bij de opstelling van Europese beleidsregels juridische en economische
keuzes worden gemaakt die een belangenafweging impliceren, zoals de keuze voor de
20.
21.

van Richtlijn 2002/21/EG.
ERG, 'Common position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework',

Zie artikel 7, lid 4,

ERG (03)30Revl.
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bevordering van diensten- of infrastructuurconcurrentie. De door de ERG tot stand
gebrachte beleidsregels kunnen ook betrekking hebben op een concreet geval, bijvoorbeeld omdat de toezichthouders hun bevoegdheden afstemmen ten aanzien van
bepaalde ondernemingen die opereren op een door de Commissie aangewezen transnationale markt.

Het Europese regelgevingskader bevat geen expliciete grondslag voor de opstelling
van Europese beleidsregels door de ERG. Impliciet wordt de grondslag gevonden in
de bevoegdheid van de nationale autoriteiten tot de formulering van beleidsregels
over de interpretatie en invulling van hun nationale bevoegdheden. Daarbij kan worden opgemerkt, dat het een vorm van goed bestuur is, dat de nationale autoriteiten
deze beleidsregels in samenwerking met de toezichthouders uit de andere lidstaten
en de Commissie opstellen, indien zij betrekking hebben op bevoegdheden die
grensoverschrijdende effecten hebben.
9.3.4.3

Regulerende effecten Europese beleidsregels

De door de ERG opgestelde Europese beleidsregels hebben een niet-uitgekristalliseerde juridische status in het Europese en het nationale recht. Zij zijn in beginsel
niet-bindend, maar toch wordt betoogd dat zij regulerende effecten hebben. Allereerst is relevant, dat de Europese beleidsregels voortvloeien uit de bevoegdheden van
de nationale autoriteiten om op nationaal niveau dergelijke beleidsregels op te stellen. Daarom wordt gesteld, dat de nationale autoriteiten op grond van Europese en
nationale beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, in beginsel zijn gehouden in overeenstemming te handelen met gepubliceerde Europese standpunten waaraan zij hebben meegewerkt, tenzij zij uitdrul(lcelijk afstand hebben genomen van
22
(bepaalde elementen van) de beleidsregels.
Ten tweede is relevant dat uit rechtspraak van het Hof van Justitie volgt, dat nationale autoriteiten op grond van artikel 10 EG in zaken met grensoverschrijdende
aspecten alle maatregelen moeten treffen om een effectieve en consistente toepassing van het Europese recht te garanderen (zie hfdst. 6, par. 6).23 De Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State interpreteert deze verplichting zo, dat
nationale autoriteiten op basis van artikel 10 EG bij zaken met Europese aanknopingspunten, effectief gebruik moeten maken van samenwerkingsverbanden of
coordinatiemechanismen die op basis van de Europese regelgeving tot stand zijn

22.
23.

Vergelijk artikel 4:84 Awb.

HvJEG 30

maart 2000, zaak C-178/97, Banks, Jur. 2000,

p.

I-2004 en HvJEG 2 juli 2002, zaak C-115/

00, Hoves, Jur. 2002, p. I-6077.
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gebracht.24 Ook de Kaderrichtlijn en het besluit van de Commissie bevatten speciale
mechanismen en expliciete specifieke verplichtingen voor de toezichthouders om
loyaal met elkaar en met de Commissie samen te werken. Artikel 7 van de Kaderrichtlijn bepaalt zelfs expliciet dat de nationale autoriteiten moeten streven naar

overeenstemming over de wettelijke verplichtingen die zij aan de AMM-ondernemingen opleggen. In het licht van voorgaande rechtspraak wordt geconcludeerd, dat
de Europese beleidsregels kunnen worden gezien als een uitdrukking van de specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking, die een uitwerking vormen van artikel 10 EG en waarmee de nationale toezichthouders rekening
moeten houden.25 De Europese Commissie kan met de gebruikmaking van haar
veto-bevoegdheid dreigen om te zorgen dat de nationale autoriteiten daadwerkelijk
rekening houden met de door de ERG opgestelde beleidsregels. De veto-bevoegdheid
heeft in beginsel enkel betrekking op de nationale besluiten met betrekking tot
marktdefinities en AMM-aanwijzingen, maar de Commissie wendt deze bevoegdheid in de praktijk ook aan voor de controle van de door nationale autoriteiten opgelegde remedies (zie hfdst. 8, par. 5.2.3).
Hoewel de nationale autoriteiten op grond van het voorgaande rekening moeten houden met de Europese beleidsregels van de ERG, is deze verplichting niet onvoorwaardelijk. Net zoals bij nationale beleidsregels het geval is (zie art. 4:84 Awb), hebben de
toezichthouders de bevoegdheid hiervan af te wijken, indien specifieke nationale
ornstandigheden dit vereisen voor een effectieve toepassing van het Europese recht,
indien de beleidsregels vaag zijn of indien zij in strijd zijn met het Europese recht.
Bovendien kunnen de beleidsregels alleen betrekking hebben op de wijze waarop de
nationale autoriteiten bestaande bevoegdheden uitleggen. Zij kunnen niet leiden tot
de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan de nationale autoriteiten.
9.3.5

Evaluatie functie en bevoegdheden ERG

De ERG is het enige Europese netwerk, waarvan de leden over de bevoegdheid
beschikken om in een concreet geval opmerkingen te maken over de wijze waarop de
nationale autoriteiten hun concrete regulerende bevoegdheden moeten uitoefenen.
Daarnaast kan de ERG op eigen initiatief of op verzoek advies leveren aan de Europese Commissie over de wijze waarop laatstgenoemde haar bevoegdheid tot de
zelf bevoegd
opstelling van Europese beleidsregels moet invullen. Voorts is de ERG
conflicterende
tot de opstelling van Europese beleidsregels, die een afweging tussen
24.

Zie ABRS 10 april 2001, HMG t. CvdM, Mediaforum 2001, nr. 6, p. 209-211 en J. van de Gronden &
K.J.M. Mortelmans, 'Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trouvaille van de Raad van
State',

Mediaforum 2001, nr. 6, p. 191-200. Zie ook ABRS 6 augustus 2003, 200203476/1, HMG t.

CvdM. Zie over deze uitspraak K.J.M. Mortelmans, 'RTL4 en RTL 5: toch een verwijzing naar Luxemburg', Mediaforum 2003, nr. 9, p. 280-287.
25.
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belangen van de stakeholders kunnen impliceren. De ERG heeft niet de bevoegdheid
bindende beslissingen te nemen. Echter, in het licht van rechtspraak van het Hof van
Justitie en de Raad van State is betoogd, dat de Europese beleidsregels van de ERG
wel degelijk regulerende effecten kunnen hebben, omdat de toezichthouders hiermee op grond van specifieke samenwerkingsverplichtingen uit artikel 7 van de
Kaderrichtlijn en artikel 10 EG in beginsel rekening moeten houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Daarnaast kunnen de toezichthouders, net zoals bij
nationale beleidsregels (art. 4:84 Awb) op grond van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en
het gelijkheidsbeginsel, in beginsel gebonden worden geacht aan gepubliceerde
Europese standpunten waaraan zij hebben meegewerkt.
De ERG geniet op het eerste gezicht een

vrij autonome positie

ten opzichte van de

Europese Commissie bij de waarborging van good governance door de nationale
autoriteiten, in die zin dat het netwerk een uniforme en effectieve toepassing van de
Europese elektronische communicatierichtlijnen in de EU-lidstaten bevordert. Niettemin heeft de Europese Commissie een zeer bijzondere rol. Zij kan door de aanwending van haar algemene regulerende bevoegdheden, zoals de opstelling van Europese
beleidsregels en de initiatie van nieuwe wetgeving, of door de gebruikmaking van
concrete regulerende bevoegdheden, zoals de aanname van veto-beschikkingen en
de ex post toepassing van de artikelen 81 en 82 EG, zowel ex ante als ex post de onafhankelijkheid en de rol van de ERG inperken (zie hfdst. 8). Daarentegen maakt de
Kaderrichtlijn niet duidelijk op welke wijze de Europese Commissie rekening moet
houden met de adviezen die de ERG aan haar verstrekt. De rol van de ERG komt tot
uitdrukking in onderstaand schema. Paragraaf 7 laat zien, dat de grijze vlakken signaleren dat de rechtsbeschermingsmogelijkheden op grond van artikel 230 EG bij
het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreffende handelingen van de ERG en de
Commissie in een schemerzone vallen.
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9.4

European Energy Regulators Group (ERGEG)

9.4.1

Historie

De oorspronkelijke energierichtlijnen harmoniseerden slechts beperkt de materiale
normen op het gebied van grensoverschrijdende energiestromen en de toezichts- en
reguleringstructuren, wat de Europese Commissie stimuleerde te zoeken naar alternatieven voor een effectieve uitvoering van de richtlijnen.26 De Europese Commissie
nam het initiatief voor de oprichting van twee nieuwe fora, het 'Florence Electricity
Regulatory Forum' en het'Madrid Gas Regulatory Forum'. De fora brengen jaarlijks of
tweejaarlijks vertegenwoordigers van de lidstaten, de nationale autoriteiten, de Europese Commissie en de stakeholders bijeen. De fora hebben geen juridische bevoegdheden om bindende beslissingen te nemen. In deze fora wordt gestreefd naar consensus tussen alle partijen op vrijwillige basis over oplossingen voor de juridische en
technische belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit en
gas, welk governance model is aangeduid met de term 'regulation by cooperation'.27

De Florence en Madrid Fora waren een gelegenheid voor verschillende partijen om
hun krachten te bundelen en zich te manifesteren. Zo groepeerden de landelijke
transmissienetbeheerders zich in ETSO (European Transmission System Operators)
en de nationale autoriteiten in CEER (Council of European Energy Regulators). De
verschillende instituties gingen een dialoog aan en bereikten overeenstemming over
de belangrijkste problemen voor de regulering van de energiemarkt.28 Bovendien
ontstond consensus over de algemene beginselen die leidend moesten zijn voor de
regulering van grensoverschrijdende energietransacties, zoals transparantie,
kostenorientatie van tarieven en non-discriminatie.29 Hoewel 'regulation by cooperation' met betrekking tot voornoemde aspecten zeer succesvol was, bleken de fora
wegens tegengestelde belangen van de lidstaten en tegengestelde belangen van de
voormalige monopolisten en de nieuwe markttoetreders niet in staat consensus te
bereiken over de nadere uitwerking van de algemene beginselen in gedetailleerde
economische en technische regels. Het integratieproces stokte en de Europese Com-

26.

Zie hierover S.A.C.M. Lavrijssen &

27.

sector; scherpere regulering voor verdergaande liberalisering', NTER 2002, nr. 3, p. 33-40.
B. Eberlein, 'Regulation by cooperation: the 'third way in making rules for the internal energy
in R Cameron (ed),

L.

Hancher, 'Nieuwe ontwikkelingen in het toezicht op de energie-

market':

Legal aspects of EU energy regulation, implementing the new directives on electricity and

gas across Europe, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 59-88 en B. Eberlein, 'Regulating cross-bor-

der trade by soft law? The Florence process in the supranational governance of electricity markets',
journal of Network Industries 2003, nr. 2, p. 144.

28.

Zie voor een uitgebreide analyse van de sterke en zwakke kanten van het Florence
proces, Eberlein

29.

2003, p. 150.
Zie hierover, L. Hancher, 'Cross-border transmission of electricity in the European Energy market:
Regulatory issues', Journal of network industries 2000, nr. 1, p. 127-155.

389

Hoofdstuk 9

missie deed voorstellen om specifieke regels voor de harmonisatie van de energiesector juridisch afdwingbaar te maken. 30

Het reguleringsmodel dat is aangenomen in de energiesector vertoont veel overeenkomsten met het Lamfalussy-model uit de financiele sector (zie hfdst. 3, par. 3 en
hfdst. 9, par. 2.2.2). De Europese Commissie zal via de comitologieregelgevingsprocedure de beginselen en regels van de richtlijnen en verordeningen, die deels een verankering vormen van de uitkomsten van het Madrid en Florence- proces, uitwerken in
gedetailleerde richtsnoeren.31 De nationale autoriteiten dienen deze richtsnoeren te
respecteren bij de uitoefening van hun bevoegdheden.32 Een netwerk van nationale
toezichthouders adviseert de Commissie over de ontwerp-richtsnoeren. Met de
oprichting van de netwerken is geen einde gekomen aan de rol van de Florence en
Madrid fora. De gedachte is, dat de consensusbenadering van de fora het uitgangspunt blijft en dat de Europese Commissie en de ERGEG de stakeholders via de beide
fora over de ontwerp-richtsnoeren raadplegen.

9.4.2

Rechtsgrondslag, compositie en organisatie ERGEG

De energierichtlijnen bepalen, dat de nationale autoriteiten dienen bij te dragen aan
de ontwikkeling van de interne markt en gelijke mededingingsvoorwaarden door
transparante samenwerking onderling en met de Commissie.33 Volgens de pream-

bule van de richtlijnen heeft de Europese Commissie medegedeeld dat zij van plan is
een groep van Europese regelgevende autoriteiten voor elektriciteit en gas in het
leven te roepen als een geeigend adviesmechanisme voor de bevordering van de
samenwerking en de coordinatie tussen de nationale autoriteiten. Ter uitvoering van

de bepalingen van de richtlijnen en de preambule, heeft de Europese Commissie bij
besluit de ERGEG opgericht.34 De groep wordt samengesteld uit de hoofden van de
nationale regelgevende autoriteiten, die in het bijzonder toezicht moeten houden op
de dagelijkse toepassing van de energierichtlijnen. De groep kiest uit zijn leden een
voorzitter en zal zo veel mogelijk streven naar besluitvorming bij consensus. Net
30.

Hancher 2000.

31.

Artikel 8

32.

2005 L 289/1
Zie artikel 9 van Verordening 1228/2003 en artikel 10 van Verordening 1775/2005.

33.

Artikel 23, lid 12

van Verordening 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit, PbEG
2003 L 176/1 en artikel 9 van Verordening 1775/2005 van het Europese Parlement en de Raad van 28
september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten, PbEG

van Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking
van Richtlijn 96/92/EG, PbEG 2003 L 176/37 en artikel 25, lid 12 van Richtlijn 2003/55/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/5.
34.
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Besluit 2003/796/EG van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep
van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, PbEG 2003 L 296/34.
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zoals de ERG heeft de ERGEG een beperktere autonomie dan CESR, omdat de
ERGEG geen eigen secretariaat en budget heeft. Daarnaast keurt de Commissie het

reglement van orde van de ERGEG goed. Voorts is bij alle vergaderingen van de
ERGEG een vertegenwoordiger van de Commissie aanwezig.
9.4.3

Taken ERGEG

Volgens het oprichtingsbesluit heeft de ERGEG tot taak op eigen initiatief of op verzoek de Commissie te adviseren en te assisteren bij de consolidering van de interne
energiemarkt en in het bijzonder bij de opstelling van de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen die op basis van de verordeningen worden aangenomen. Daarnaast heeft de
ERGEG, net zoals de ERG, de taak om'regulatory and supervisory convergence' in de
toezichtspraktijk van de nationale autoriteiten te bevorderen.
9.4.4

Bevoegdheden ERGEG

9.4.4.1

Adviezen

De ERGEG heeft niet de bevoegdheid bindende besluiten te nemen, maar via haar
adviezen aan de Commissie kan zij indirect invloed uitoefenen op de rechten en de
plichten van de stakeholders. De juridische effecten van de adviezen van de ERGEG

kunnen verstrekkender zijn dan die van de ERG, omdat de Commissie
op basis van
de adviezen van het eerstgenoemde netwerk bindende regels kan vaststellen die
nieuwe rechten en verplichtingen voor de marktpartijen inhouden. In
tegenstelling
tot de leden van de ERG hebben de leden van de ERGEG geen formele adviesrol in de

nationale besluitvormingsprocedures.
9.4.4.2

Europese beleidsregels

Het Europese regelgevingskader is gebaseerd op de assumptie dat de ERGEG ter afweging van belangen en interpretatie van open normen Europese beleidsregels kan aannemen, waarvan de grondslag moet worden gevonden in de bevoegdheden van de
nationale autoriteiten op nationaal niveau. Dergelijke beleidsregel
s zijn in beginsel
niet bindend, maar, net zoals ten aanzien van de ERG is betoogd, kunnen zij regulerende effecten hebben, omdat de toezichthouders in beginsel op grond van het vertrouwens-, gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel zijn gebonden aan Europese standpunten waaraan zij hebben meegewerkt en die zijn gepubliceerd (zie hfdst. 9, par.
3.4.2). Daarnaast wordt in het licht van rechtspraak van het Hof betoogd, dat de mededingingstoezichthouders op grond van artikel 10 EG en de specifieke samenwerkingsbepalingen uit de energierichtlijnen en het besluit van de Commissie rekening moeten
houden met de Europese beleidsregels die uitdrukking geven aan de bijzondere samen-

werkingsverplichtingen (zie hfdst. 9, par. 3.4.2). Hier moet worden opgemerkt dat de
energierichtlijnen minder ver gaan in de formulering van de specifieke verplichtingen
tot loyale samenwerking dan de samenwerkingsbepalingen van de Europese commu391

Hoofdstuk 9

nicatierichtlijnen op het punt van de remedies. Het wordt verdedigd, dat dit als gevolg
heeft dat de energietoezichthouders minder gewicht hoeven toe te kennen aan de
Europese beleidsregels van het netwerk dan de telecommunicatietoezichthouders,
indien zij op grond van bijzondere nationale omstandigheden hiervan wensen af te wijken. Echter, voorzover de Commissie de beleidsregels van het netwerk omzet in bindende comitologierichtsnoeren zullen de toezichthouders deze moeten respecteren,
wat een stimulans vormt om eerstgenoemde regels daadwerkelijk toe te passen.
9.4.5

Evaluatie functie en bevoegdheden

ERGEG

Enerzijds heeft de ERGEG een bevoegdheid met verdergaande regulerende effecten
dan de ERG, omdat het netwerk de Commissie mag adviseren over de opstelling van
juridisch bindende regels die de beginselen en regels van de richtlijnen en verordeningen nader uitwerken. Anderzijds hebben de leden van de ERGEG, in tegenstelling tot
de leden van de ERG, niet de bevoegdheid om in een concreet geval opmerkingen te
maken, waarmee de nationale autoriteiten rekening moeten houden. Net zoals de
ERG heeft de ERGEG de bevoegdheid Europese beleidsregels op te stellen, waarbij
belangenafwegingen aan de orde kunnen zijn. Deze beleidsregels zijn niet bindend,
maar zij kunnen op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur alsmede artikel
10 EG en specifieke verplichtingen tot loyale samenwerking uit de energierichtlijnen,
regulerende effecten hebben voor de autoriteiten. Aangezien de nationale autoriteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheden in beginsel op grond van de beginselen

van behoorlijk bestuur, artikel 10 EG en de specifieke samenwerkingsbepalingen uit
de Europese richtlijnen rekening moeten houden met de beleidsregels van de ERGEG,
hebben de beleidsregels ook regulerende effecten voor de stakeholders. Hierbij moet
worden aangetekend dat de energierichtlijnen de specifieke verplichtingen tot loyale
samenwerking minder vergaand formuleren dan de Kaderrichtlijn, waardoor de energietoezichthouders hieraan minder gewicht hoeven te hechten indien zij hiervan
wensen af te wijken op grond van bijzondere omstandigheden. Evenals in de communicatiesector, heeft de Commissie verschillende instrumenten om ex ante en ex post
de naleving van de richtlijnen, de verordeningen en de Europese beleidsregels van de
ERGEG af te dwingen (zie hfdst. 8). Zij kan besluiten tot de indiening van nieuwe ontwerp-richtsnoeren teneinde een effectieve en uniforme regulering van de energiesector in de EU-lidstaten te verzekeren. Daarnaast kan zij dreigen met veto's of op grond
van de artikelen 81 en 82 EG ex post handhavend optreden tegen de ondernemingen
die ondanks het bestaan van sectorspecifieke regels, de ruimte hebben mededingings35
beperkend gedrag te vertonen.

35.
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Art 10 EG

Hoewel de Europese Commissie de ERGEG zal consulteren over de
uitoefening van
haar algemene regulerende bevoegdheid, maakt de Europese
regelgeving niet duidelijk of en op welke wijze de Commissie rekening moet houden met de adviezen van
de ERGEG.36 Uiteindelijk beslist de Europese Commissie via de comitologieprocedure op welke wijze het Europese recht wordt geinterpreteerd en toegepast.37 In
tegenstelling tot het Lamfalussy-proces heeft de Commissie zich niet verbonden het
Europese Parlement intensief te betrekken bij de opstelling van de richtsnoeren.

36.

In overweging 19 van de preambule van Verordening 1775/2005 wordt louter vermeld, dat de Commis-

37.

Het comitologiecomite kan enket met een gekwalificeerde meerderheid een voorstel van de Commissie
tegenhouden (zie artikel 5 Besluit 1999/468/EG). In comitologiecomites wordt zelden gestemd en

sie de

intentie heeft het advies van de ERGEG te vragen.

wordt gestreefd naar consensus. Over het algemeen heeft de Commissie een
zwaarwegende invloed op
de maatregelen die via de comitologieprocedure worden aangenomen, zie hierover R. Dehousse,
'Towards a regulation of transnational governance? Citizen's rights and the reform of comitology procedures', in: C. Joerges & E. Vos, EU Committees: Social regulation, law and politics, Oxford: Hart
Publishing 1999, p. 109-126.
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Gelet op het voorgaande, zal de wijze waarop de ERGEG invloed kan uitoefenen op
de invulling van de richtsnoeren en de toepassing van het Europese recht, afhangen
van de ruimte die de Commissie het netwerk laat. De rol van de ERGEG wordt hier-

boven schematisch weergegeven (zie p. 393). Paragraaf 7 bespreekt, dat de grijze
vlakken signaleren, dat de mogelijkheden voor rechtsbescherming tegen de handelingen van de Commissie en de ERGEG in een grijze zone vallen.

9.5

European Competition Network (ECN)

9.5.1

Historie

Als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 is het monopolie van de
Commissie om op grond van artikel 81, derde lid, EG ontheffingen te verlenen van
het kartelverbod afgeschaft en zijn ook de nationale rechters en nationale mededingingsautoriteiten bevoegd om onder het wakend oog van de Commissie te beoordelen of een overeenkomst aan de uitzonderingsvoorwaarden van artikel 81, derde lid,
EG voldoet (zie hfdst. 3, par. 4).38 Daar Verordening 1/2003 de decentrale toepassing van het Europese mededingingsrecht door de nationale rechter en de nationale

mededingingsautoriteiten stimuleert, bestaat een grotere kans dat het Europese
mededingingsrecht in de verschillende lidstaten uiteenlopend wordt toegepast en
dat meerdere autoriteiten tegelijkertijd dezelfde gedragingen, die effecten sorteren
in meerdere lidstaten, onderzoeken en bestraffen (parallelle onderzoeken). Teneinde een uniforme toepassing van het Europese mededingingsrecht door de nationale rechters te waarborgen, bevat Verordening 1/2003 verschillende instrumenten
op basis waarvan de rechter en de Europese Commissie, maar ook de rechter en de
nationale mededingingsautoriteiten, samenwerken in nationale rechterlijke procedures waarin het Europese mededingingsrecht wordt toegepast.39 Daarnaast wordt
in de Verordening de basis gecrederd voor een versterkte samenwerking tussen de
nationale mededingingsautoriteiten onderling en tussen de mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie in een netwerk. De nationale autoriteiten en de Commissie werkten voor de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 al samen in de ECA
('European Competition Authorities'), dat een netwerk is voor de informele bespreking van mededingingsrechtelijke onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Met
de oprichting van het European Competition Network krijgt de samenwerking tussen
de nationale autoriteiten en de Commissie een formele basis en verdergaande nieuwe

38.

de uitvoering van de mededinVerordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende

39.

Artikel 15 van Verordening 1/2003. Zie voor een analyse van de

gingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 2003 L 1/1.
samenwerking tussen de Commissie en

nationale rechter, T.M. Snoep, 'Samenwerking tussen de Commissie en de Nederlandse rechter na de
invoering van Verordening 1/2003', M&M 2003, nr. 6, p. 198-202.
de
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verantwoordelijkheden voor de waarborging van een efficiante allocatie van zaken en
een consistente toepassing van het Europese mededingingsrecht in alle lidstaten. 40
Het ECA blijft naast het ECN als informeel forum functioneren.
9.5.2

Rechtsgrondslag, compositie, organisatie ECN

Volgens overweging 15 van de preambule van Verordening 1/2003 moeten de Commissie en de mededingingsautoriteiten samen een netwerk van overheidsinstanties
vormen, die de communautaire mededingingsregels in nauwe samenwerking toepassen. Hoewel de artikelen 11 en 12 van Verordening 1/2003 in instrumenten voor
kennisgeving, raadpleging en informatie-uitwisseling voorzien, moeten de modaliteiten voor samenwerking nader worden uitgewerkt door de Commissie. De Commissie moet daarbij de beginselen in acht nemen die zijn neergelegd in de Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad en de Commissie betreffende het netwerk van
mededingingsautoriteiten.41 Volgens deze verklaring zullen de mededingingsautoriteiten van het netwerk onafhankelijk van elkaar functioneren en zal de samenwerking tussen de autoriteiten onderling en met de Commissie plaatsvinden op basis
van gelijkheid, respect en solidariteit. Inmiddels heeft de Europese Commissie de
'Mededeling betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten' aangenomen, waarin de nadere bijzonderheden voor het functioneren
van het netwerk worden uiteengezet. 42

In tegenstelling tot de andere netwerken van mededingingstoezichthouders, is de
Commissie in formeel opzicht een lid van het ECN. Dit heeft te maken met het feit,
dat Verordening 1/2003 zowel de Commissie als de nationale autoriteiten de
bevoegdheid geeft de artikelen 81 en 82 EG toe te passen. In de Mededeling van de
Commissie wordt niet ingegaan op de organisatorische aspecten van het functioneren van het netwerk, zoals het secretariaat, het bijeenroepen van vergadering en het

budget. De volgende paragraaf bespreekt, dat dit samenhangt met de aard van de
taken van het ECN, dat volgens de Commissie als een soort virtueel netwerk van
nationale autoriteiten zal functioneren.
9.5.3

Taken ECN

Het ECN geeft geen uitvoering aan Europese richtlijnen maar aan de rechtstreekswerkende artikelen 81 en 82 EG, die parallel door de nationale autoriteiten kunnen
40.

A. Burnside & H. Crossley, 'Co-operation in competition: a new era?, European

Law Review

2005, nr. 2,

p. 234-260.
41.

Joint statement of the Council and the Commission on the functioning of the network of competition

authorities, 15435/02 ADD 1, interinstitutional file, 2000/0243 (CNS).
42.

Europese Commissie, 'Mededeling betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededin-

gingsautoriteiten', PbEG 2004 C 101/43.
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worden toegepast. Hoofdstuk 8 zette uiteen, dat de Europese Commissie op basis
van artikel 85 EG en Verordening 1/2003 een speciale verantwoordelijkheid heeft
voor de ontwikkeling en uitvoering van het communautaire mededingingsbeleid
door de aanname van individuele besluiten, groepsvrijstellingen en beleidsregels.
Derhalve hebben de nationale mededingingsautoriteiten over het algemeen minder
beoordelingsvrijheid bij de toepassing van de Europese mededingingsregels, dan de
nationale regelgevende autoriteiten bij de beoordeling van de vraag hoe de verplichtingen en doelstellingen van de Europese richtlijnen moeten worden gerealiseerd.

In het licht van het voorgaande heeft het ECN niet zoals de ERG en de ERGEG primair een formele taak tot de bevordering van 'regulatory convergence'. Het ECN is
voornamelijk gericht op 'supervisory convergence' in zaken van wederzijds belang
door de bevordering van een efficidnte taakverdeling en zaakallocatie en een doeltreffende en coherente toepassing van de communautaire mededingingsregels in
een concreet geval.43 Niettemin zal hierna blijken dat het ECN ook 'regulatory convergence' stimuleert, maar dan op een meer informele 'bottum up'-wijze.
9.5.4

Bevoegdheden ECN

9.5.4.1

Allocatie van zaken

De aard van de bevoegdheden van het ECN komt niet overeen met de bevoegdheden
van de nationale mededingingsautoriteiten of de Europese Commissie, die op nationaal respectievelijk Europees niveau de bevoegdheid hebben handhavend op te treden tegen schendingen van het Europese mededingingsrecht. Het ECN heeft niet de
bevoegdheid juridisch bindende beslissingen te nemen.

Het idee is, dat de nationale autoriteiten op grond van artikel 11, derde lid van Verordening 1/2003 voor of onverwijld na het begin van een eerste formele onderzoeksmaatregel de leden van het netwerk in kennis stellen van hun voornemen een onderzoek te starten. Wanneer zich allocatieproblemen voordoen, moeten deze gewoonlijk binnen een periode van twee maanden vanaf de datum waarop de eerste informatie aan het netwerk werd toegezonden, worden opgelost. Tijdens deze periode
zullen de mededingingsautoriteiten trachten tot een akkoord te komen over een
mogelijke doorverwijzing naar de geschikte autoriteit en zonodig over een nadere
regeling van een parallel optreden.44 De Europese Commissie is in het bijzonder
43.

Mededeling van de Commissie, paragraaf 3 en Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad en de Com-

44.

Ter vaststelling van de geschikte autoriteit

missie, paragraaf 2 en 5.
moet rekening worden gehouden met

alle

relevante facto-

ren, inclusief de markten waarop de belangrijkste effecten van de mededingingsbeperkende gedragingen worden gevoeld, mogelijkheden tot bewijsvergaring, tot beeindiging van inbreuken en om
effectieve sancties op te leggen, Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad en de Cornmissie, paragraaf 15 en Mededeling van de Commissie, paragraaf 8.
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geschikt een zaak te behandelen, wanneer de mededingingsbeperkende gedragingen
in meer dan drie lidstaten gevolgen hebben voor de mededinging, wanneer een zaak
nauw verband houdt met andere communautaire bepalingen waarvoor de Commissie uitsluitend bevoegd is of die door de Commissie doeltreffender kunnen worden
toegepast, danwel wanneer het communautaire belang vereist dat de Commissie een

besluit neemt ter ontwikkeling van het communautaire mededingingsbeleid of ter
45
waarborging van een daadwerkelijke handhaving.
De Commissie en de nationale autoriteiten hebben op grond van artikel 12 van Verordening 1/2003 de bevoegdheid elkaar alle gegevens, zowel van feitelijke als van
juridische aard, met in begrip van vertrouwelijke inlichtingen, mee te delen. In de
regel zal de autoriteit die aan het einde van de doorverwijzingsperiode met een zaak
wordt belast, deze zaak verder behandelen tot het einde van de procedure. Indien de
Europese Commissie een procedure tot toepassing van de artikelen 81 en 82 EG

begint, ontneemt dit de mededingingsautoriteiten van de lidstaten hun bevoegdheid
tot toepassing van de artikelen 81 en 82 EG.46

9.5.4.2 Beleidafstemming
Naast de functie van de allocatie van zaken vindt binnen het ECN op een concreet
niveau beleidsafstemming tussen de Commissie en de nationale autoriteiten
plaats.47 Deze afstemming gebeurt allereerst in de allocatiefase of wanneer de nationale autoriteit op grond van artikel 11, vierde lid van Verordening 1/2004 een ontwerp-besluit meldt aan de Europese Commissie. De nationale autoriteit mag het
besluit ook voorleggen aan de andere leden van het ECN. De Verordening vermeldt
niet of de nationale autoriteit rekening moet houden met de opmerkingen van de
Commissie en/of de andere leden van het ECN, maar de bevoegdheid van de Commissie de zaak aan de autoriteit te ontrekken, zorgt dat de opmerkingen van de Commissie veel gewicht krijgen.
Hoewel het ECN geen adviezen of beleidsregels publiceert, leidt de ervaring met de
behandeling van concrete zaken tot de ontwikkeling van een beleidspraktijk en heeft
dus'regulatory convergence' tot gevolg. Daarnaast worden in het kader van het ECN
algemene discussies gehouden over mededingingsrechtelijke onderwerpen en sectoren, waarvoor werkgroepen kunnen worden ingesteld. Daarbij moet worden aangetekend, dat het Adviescomitd van artikel 14 van Verordening 1/2003 de taak heeft
de Commissie te adviseren over de inhoudelijke toepassing van het Europese mede45.

Zie paragraaf 19 van de Gemeenschappelijke Verklaring van de Raad en de Commissie en zie paragraaf

46.

Artikel 11, lid 6

47.

Zie hierover ook W Wils, 'Community report', in: D. Cahill & J.D. Cooke (ed), The modernisation of EU

14 en 15 van de Mededeling van de Commissie.
van Verordening 1/2003.

competition law, Enforcement in the EU, FIDE 2004, Cambridge: Cambridge University Press 2004,

p. 684.
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dingingsrecht. Voor de bespreking van individuele beslissingen die de Commissie
voornemens is te nemen, bestaat het Adviescomita uit vertegenwoordigers van de
mededingingsautoriteiten. Voor vergaderingen waarop andere kwesties dan individuele zaken aan de orde zijn, kan een extra voor mededingingszaken bevoegde vertegenwoordiger van een lidstaat worden aangewezen. Aangezien het Adviescomitd
uit vertegenwoordigers van de nationale mededingingsautoriteiten bestaat en dus
van het ECN, is ook hier afstemming over de inhoudelijke toepassing van de mededingingsregels mogelijk. Vanwege bovengenoemde redenen, is het onvermijdelijk
dat de samenwerking binnen het ECN op een algemeen niveau tot harmoniserende
effecten leidt, in die zin dat afstemming wordt bereikt over de juridische en economische keuzes die onder het algemene mededingingsrecht kunnen worden gemaakt.
9.5.4.3

Regulerende e#ecten handelingen ECN

Aan het ECN zijn als zodanig geen bevoegdheden toegekend tot het nemen van bindende beslissingen, maar de nationale autoriteiten kunnen in het kader van het ECN
tot een akkoord of een gezamenlijk standpunt over de allocatie of inhoudelijke
behandeling van bepaalde zaken komen. De vraag rijst wat de juridische gevolgen
van deze akkoorden en standpunten zijn.

Aangezien het ECN tot op heden geen transparantie heeft verschaft over de inhoud
van de bereikte akkoorden, zal het voor de stakeholders veelal niet mogelijk zijn een
beroep te doen op het vertrouwensbeginsel teneinde de leden van het ECN hieraan
te houden. Niettemin volgt uit rechtspraak van het Hof en de ABRS dat de nationale
autoriteiten op een loyale wijze moeten samenwerken in Europese co6rdinatiemechanismen teneinde een consistente en effectieve toepassing van het Europese recht
in zaken met grensoverschrijdende aspecten te waarborgen (hfdst. 9, par. 3.4.3). In
het licht van deze rechtspraak almede de specifieke verplichtingen tot loyale samenwerking uit Verordening 1/2003 en de Mededeling van de Commissie, die alle nationale autoriteiten hebben bekrachtigd, moeten de nationale autoriteiten in beginsel
rekening houden met de akkoorden die in het kader van het ECN zijn bereikt. Zij
kunnen volgens de Verordening tot gevolg hebben, dat bepaalde nationale autoriteiten hun nationale procedure stopzetten of schorsen (art. 13, lid 1, Vo 1/2003). Ook
kan de Europese Commissie een klacht afwijzen op grond van het feit dat een mededingingsautoriteit van een lidstaat de zaak behandelt (art. 13, lid 2, Vo 1/2003). Op
basis van artikel 12 hebben de Commissie en de nationale autoriteiten de bevoegdheid dossiers door te sturen naar de aangewezen autoriteit, die de door de andere
autoriteiten verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden als bewijsmiddel
mag gebruiken voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG. Niettemin zullen de
nationale autoriteiten van de gemaakte afspraken mogen afwijken, indien dit kan
worden gerechtvaardigd door objectieve omstandigheden, zoals het bekend worden
van nieuwe informatie, die tot gevolg hebben dat het efficienter en effectiever is dat
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een bepaalde zaak door een andere autoriteit wordt behandeld dan oorspronkelijk
werd voorzien.
9.5.5

Evaluatie bevoegdheden en functie ECN

De rol van het ECN verschilt in een aantal opzichten van die van de ERGEG en de
ERG. Binnen het ECN is meer sprake van een 'bottum up'-benadering, omdat het
vooral een forum is waarbinnen informatie wordt uitgewisseld en afspraken worden
gemaakt over de allocatie en inhoudelijke behandeling van concrete zaken, die vervolgens door de 'geschikte' nationale autoriteiten worden afgerond. De ervaringen
met de behandeling van concrete zaken leidt binnen het ECN tot de ontwikkeling
van een beleidspraktijk en dus tot 'regulatory convergence'. Vooralsnog hebben het
ECN en de Commissie niet de intentie geformuleerd, dat het ECN op een'top down'manier Europese beleidsregels publiceert. Het ECN heeft geen bevoegdheid bindende besluiten te nemen, maar het is betoogd dat de nationale autoriteiten jegens
elkaar in beginsel op basis van artikel 10 EG en de specifieke verplichtingen tot loyale
samenwerking uit Verordening 1/2003 zijn gebonden aan de afspraken over de allocatie of inhoudelijke behandeling van zaken die uitdrukking geven aan de samenwerkingsverplichtingen.

In beginsel zullen de deelnemers van het netwerk op basis van gelijkheid, respect en
solidariteit met elkaar samenwerken. Echter, de Commissie geniet een bijzondere verantwoordelijkheid voor de formulering van het communautaire mededingingsbeleid.
Zij kan besluiten zelf een onderzoek in een bepaalde zaak te starten, waardoor de
bevoegdheid van de nationale autoriteiten om een dergelijke zaak te behandelen, vervalt. Echter, uit de mededeling van de Commissie blijkt, dat zij na de eerste toewijzingsfase slechts in uitzonderlijke situaties van deze bevoegdheid gebruikmaakt,
waaronder de situatie waarin leden van het netwerk overwegen tegenstrijdige beslissingen te nemen of leden van het netwerk overwegen een beslissing te nemen die
klaarblijkelijk in strijd is met vaste jurisprudentie.48 De rol van het ECN wordt hieronder schematisch weergegeven. Paragraaf 7 toont aan, dat de grijze gebieden reflecteren dat de rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen de desbestreffende handelingen van de Commissie en het ECN in een grijs gebied vallen.

48.

Zie paragraaf 54 van de Mededeling van de Commissie.
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9.6

Bevorderen de netwerken good governance door de

mededingingstoezichthouders?
9.6.1

Differentiatie naar de aard van de taken en de bevoegdheden

De volgende paragrafen evalueren hoe en op welke wijze de netwerken kunnen bijdragen aan de bevordering van good governance door de nationale autoriteiten,

waarbij wordt gedifferentieerd naar de aard en de intensiteit van de bevoegdheden
van de netwerken en de gevolgen voor de stakeholders. De volgende paragrafen
maken een onderscheid tussen de 'top down'-gerichte activiteiten van de ERG en de
ERGEG en

de'bottum up'-benadering van het ECN.

De ERG en de ERGEG hebben bij de uitoefening van hun op'regulatory convergence'
gerichte bevoegdheden zoals de opstelling van Europese beleidsregels, waarvan is
betoogd dat zij regulerende effecten hebben, net zoals de nationale autoriteiten te

maken met de conflicterende belangen van vele stakeholders. Daarom is het van
belang dat het wettelijke kader voldoende good governance en rechtsbeschermingswaarborgen bevat om te zorgen dat de belangen van de stakeholders op een objectieve wijze worden vertegenwoordigd en dat zij op een legitieme wijze tegen elkaar
worden afgewogen. Naarmate de bevoegdheden van het netwerk verstrekkendere
juridische effecten kunnen hebben voor de stakeholders, zouden zij aan strengere
good governance en rechtsbeschermingseisen moeten voldoen.
De activiteiten van het ECN zijn voornamelijk gericht op een efficiante allocatie van
zaken en de waarborging van een consistente en uniforme toepassing van het mededingingsrecht in een individueel geval. Bij het ECN is daarom vooral relevant of de
rechten van verdediging en het recht op een effectieve rechtsbescherming van de
onderneming die het voorwerp is van een mededingingsrechtelijk onderzoek, worden gerespecteerd. Voorzover de concrete beslissingen binnen het ECN leiden tot
'regulatory convergence', zouden de activiteiten van het ECN ook met voldoende
waarborgen moeten worden omkleed om een legitieme afweging van de belangen
van a]le belanghebbende stakeholders te verzekeren bij de formulering van Europese

beleidspraktijken.
9.6.2

Een meer consistente en uniforme toepassing van het Europese recht

ERGEG
De praktijk van de netwerken van mededingingstoezichthouders is nog jong, maar
zij laat zien dat de versterkte samenwerking tussen de nationale mededingingstoezichthouders leidt tot een meer uniforme interpretatie en toepassing van het Europese recht in de lidstaten. Het reeds genoemde remedies-standpunt van de ERG,
9.6.2.1

De ERG en de
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waarin wordt gekozen voor de bevordering van de langetermijninfrastructuur-concurrentie, kan als voorbeeld dienen (zie par. 9.4) Dit standpunt is na een transparante stakeholderconsultatie aangenomen en door de Commissie bekrachtigd.
Ook de praktijk van de CEER, de voorloper van de ERGEG, laat zien dat samenwerking binnen het netwerk tot een meer uniforme aanpak van problemen in de verschillende lidstaten kan leiden. Zo heeft het zevende Madrid Forum, gestimuleerd
door de Europese Commissie en na een uitgebreid stakeholderoverleg, de herziene
versie van de'Richtsnoeren voor goede praktijk inzake derdentoegang' aangenomen.
De CEER heeft een substantiele bijdrage aan deze richtsnoeren geleverd. Zij bevatten
de belangrijkste beginselen, inclusief tariefbeginselen, voor de beoordeling van de

wijze waarop de netgebruikers en de beheerders van de gastransportnetwerken zich
moeten gedragen, indien de netgebruikers verzoeken voor nettoegang indienen bij
de netbeheerders.49 Hoewel deze beginselen niet bindend waren, controleerden de
Commissie en de ERGEG of zij werden nageleefd door de netwerkbeheerders en zijn
zij vanwege de gebrekkige toepassing in de praktijk verankerd in Verordening 1775/
2005. Inmiddels heeft het Madrid Forum ook de 'Richtsnoeren voor goede praktijk
inzake derdentoegang voor gasopslagbedrijven' aangenomen, die onder aanmoediERGEG
ging van de Commissie en na een uitgebreide stakeholderconsultatie door de
kunnen
zij
bij een
zijn opgesteld. Net zoals bij de eerste richtsnoeren het geval was,
gebrekkige toepassing in de praktijk door de Commissie worden omgezet in bindende wetgeving.

50

De samenwerking binnen het netwerk van toezichthouders zal niet alleen kunnen
bijdragen aan meer uniformiteit en harmonisatie, maar zij kan meer in het algemeen

bevorderen dat de toezichthouders informatie uitwisselen over best practices en dat
zij elkaars besluiten en reguleringsmethoden evalueren ('peer review'). Hierdoor kan
een cultuur wordt gecreaerd die de nationale toezichthouders stimuleert een professionele houding aan te nemen en de meest effectieve en efficiente oplossingen te
zoeken voor bepaalde reguleringsproblemen.51 Ervaringen in de energiesector lieten
zien dat de nationale autoriteiten en lidstaten onder invloed van professionele druk
('peer pressure') bereid zijn om politieke en distributieve belangen te laten varen en
52
te conformeren aan oplossingen die economisch en technisch gezien het beste zijn.
Onderlinge benchmarking en peer review kunnen ook bevorderen, dat de nationale
toezichthouders meer informatie en stimulansen hebben voor de naleving van het
49.

Conclusions of the 7th meeting of the European Gas Regulatory Forum, Madrid, 24-25 September

2003.
50.

Minutes of the Madrid Forum, Joint Working Group, Brussels, 18 maart 2005 en

ERGEG,

'Guidelines

for Good TPA Practice for Storage System Operators (GGSPO)', 23 maart 2005.
51.

52.
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Zie Majone 2000,

p.

296-298.

Eberlein 2005, p. 77, die in het kader van het Florence proces het voorbeeld van de gewijzigde houding
van Duitsland ten aanzien van de grensoverschrijdende elektriciteitstarieven bespreekt.
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proportionaliteitsbeginsel, in die zin dat wordt gekozen voor geschikte reguleringsoplossingen die het minste ingrijpen in de bedrijfsvoering van de bedrijven. De Europese Commissie houdt haar ex ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden en de bevoegdheid tot de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG als stok achter
de deur om de netwerken te stimuleren de gemaakte afspraken daadwerkelijk na te
komen (zie hfdst. 8).
9.6.2.2

ECN

Zoals uitgelegd, is de rol van het ECN voornamelijk gericht op een efficiente allocatie
van zaken en een uniforme toepassing van het mededingingsrecht in een concreet
geval. Uit gegevens van de Commissie blijkt dat van de gemelde zaken slechts een
zeer klein percentage is overgedragen naar een mededingingsautoriteit in een
andere lidstaat.53 Daarnaast maken de mededingingsautoriteiten regelmatig gebruik
van de nieuwe verbeterde mogelijkheden tot onderlinge informatie-uitwisseling
(art. 12 Verordening 1/2003) en de bevoegdheid tot het uitvoeren van inspecties op
verzoek van een autoriteit uit een andere lidstaat (art. 22 Verordening 1/2003). De
Commissie kan een nationale mededingingsautoriteit van een zaak halen, wanneer
54
deze een zaak laat verjaren en/of wanneer de Commissie een voorbeeld wil stellen.
Binnen het ECN wordt ook'regulatory convergence' gestimuleerd. Zo is een energiewerkgroep ingesteld, die streeft naar gemeenschappelijke benaderingen bij de toepassing van de mededingingsregels in de energiesector en een verbeterde samenwer-

king tussen de mededingingsautoriteiten en de bijzondere toezichthouders bij de
aanpak van de toetredingsbarridres tot de elektriciteits- en gasmarkt.
Het moeizame verloop van het liberaliseringsproces in de energiesector heeft geleid
tot de instelling van een sectoronderzoek op basis van artikel 17 van Verordening 1/

2003.55 De Europese Commissie heeft naar alle belanghebbende stakeholders uitgebreide vragenlijsten gestuurd teneinde gedetailleerde informatie te verkrijgen over

de belemmeringen voor een effectieve marktwerking in de energiesector in de verschillende lidstaten. Zij heeft een analyse gemaakt van de marktkenmerken en concurrentieproblemen waartegen de mededingingsautoriteiten en de bijzondere toezichthouders wegens gebrekkige bevoegdheden of wegens hun gecompliceerdheid
niet op effectieve wijze zijn opgetreden. Hier kan, bijvoorbeeld, worden gewezen op
de vermeende marktmacht problemen op de wholesalemarkt voor elektriciteit waarachter de nationale autoriteiten, zoals de NMa en de DTe, tot op heden geen vinger
53.

Europese Commissie, Report on competition policy, volume I, 2004, SEC (2005) 805 Final, p. 53-58.

54.

Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Commissie van 24 juni 2004, zaak

55.

Communication by ms N. Kroes

COMR38549, een procedure
op grond vati artikel 81 EG, Nationale Raad van de Belgische Orde van Architecten.
in agreement with mr Piebalgs, sector enquiries pursuant to article 17
of regulation 1/2003 in the European electricity and gasmarkets, Comp/B-1/39172 (electricity sector
enquiry) en Comp/B-1/39173 (gas sector enquiry). Zie ook Europese Commissie, Preliminary report,

sector inquiry under Article 17 Regulation 1/2003 of the gas and electricity markets, 16 february 2006.
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hebben gekregen (zie hfdst. 5, par. 3.2.4). Het sectoronderzoek verschaft de Commissie de nodige informatie voor het starten van mededingingsrechtelijke acties
tegen specifieke ondernemingen en voor de beoordeling van de noodzaak voor aanvullende sectorspecifieke Europese wetgeving. Tevens kan worden vastgesteld welke
mededingingsautoriteiten het meest geschikt zijn bepaalde concurrentiebeperkende
gedragingen aan te pakken op grond van de plaats en effecten van de inbreuken en
de aanwezigheid van bewijsmateriaal. Aldus vormt het sectoronderzoek een krachtig
instrument voor het goed laten functioneren van de netwerken, doordat een effectieve en efficiente taakverdeling tussen de algemene mededingingsautoriteiten
(ECN) en de bijzondere mededingingstoezichthouders (ERGEG) alsmede tussen de
Commissie en de nationale autoriteiten kan worden vastgesteld.56
9.6.2.3
Obstakels voor een e#ectiefen ellicitnt tilnctioneren van de netwerken
De samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Commissie in de netwerken

heeft in inhoudelijk opzicht een positieve invloed op een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht in de lidstaten, maar het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. De wijze waarop de netwerken zich de komende jaren
kunnen evolueren, is afhankelijk van verschillende factoren.
Allereerst maakte dit hoofdstuk duidelijk, dat de netwerken een beperkte autonomie
hebben ten opzichte van de Commissie. De Commissie is nauw betrokken bij de activiteiten van de netwerken en zet belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo heeft de
Commissie een belangrijke invloed gehad op de opstelling van het remedies-standpunt van de ERG, terwijl de Commissie formeel geen bevoegdheid heeft tot de blokkade van de reguleringsmaatregelen die aan AMM-ondernemingen worden opgelegd.57 De mate waarin de netwerken hun coordinatie- en harmonisatiefunctie kunnen vervullen, zal daarom mede afhangen van de ruimte die de Commissie de netwerken laat om op basis van een 'bottum up'-proces van 'peer review' en 'benchmarking' tot geschikte reguleringsmethoden te komen in plaats van 'top down'uniforme benaderingen op te leggen.
Ten tweede bestaat in een meer ontwikkeld rechtsgebied als het algemene mededingingsrecht meer kans, dat de nationale autoriteiten overeenstemming bereiken over
de juiste toepassing en interpretatie van het Europese recht dan in het relatief jonge

56.

57.

Zie ook D. Choumelova &

p. 263-275.
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Delgado, 'Monitoring compliance in the telecommunications sector: Euro-

pean Commission sector enquiries', in: R Buigues & R Rey (ed), The Economics of Antitrust and regulation in Telecommunications, perspectives for the new European Regulatory »amework, Cheltenham: Edward
Elgar 2004, p. 269-284.
Zie L. Di Mauro, 'The ERG Common position on remedies under the new regulatory framework for
electronic communications: an economist s perspective', Journal of Network Industries 2005, nr %,
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sectorspecifieke recht, waarin vaak belangrijke economische en technische vragen
rijzen en het antwoord daarop nog niet is uitgekristalliseerd.
Ten derde kunnen verschillen in de constitutionele inbedding van de mededin-

gingstoezichthouders en dan in het bijzonder met betrekking tot de mate van onafhankelijkheid en de aard van de bevoegdheden van de nationale autoriteiten, een
effectieve samenwerking tussen de nationale autoriteiten belemmeren. Ook CESR
en de Inter-Institutional Monitoring Group van het Lamfalussy- proces constateerden, dat verschillen in de juridische bevoegdheden van de nationale financiele autoriteiten een serieuze bedreiging vormen voor het onderlinge vertrouwen tussen de
toezichthouders en voor het effectief en efficient functioneren van CESR.58 Zowel de
praktijk van de ERG als van de ERGEG bevestigt dat het in het kader van het Lamfalussy-proces geconstateerde risico realistisch is. Zo laat het rapport van de ERGEG
over de implementatie van de richtsnoeren inzake gasopslag zien, dat zij in de praktijk slecht worden nageleefd. Dit is een gevolg van de gebrekkige implementatie van
de gasrichtlijn door de lidstaten alsmede de onderlinge verschillen tussen de
bevoegdheden van de nationale autoriteiten, die voortvloeien uit de keuzeruimte die
de richtlijn de lidstaten op dit punt biedt.59 De elektronische communicatierichtlijnen harmoniseren de bevoegdheden van de nationale autoriteiten in vergaande
mate. Echter, zij laten de nationale autoriteiten beoordelingsvrijheid bij de keuze
van de specifieke remedies die aan de AMM-ondernemingen kunnen worden opgelegd. Als gevolg kunnen de nationale autoriteiten andere belangenafwegingen
maken, die tot gevolg hebben dat sommige autoriteiten de doorslag geven aan de
kortetermijnbelangen van de consument (zo laag mogelijke prijzen) en andere autoriteiten aan de langetermijnbelangen (de bevordering van infrastructuurconcurrentie). Dit was een belangrijke reden waarom de ERG niet tot een eenduidig standpunt
kon komen over de regulering van internettelefonie in haar VoIP statement. 60
Ten vierde kunnen beperkte middelen een effectieve samenwerking belemmeren. Zo
ERG nauwelijks opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van
de ontwerp-besluiten van andere autoriteiten. Dit is onder andere een gevolg van
gebrek aan mankracht en financien bij de nationale autoriteiten die hun handen vol
hebben aan de tijdrovende marktanalyseprocedures die op grond van de Kaderrichtlijn moeten worden uitgevoerd. Ten vijfde stelt de volgende paragraaf de fundamentele vraag aan de orde wat de legitimiteit is van de handelingen van de netwerken die
regulerende effecten hebben. Daarbij komt de vraag aan de orde of zij met voldoende

blijkt dat binnen de

58.

Inter-Institutional Monitoring Group, Third report monitoring the Lamfalussy process, Brussels 17 novem-

59.

ber 2004, p. 32-33 en zie CESR, 'Preliminary progress report, 'Which supervisory tools for the EU securities market? An analytical paper by CESR ("Himalaya report")', ref: 04-333f, October 2004, p. 18-22.
ERGEG, 'Final report 2005 on monitoring the implementation of the guidelines for good tpa practice
for storage system operators (GGPSSO)', Ref: EO5-STO-06-03,7 december 2005.
ERG, 'Common statement for VOIP regulatory approaches', ERG (05) 12.

60.
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good governance- en rechtsbeschermingswaarborgen zijn omgeven, zodat een goede
taakuitoefening kan worden verzekerd en de stakeholders vertrouwen kunnen hebben in de taak en functies van de netwerken.

9.7

Accountability en good governance

9.7.1

Een grijs gebied

Zoals de Inter-Institutional Monitoring Group in het bijzonder met betrekking tot
de 'regulatory convergence'-activiteiten van CESR benadrukte, doet het feit dat de
handelingen van netwerken als CESR en de netwerken van de mededingingstoe-

zichthouders regulerende effecten hebben, de fundamentele vraag rijzen wat de
democratische legitimiteit van hun activiteiten is.61 De grondslag voor de nationale
autoriteiten om Europese beleidsregels te formuleren kan worden gevonden in de
bevoegdheden die de autoriteiten op nationaal niveau genieten. De leden van het
netwerk moeten individueel politieke verantwoording afleggen en kunnen verantwoordelijk worden gehouden door de verantwoordelijke ministers en regeringen in
hun lidstaten. Laatstgenoemden kunnen de nationale autoriteiten algemene aanwijzingen geven over de standpunten die zij moeten innemen in het beleidsvormingsproces in het netwerk, maar deze kunnen bij een beperkte formulering of reikwijdte
en als gevolg van de consensusgerichte besluitvorming binnen de netwerken slechts
beperkte effecten hebben. Wegens het hybride karakter van de netwerken die noch
een nationale instelling noch een Europese instelling zijn, hoeven zij niet zoals de
Commissie die accountable is ten opzichte van het Europese Parlement en in de
comitologieprocedure ook ten opzichte van de Raad, politieke verantwoording op
Europees niveau af te leggen. In sommige gevallen is een lid van het Europese Parlement aanwezig bij het overleg in het kader van de Madrid en Florence Fora, maar
deze betrokkenheid heeft geen structurele en formele basis.

In het licht van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat een gat bestaat in de
politieke accountability van de netwerken van mededingingstoezichthouders op
Europees niveau. Daarbij komt nog dat in sommige gevallen de grondslag van de activiteiten van de netwerken noch in het Europese recht noch in de nationale wetgeving kan worden gevonden. Zo is de rechtsbasis van de richtsnoeren van de ERGEG
zeer onduidelijk. Deze 'niet bindende' richtsnoeren leggen op sommige punten vergaande verplichtingen inzake derdentoegang op aan de netwerkbedrijven en de
gasopslagbedrijven. De naleving van de richtsnoeren wordt gecontroleerd door de
ERGEG en de Commissie, terwijl de Europese regelgeving op het moment van hun
61.

Inter-Institutional

Monitoring Group,

17 november 2004, p. 28-32.
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aanname niet verplichtte tot de invoering van gereguleerde derdentoegang en verschillende landen dit dan ook niet hadden ingevoerd. Hier is dus sprake van een
omgekeerde wereld waarin de regulators, aangemoedigd door de Europese Commissie, de facto bevoegdheden naar zich toe trekken die later pas worden vastgelegd in
de Europese wetgeving.

Ter waarborging van een legitieme bevoegdheidsuitoefening is het van groot belang
dat de nationale toezichthouders in het kader van de netwerken enkel afspraken
maken over de invulling van bestaande bevoegdheden en geen nieuwe bevoegdheden ontlenen aan de Europese beleidsregels. Voorts moeten de handelingen van de
netwerken met duidelijk good governance waarborgen zijn omgeven en moet het
recht op een effectieve rechtsbescherming van de stakeholders op Europees of op
nationaal niveau worden verzekerd. In hoofdstuk 2, paragraaf 5.3 is betoogd, dat de
netwerken van mededingingstoezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden aan de good governance beginselen zijn gebonden. In dit opzicht is het positief te waarderen dat de ERGEG en de ERG in de praktijk zeer transparant handelen
62
en de stakeholders uitgebreid consulteren over ontwerp-standpunten en adviezen.
Echter, het Europese recht bevat nauwelijks of geen bepalingen die uitwerken op
welke wijze de netwerken de good governance beginselen moeten respecteren. De
schematische weergave van de rol van de netwerken in paragraaf 5 illustreert, dat als
gevolg van het hybride karakter van de netwerken vele van hun activiteiten in een
grijs gebied vallen. Dit betekent dat fundamentele vragen inzake good governance en
rechtsbescherming rijzen, die voor een deel onbeantwoord blijven danwel voor een
deel op grond van het nationale procesrecht moeten worden beantwoord, dat volgens vaste rechtspraak van het Hof moet voldoen aan de randvoorwaarden van
effectiviteit en gelijkwaardigheid.63 De volgende paragrafen gaan dieper op deze vragen in, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de activiteiten van
de ERG en de ERGEG en anderzijds de activiteiten van het ECN.
9.7.2

Transparantie

ERG en ERGEG
de
oprichtingsbesluiten van de Commissie dienen de ERG en de ERGEG bij de
Volgens
uitoefening van hun werkzaamheden uitvoerig en tijdig op een open en transparante
9.7.2.1

wijze met marktdeelnemers, consumenten en eindgebruikers te overleggen. Echter, de

62.

De netwerken streven naar transparantie, hetgeen onder andere blijkt uit de door hen opgezette websites en de intentie zoveel mogelijk documenten, inciusief agenda's van vergaderingen, nolulen, jaarverslagen en werkplannen, hierop te publiceren. Zie ook ERGEG: 'Public guidelines on ERGEG's

consultation practices' (www. ergeg.org) en het document van de ERG: 'ERG and transparency in practice', ERG(03)05revl (http://erg.eu.int).
63.

HvJEG 10 juli 1997, zaak C-261/95, Palmisani, Jur. 1997,

p.

I-4025.

407

Hoofdstuk 9

groep mag informatie niet openbaar maken, indien de Commissie heeft meegedeeld
dat het gevraagde advies of de gestelde vraag een vertrouwelijk karakter heeft.

Mede in het licht van de besluiten van de Commissie rijzen vragen over de transparantie van de activiteiten van de ERG en de ERGEG. Aangezien de Europese Commissie
verantwoordelijk is voor het secretariaat van de netwerken, kan worden betoogd dat
de stakeholders op basis van Verordening 1049/21 bij de Commissie inzage kunnen
vorderen in gegevens betreffende de taakuitoefening door de netwerken.64 Echter,
daarbij rijst de vraag van welke instantie de documenten van de netwerken zijn, namelijk van de Commissie, de lidstaten of een andere communautaire entiteit.65 Indien de
documenten die in de netwerken van nationale toezichthouders worden opgesteld, als
documenten afkomstig van de lidstaten worden aangemerkt, zou het recht op toegang
tot documenten aanzienlijk kunnen worden uitgehold door een te ruime toepassing
van artikel 4, vijfde lid van Verordening 1049/2001. Dit artikel biedt de lidstaat de
mogelijkheid een instelling te verzoeken een van hem afkomstig document niet zonder
zijn voorafgaande toestemming openbaar te maken en deze toestemming vervolgens
te weigeren.66 Aangezien de Commissie het secretariaat van de ERG en de ERGEG
voert en de netwerken vaak in opdracht van de Commissie handelen, wordt gepleit
voor een beperkte uitlegging van de uitzondering van artikel 4, vijfde lid van Verordening 1049/2001. Indien de Commissie systematisch zou weigeren toegang tot de notulen en documenten van de netwerken te verlenen, zou dat op gespannen voet staan
met het recht op toegang tot documenten dat is verankerd in artikel 42 van het EUGrondrechten-Handvest en Verordening 1049/2001.67 Het recht van de stakeholders
om bij de nationale autoriteiten toegang tot de documenten van het netwerk te verkrijgen zal afhangen van de nationale openbaarheidswetgeving. 68
64.

Verordening (EG)

nr.

1049/2001/EG van het Europese Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake

de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,
PbEG 2001 L 145/53.
65.

Volgens overweging 8 van de preambule van Verordening 1049/2001/EG dienen alle door de instellin-

gen ingestelde agentschappen de in de verordening vervatte beginselen toe te passen. Het is niet duidelijk of de netwerken als agentschappen in de zin van Verordening 1049/2001 kunnen worden

aangemerkt. In ieder geval zijn zij geen onafhankelijk Europees bestuursorgaan. De ERG is van mening
dat Verordening 1049/2001 van toepassing is op haar activiteiten, zie het document 'ERG and transpa66.

67.

68.
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rency in practice', ERG(03)05revl, http://erg.eu.int/.
GvEA 17 september 2003, zaak T-76/02, Mara Messina, Jur. 2003, p. II-3203.
Op basis van deze overweging kwam het Gerecht in de Rothmans-zaak tot de conclusie dat onder de
toenmalige communautaire regeling inzake toegang tot documenten de comitologiecomitZs onder de
Commissie zelf resorteren. De Commissie moet dus beslissen op verzoeken om toegang tot de documenten van deze comites, GvEA 19 juli 1999, zaak T-188/97, Rothmans, Jur. 1999, p. II-02463. Vergelijk ook GvEA 16 oktober 2003, zaak T-47/01, Co-frutta, Jur. 2003, p. II-4441.
Volgens artikel 5 van Verordening 1049/2001/EG dient een lidstaat de Commissie te raadplegen indien
hij een document van de Commissie in zijn bezit heeft om een besluit te kunnen nemen waardoor het
doel van de Verordening niet in gevaar komt, tenzij het duidelijk is dat dit document wel of niet vrij
wordt gegeven. Zoals hiervoor besproken, zal vaak niet duidelijk zijn of documenten van het netwerk
wel of niet als docurnenten van de Commissie moeten worden aangemerkt.
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Naast de gebrekkige regeling van de toegang tot de documenten, wordt nauwelijks
geregeld hoe de nationale autoriteiten binnen het netwerk moeten omgaan met
informatie-uitwisseling. De Kaderrichtlijn biedt in artikel 5, derde lid, de basis voor
een onderlinge informatie-uitwisseling tussen de nationale autoriteiten en de Commissie, voorzover dit nodig is om de respectieve autoriteiten in staat te stellen hun
communautaire taken te vervullen. Daarbij rijst de vraag ofhet hier enkel gaat om de
adviserende en regulerende taken die de autoriteiten in het kader van de ERG uitoefenen, of dat ook gegevens mogen worden uitgewisseld en gebruikt voor nationale
handhavingprocedures. De energierichtlijnen bevatten helemaal geen regels over
informatie-uitwisseling. In ieder geval zijn de nationale autoriteiten en de Commissie gehouden tot de bescherming van de rechten van verdediging van de marktpartijen inclusief het recht op de bescherming van vertrouwelijke informatie.69 De precieze reikwijdte van het begrip vertrouwelijke informatie en de specifieke bescherming hiervan wordt geregeld op basis van het nationale recht.

ECN
Artikel 27, tweede lid van Verordening 1/2003 sluit uit dat partijen die voorwerp zijn
9.7.2.2

van een procedure bij de Commissie, recht op inzage hebben in de briefwisseling tussen de Commissie en de mededingingsautoriteiten of tussen mededingingsautoriteiten onderling, waaronder de documenten die uit hoofde van art:ikel 11 zijn opgesteld. Men kan zich afvragen, of dit betekent dat in het algemeen geen informatie
over de activiteiten van het ECN openbaar hoeft te worden gemaakt en of de marktpartijen ook geen inzage kunnen krijgen in de in het kader van het ECN uitgewisselde
gegevens bij de nationale autoriteiten. Voorzover het gegevens betreft die afkomstig
zijn van de Commissie, kan worden betoogd dat artikel 5 van Verordening 1049/
2001 en de plicht tot loyale samenwerking zich verzetten tegen openbaarmaking
door de nationale autoriteiten.70 Echter, aangezien de Commissie weinig duidelijkheid heeft verschaft over de operationele relatie tussen het ECN en de Commissie, is
het de vraag of documenten van het ECN als documenten van de Commissie, als
documenten van een andere communautaire entiteit of als documenten van de lidstaten worden aangemerkt.

Hier dient te worden benadrukt, dat de preambule van Verordening 1/2003 expliciet
bepaalt dat de bepalingen van de Verordening in overeenstemming met de fundamentele grondrechten en rechtsbeginselen, die voornamelijk zijn erkend in het EUHandvest, moeten worden uitgelegd en toegepast.71 Het recht op toegang tot documenten van het ECN is een fundamenteel rechtsbeginsel waarop de uitzonderingen
69.

Zie bijvoorbeeld GvEA 18 september 1996, zaak T-353/94, Postbank, Jur. 1996,

70.

oktober 2002, zaak T-5/02, Tetra Laval, Jur. 2002, p. II-4381.
Zie voetnoot 68.

71.

Zie overweging 37 van de preambule.

p.

II-921 en GvEA 25
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beperkt moeten worden uitgelegd.72 In lijn met artikel 4, derde lid van
Verordening
1049/2001 kan worden betoogd dat een redelijke uitleg van artikel 27 van Verorde-

ning 1/2003 met zich brengt, dat de toegang tot ECN documenten alleen kan worden
geweigerd voorzover de openbaarmaking van deze interne documenten het besluitvormingsproces van de Commissie en de andere leden van het ECN ernstig zou

ondermijnen en geen hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt. Bovendien
stelt het recht op verdediging van partijen grenzen aan de bevoegdheid van de Commissie en de nationale autoriteiten om toegang tot documenten te weigeren. Dit
recht zou in het gedrang komen, indien de ondernemingen die het voorwerp zijn van
mededingingsrechtelijke procedures, geen inzicht kunnen krijgen in de beweegredenen voor bepaalde juridische en economische keuzes die in het kader van het ECN
zijn gemaakt en die ten grondslag liggen aan concrete besluiten. 73

Onverminderd de toegestane mogelijkheden voor het gebruik en de uitwisseling van
informatie, mogen de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten op grond van artikel 28 van Verordening 1/2003 geen inlichtingen openbaar maken die zij uit hoofde
van de Verordening hebben verkregen en die naar hun aard onder de
geheimhoudingsplicht vallen. Echter, het begrip vertrouwelijke gegevens en de mate waarin nationale
autoriteiten vertrouwelijke gegevens moeten beschermen, zoals de bescherming van
de correspondentie tussen een onderneming en haar
bedrijfsjuristen, is niet geharmoniseerd. Dit is problematisch, omdat artikel 12, tweede lid, de nationale autoriteiten de
bevoegdheid geeft de in het kader van het ECN uitgewisselde gegevens te gebruiken als
bewijsmiddel voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG en 'met betrekking tot
het onderwerp waarvoor zij door de toezendende autoriteit' zijn verzameld. Tussen de
bedrijven en de mededingingsautoriteiten is veel discussie mogelijk over de vraag
welke gegevens als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. Door de
ruime mogelijkheden van informatie-uitwisseling binnen het ECN en de verschillende nationale
beschermingsstandaarden kunnen de rechten van de marktpartijen op de bescher74
ming van hun vertrouwelijke gegevens worden aangetast.

72.

Zie GvEA 23 november 2004, zaak T-84/03, Turco t. Raad, n.n.g. in Jur., GvEA 14 oktober 1999, zaak

T-309/97, Bavarian Lager t. Commissie, Jun 1999, p. II-3217 en GvEA 11 december 2001, zaak T-191/
99, Petrie e.a. t. Commissie, Jun 2000, p II-3677.
73.

Dit wordt ook erkend door de Commissie in de
'Mededeling van 13 december 2005 betreffende de
regels voor toegang tot het dossier van de Commissie overeenkomstig de artikelen 81 en 82 EG en de

artikelen 53,54 en 57 van

de EER-Overeenkomst en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad',

PbEG 2005 C 235/7, par. 16.
74.

Zie over de vragen en problemen die hier

kunnen spelen: M. van der Woude, 'Exchange of information
Scope and Limits', in: C.D. Ehlerman & I. Atanasiu (ed),
European Competition Law Annual (2002), Constructing the EU network ofcompetition authorities, Oxford:

within the European Competition Network:
Hart Publishing 2005, p. 369-388.
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9.7.3
9.7.3.1

Participatie
ERG en ERGEG

Hoewel de netwerken al op uitgebreide wijze de stakeholders raadplegen bij de opstelling van hun documenten, is het wenselijk dat het regelgevingskader de basisbeginselen bevat voor een transparante stakeholderconsultatie met betrekking tot a]le handelingen waarbij de ERG en ERGEG op een algemeen niveau juridische en economische
keuzes maken. De ervaringen met de stakeholderconsultaties wijzen uit, dat voornamelijk de belangen van de gereguleerde marktpartijen, hun concurrenten en de grote
afnemers goed vertegenwoordigd zijn, maar dat de stem van de consument en de
kleine bedrijven wegens gebrek aan middelen en expertise is ondervertegenwoordigd.75 Daarom moeten waarborgen worden getroffen, dat de belangen van alle stakeholders op objectieve en transparante wijze worden vertegenwoordigd in de openbare
consultatieprocedures. Daarnaast moeten de netwerken over voldoende flexibiliteit
beschikken om afhankelijk van de omstandigheden van het geval een balans te vinden
tussen enerzijds het belang van de kwaliteit van de besluitvormingsprocedures en
anderzijds het belang van effectieve en efficiente procedures in dynamische markten.76 Naarmate de beleidsregels en de adviezen van de netwerken meer rechtstreekse
effecten kunnen hebben voor de rechtspositie van de stakeholders, moeten de netwerken de consultatieprocedures met meer waarborgen omkleden.
De leden van de ERG hebben op basis van artikel 7 van de Kaderrichtlijn de bevoegdheid om in een concreet geval opmerkingen te maken over hoe een nationale autoriteit zijn regulerende bevoegdheden moet uitoefenen. Aangezien de betreffende
nationale autoriteit volgens de Kaderrichtlijn rekening moet houden met deze
opmerkingen, is het mogelijk dat zij een doorslaggevende invloed hebben op het ontwerp-besluit en de rechtspositie van de belanghebbende stakeholders rechtstreeks
raken. Gelet hierop is het wenselijk, dat de belanghebbende stakeholders het recht
hebben te worden gehoord over de gemaakte opmerkingen en hierop te reageren.
Echter, hoofdstuk 8, paragraaf 4.2.3 stelde aan de orde, dat de Kaderrichtlijn niets
regelt over het recht op hoor en wederhoor in de artikel 7-procedure, waardoor deze
vraag op basis van het nationale recht moet worden beoordeeld.
9.7.3.2

ECN: De rechten van verdediging

Verordening 1/2003 bevat geen regels over de wijze waarop de nationale autoriteiten marktpartijen of klagers moeten horen, wanneer de beraadslagingen in het ECN
leiden tot de schorsing of stopzetting van nationale procedures en de overdracht van
75.

Dit probleem speelt ook

bij de consultaties

in de financiale sector, zie hierover Inter-Institutional

Monitoring Group 2004, p. 24-25.
76.

Inter-Institutional Monitoring Group, Second Interim

Report monitoring the Lamfalussy process, Brussels

10 December 2003, p. 20-28.
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dossiers met vertrouwelijke informatie. Het idee is dat de rechten van verdediging
van de marktpartijen bij dergelijke beslissingen niet in het geding zijn, omdat alle lidstaten het EVRM hebben ondertekend en de rechten van verdediging door het Hof
zijn erkend als fundamenteel recht.77 Hierdoor wordt in alle lidstaten voldaan aan de
minimumvereisten voor de waarborging van de fundamentele rechten van de marktpartijen. Echter, hier moet worden opgemerkt dat artikel 53 van het EVRM de lidstaten niet verhindert de mensenrechten verdergaand te beschermen. Daarom verschilt de concrete bescherming van de rechten van verdediging en de procedurele
rechten van de marktpartijen in de verschillende lidstaten.

Als gevolg van het verschil in procedurele rechten kan het voorkomen, dat informatie wordt overgedragen naar een lidstaat waar de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens minder goed is geregeld. Ook is het mogelijk, dat informatie die is
verkregen in een jurisdictie met minder procedurele waarborgen voor de bescher-

ming van de rechten van een onderneming, wordt gebruikt in een jurisdictie met
strengere procedurele waarborgen of hogere boetes.78 Zo bevat de Duitse wetgeving
een ruimere bescherming van de rechten van ondernemingen onder het verbod van
zelf-incriminatie dan de wetgeving van andere lidstaten en het EG-recht. Het is
daarom bijvoorbeeld mogelijk dat inlichtingen die door de Commissie zijn verzameld, worden overgeheveld en gebruikt door de Duitse Kartelautoriteit, terwijl de
Duitse autoriteit deze gegevens zelf niet had kunnen verzamelen.79 Deze praktijk
staat op gespannen voet met artikel 53 van het EU-Handvest van de Grondrechten,
dat bepaalt dat geen van de bepalingen van het Handvest mag worden uitgelegd als
zou zij een beperking vormen of een afbreuk doen aan de rechten van de mens die
voornamelijk worden erkend door het EVRM alsmede door de grondwetten van de
lidstaten. Daarom kan worden geconcludeerd, dat de rechten van verdediging van
de ondernemingen wel degelijk kunnen worden geraakt bij een overdracht van dos-

77.

C. Gauer, 'Does the effectiveness of the EU network of competition authorities require a certain degree

of harmonisation of national procedures and sanctions?', in: Ehlerman en I. Atanasiu (ed) 2005, p. 187203.
78.

Zo geniet in sommige jurisdicties de correspondentie tussen bedrijfsjuristen en de onderneming

bescherming, terwijl in andere lidstaten en het EG-recht tot op heden enkel een 'legal privilege' geldt
voor de correspondentie tussen advocaten en een onderneming. Zie hierover W Wils 2004, p. 732 en
Burnside & Crossley 2005, p. 240-242. In een voorlopige uitspraak heeft het Gerecht van Eerste Aanleg
geoordeeld, dat het niet uitgesloten is dat onder bepaalde voorwaarden ook de correspondentie tussen
een bedrijfsjurist en het bedrijf waar deze jurist werkzaam is, onder het legal privilege kan vallen,
GvEA 30 oktober 2003, gevoegde zaken T-1-125/03 R en T-253/03R, Akzo Nobel Chemicals LTD, Jur.
2004, p. II-315. In het beroep tegen de voorlopige uitspraak van het Gerecht, gaat het Hof verder niet
op deze vraag in, maar wordt de voorlopige uitspraak van het Gerecht vernietigd wegens het gebrek aan
ernstige en onherstelbare schade voor de partij die om de voorlopige maatregelen heeft verzocht, zie
HvJEG 27 september 2004, zaak C-7/04/P(r)1, AKZO Nobel Chemicals LTD, Jur. 2004, p. I-8739.
79.

Zie hierover W Wils 2004, p. 733 en zie ook GvEA 20 februari 2001, T-112/98, Mannesmannr6hren-

Werke t. Commissie, Jur. 2001, p. II-732.
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siers en informatie-uitwisseling binnen het ECN, waardoor het
recht op hoor en
wederhoor van groot belang kan zijn. 80
9.7.4

Rechtsbescherming op Europees niveau

9.7.4.1

ERG en ERGEG

De hybride status van de ERG en de ERGEG alsmede de
niet-uitgekristalliseerde juridische effecten van hun activiteiten hebben als gevolg
dat de rechtsbescherming
tegen hun handelingen in een schemerzone valt.81 Rechtstreeks beroep tegen de

handelingen van de netwerken op grond van artikel 230 EG is gecompliceerd, omdat
zij geen EU-instelling zijn. Niettemin zou onder omstandigheden kunnen worden
beargumenteerd dat de activiteiten van de netwerken aan de Europese Commissie
kunnen worden toegerekend, in geval de Commissie nauw betrokken is geweest bij
de opstelling van bepaalde documenten. Echter, dan nog zouden de stakeholders op
de overige ontvankelijkheidvereisten van artikel 230 EG stuiten. Het is niet waarschijnlijk dat de beleidsregels of adviezen van de ERG en de ERGEG voor beroep vatbaar zijn vanwege hun niet-bindende status. Op basis van een flexibele
interpretatie
van het EG-Verdrag zouden zij wel als appellabel kunnen worden
aangemerkt voorzover de handelingen op grond van artikel 10 EG en specifieke
samenwerkingsverplichtingen regulerende effecten hebben en een definitief oordeel inhouden over de
interpretatie of toepassing van het recht. Echter, een dergelijke oprekking van artikel 230 EG is niet bekrachtigd door het Hof. Daarnaast is relevant dat de ERG en de
ERGEG niet zoals de Commissie de bevoegdheid hebben bindende beschikkingen te
nemen om de naleving van de adviezen en beleidsregels af te dwingen, waardoor de
regulerende effecten van hun handelingen minder sterk zijn en niet een verkapt
besluit kunnen inhouden. Voorts is het onwaarschijnlijk dat de stakeholders kunnen
aantonen dat zij door een soft law document, waarvan mag worden afgeweken en dat
is gericht tot de nationale autoriteiten, rechtstreeks en individueel worden geraakt
conform de interpretatie die het Hof momenteel aan deze voorwaarden van artikel
230, vierde alinea, EG geeft (vergelijk hfdst. 8, par. 3.1.3 en par. 4.2.4).
Het is in beginsel niet bezwaarlijk, dat geen rechtsbescherming
openstaat tegen door
de ERG en de ERGEG geformuleerde beleidsregels en adviezen, mits zij op transparante wijze tot stand worden gebracht en op Europees of op nationaal niveau ade-

80.

Zie uitgebreid over deze problematiek: Van der

Woude

2005, Burnside

& Crossley

2005 en D. Reichelt,

'To what extent does the co-operation within the European competition network protect the rights of

undertakings?', CMLRev. 2005, p. 745-782. De auteurs wijzen, bijvoorbeeld, ook op de problemen die
kunnen rijzen als gevolg van het gebrek aan een voor de hele Europese Unie geldend
systeem van volledig geharmoniseerde clementieregelingen.
81.

Zie hierover ook R Larouche & M. de Visser, 'Key institutional issues and possible scenario's for the

review of the electronic communications framework', TILEC Discussion paper 2005-032, Tilburg University: TILEC December 2005, http://www.tilburguniversity.nl/tilec/publications/discussionpapers/.
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quate rechtsbescherming openstaat tegen de definitieve besluiten waarin zij worden
toegepast. Echter, hoofdstuk 8 zette reeds uiteen, dat de stakeholders in veel gevallen geen ontvankelijk beroep kunnen instellen tegen de algemene of de concrete
regulerende handelingen van de Commissie, omdat zij struikelen over de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 230 EG. Zo kan de Europese Commissie de adviezen van de ERGEG uiteindelijk omzetten in bindende richtsnoeren. Echter, vanwege
de huidige interpretatie van het 'individueel geraakt'-criterium door het Hof zullen
de stakeholders niet snel een ontvankelijk artikel 230-beroep kunnen indienen
tegen de comitologierichtsnoeren (zie hfdst. 8, par. 3). Ook is het in veel gevallen
niet duidelijk of beroep kan worden ingesteld tegen de artikel 7-beschikkingen van
de Commissie (zie hfdst. 8, par. 4). Paragraaf 7.5 toont aan, dat de nationale rechter
in de praktijk ook maar beperkt rechtsbescherming kan verlenen tegen de handelingen van de netwerken.
9.7.4.2

ECN

De beraadslagingen en standpunten binnen het ECN zijn tot op heden niet gepubliceerd. De akkoorden die binnen het ECN worden bereikt, vertalen zich in nationale
besluiten betreffende de opschorting of stopzetting van nationale procedures en de
toezending van dossiers. Volgens de Europese Commissie creeren laatstgenoemde
beslissingen geen rechten en acht zij hiertegen geen beroep mogelijk.82 Afgezien van
de opmerking dat de Commissie niet de bevoegdheid heeft op dit punt het nationale
procesrecht te harmoniseren, zette paragraaf 7.3.2 uiteen, dat als gevolg van de verschillen tussen de procedurele waarborgen in de lidstaten en de uitgebreide mogelijkheden tot informatie-uitwisseling, de rechten van verdediging van de marktpartijen wel degelijk kunnen worden geraakt door dergelijke nationale besluiten.
Daarom wordt betoogd, dat de nationale rechter het recht op een effectieve rechtsbescherming in een concreet geval moet waarborgen in geval de rechten van verde-

diging van de marktpartijen in het gedrang zijn.

Ook rijst de vraag of tegen een besluit van de Commissie tot de inleiding van een procedure tot toepassing van de artikelen 81 en 82 EG, die tot gevolg heeft dat een
nationale toezichthouder van de zaak wordt gehaald, een artikel 230-EG beroep bij
het Gerecht van Eerste Aanleg kan worden ingesteld. Men zou kunnen betogen, dat
het besluit van de Commissie slechts een voorbereidend besluit is en dientengevolge
de rechten van de marktpartijen niet raakt.83 Niettemin bestaan met de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 goede argumenten voor de stelling dat een dergelijk besluit van de Commissie wel degelijk rechtstreekse en individuele gevolgen kan
hebben voor de juridische positie van een marktpartij. Dit is voornamelijk het gevolg
82.

Mededeling van de Commissie, par. 31. Zie ook Wils 2004, p. 702 e.v.

83.

Zoals betoogd door Wils 2004, p. 703, die zijn betoog ondersteunt met een verwijzing naar het oude

arrest HvJEG 11 november 1981, zaak 60/81, IBM, Jur. 1981, p. 02639.
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van de ruime mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen de nationale autoriteiten en de Commissie en de hiervoor uiteengezette mogelijkheid dat de rechten
van verdediging van de betrokken onderneming kunnen worden afgezwakt bij een
overdracht van het dossier aan de Commissie.84 Als gevolg van de ruime discretionaire bevoegdheid van de Commissie tot gebruikmaking van de bevoegdheid van
artikel 11, zesde lid, Verordening 1/2003 zal de rechterlijke controle beperkt zijn,
maar het kan worden aangenomen dat het Hof in ieder geval toetst of de
beschikking
adequaat is gemotiveerd en de Commissie voldoende waarborgen heeft getroffen
voor de bescherming van de rechten van de marktpartijen.
9.7.5

De rol van de nationale administratieve rechter

Uit het voorgaande blijkt dat de juridische status van activiteiten van de netwerken
niet duidelijk is en dat de rechtsbescherming bij de Europese rechters in een grijs

gebied valt. Ook de nationale rechter heeft maar weinig mogelijkheden de gaten in
de Europese rechtsbescherming te compenseren.
Mede in het licht van de reeds besproken rechtspraak van het Hof van Justitie en de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hfdst. 6, par. 6 en hfdst. 9, par.
3.4.3), artikel 10 EG en de specifieke Europese verplichtingen tot loyale samenwerking voor de toezichthouders, wordt betoogd dat de nationale rechter rekening moet
houden met Europese beleidsregels of standpunten van de netwerken van mededingingstoezichthouders inzake de interpretatie en toepassing van het Europese recht.
Naarmate de Europese regelgeving explicietere verplichtingen bevat voor de netwerken om beleidsregels of adviezen aan te nemen, zoals in artikel 7 van de Kaderrichtlijn het gevalis, zou de rechter hieraan meer gewicht moeten toekennen. Echter, aangezien het gaat om soft law-documenten en de democratische legitimatie van de
handelingen van de netwerken beperkt is, gaat de verplichting voor de nationale
84.

Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in GvEA 3
april 2003, zaak T-119/02, Royal Philips,

Jun 2003, p. II-01433, waarin het Gerecht ten aanzien van een verwijzingsbeschikking op basis van
artikel 9 van verordening 4064/89 oordeelde, dat deze een verandering van procedurele rechten tot
gevolg had en daardoor de rechtspositie van een onderneming wijzigde. Zie hierover L. Parret, Uudicial

protection after modernisation of competition law', Legal issues of economic integration 2005, nr. 4,
p. 359-360. De procedurele rechten van ondernemingen kunnen op verschillende manieren door een
artikel 11, lid 6-beschikking worden geraakt. Zo kan een marktpartij die van mening dat
is
bepaalde
bewijsstukken onrechtmatig zijn verkregen door een nationale autoriteit, in zijn rechten van verdediging worden geschaad. Dit kan zich voordoen, indien de betreffende partij niet meer de mogelijkheid
heeft de rechtmatigheid van de bewijsvergaring te betwisten in een nationale rechterlijke procedure,
maar afhankelijk is van de wijze waarop de Commissie dit vraagstuk beoordeelt en moet wachten op
een definitieve beschikking van de Commissie om voor zijn rechten op te komen.
Verder zijn de rechten
van verdediging in het gedrang wanneer de Commissie gebruik wil maken van informatie die de betreffende autoriteit wegens de reikwijdte van het nationale
legal privilege niet mocht gebruiken, of indien
de situatie zich voordoet dat de betrokken ondernemingen clementieverzoeken hebben
ingediend bij
de nationale autoriteiten.
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rechter niet zo ver, dat hij de beleidsregels rechtstreeks moet toepassen of nationale
wetgeving zoveel mogelijk in overeenstemming hiermee moet interpreteren. Het is
eerder zo dat de beleidsregels en adviezen van de netwerken een interpretatiegegeven vormen, dat naast andere interpretatiegegevens een rol speelt.85 Dit was ook de
weg die het CBB volgde in LUP-zaak ten aanzien van de wijze waarop de DTe belang
mocht hechten aan de afspraken die in het Florence Forum waren gemaakt (hfdst. 6,
een extenpar. 6). In deze uitspraak interpreteerde het CBB artikel 10 EG zelfs op
sieve wijze, omdat deze zaak speelde onder de oude energierichtlijnen waarin nog
de energietoezichthougeen specifieke verplichtingen tot loyale samenwerking voor
het transparante
wegens
CBB
ders waren verankerd. Hoewel de benadering van het
en consensusgerichte verloop van het Florence-proces in dit geval goed was te begrijpen, moet de rechter bij gebreke van specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsde netwerken op
verplichtingen wegens het gebrek aan politieke accountability van
Europees niveau voorzichtig omgaan met het toekennen van gewicht aan Europese
beleidsregels die in het kader van informele fora worden opgesteld.

Het feit dat de nationale rechter rekening moet houden met de Europese beleidsregels en adviezen van de netwerken betekent niet, dat hij geen zelfstandige rol meer
vervult bij de interpretatie en de toepassing van het Europese recht. De rechter moet
waken dat de inhoudelijke rechten die de stakeholders ontlenen aan het Europese
recht alsmede de good governance beginselen en de rechtsstatelijke rechtsbeginselen worden beschermd. Dit betekent dat de rechter in beroep tegen de nationale
besluiten van de toezichthouders, net zoals bij nationale beleidsregels het geval is, bij
wijze van exceptie de Europese beleidsregels buiten toepassing moet laten bij strijdigheid met het Europese recht. Daarnaast zal de rechter moeten beoordelen, of de
toezichthouders wegens bijzondere omstandigheden al dan niet gerechtvaardigd
konden afwijken van de Europese beleidsregels. Echter, in geval de netwerken na uitconsultatieprocedures een document opstellen, dat in vrij definitieve
gebreide

bewoordingen is geformuleerd en is bekrachtigd door de Europese Commissie, zal
het voor de rechter in de praktijk niet gemakkelijk zijn te beoordelen of de Europese
beleidsregels rechtmatig zijn en een evenwichtige belangenafweging inhouden.86 De
rechter zal veel belang hechten aan de mening van de Commissie, omdat laatstgenoemde uiteindelijk definitieve beschikkingen kan aannemen ter afdwinging van de
moet respecbeleidsregels, die de rechter op grond van de Masterfoods-rechtspraak
teren (zie hfdst. 8, par. 4.4).

In ieder geval is het te hopen, dat de nationale rechter bij twijfel niet schroomt prehet laatste woord
judiciele vragen te stellen aan het Hof van Justitie, dat uiteindelijk
dit vanwege de
is
Helaas
recht.
heeft over de juiste interpretatie van het Europese
ook Senden 2004, p. 386-392.
ook Larouche & De Visser 2005.

85.

Vergelijk

86.

Zie
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lange duur van laatstgenoemde procedure en de noodzaak voor een snelle geschilbeslechting in dynamische sectoren, meestal niet een voor de hand liggende weg.
Daarom kan worden geconcludeerd, dat de rechter in de
praktijk maar beperkt
rechtsbescherming kan verlenen tegen de Europese beleidsregels en adviezen van de
netwerken van mededingingstoezichthouders.

9.8

9.8.1

Doorwerking activiteiten van de netwerken
Gevolgen voor de ministeriWe verantwoordelijkheid

De Europese beleidsregels kunnen op grond van artikel 10 EG,
specifieke Europese
samenwerkingsbepalingen en de Europese rechtsbeginselen regulerende effecten
hebben voor de toezichthouders, maar de vraag rijst of en in hoeverre zij invloed

kunnen hebben op de wijze waarop de minister zijn controlebevoegdheden ten
opzichte van de toezichthouders uitvoert. Op grond van de staatsrechtelijke positie
van de toezichthouders mag de minister laatstgenoemden algemene aanwijzingen
geven over de wijze waarop zij in het Europese afstemmingsproces afspraken maken
met de toezichthouders uit de andere lidstaten over de wijze waarop hun
zij
bevoegdheden uitoefenen. De toezichthouders zijn in beginsel gehouden om zich in het
Europese courdinatie- en harmonisatieproces aan deze algemene aanwijzingen te
houden, tenzij deze in strijd zijn met het rechtstreekswerkende Europees recht. Toch
wordt betoogd, dat de Europese beleidsregels en de activiteiten van de netwerken
niet zonder juridische effecten zijn voor de minister. De minister moet
op grond van
artikel 10 EG alle maatregelen treffen om een nuttige toepassing van de Europese
richtlijnen en Verordening 1/2003 te verzekeren. Dit betekent, dat de minister op
grond van artikel 10 EG bij het geven van de algemene aanwijzingen rekening moet
houden met het belang, dat de toezichthouders op een effectieve en uniforme wijze
uitvoering kunnen geven aan het Europese recht, dat zij kunnen voldoen aan de algemene en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen met de toezichthouders uit de andere lidstaten en dat de marktpartijen in
grensoverschrijdende zaken niet worden geconfronteerd met inconsistente
beslissingen. Wegens
het consensusgerichte besluitvormingsproces in de netwerken is het
mogelijk dat de
aanwijzingen van de minister maar een beperkt effect hebben gehad op de inhoud
van de definitieve beleidsregels. Het wordt verdedigd
, dat de minister in een dergelijk geval niet zomaar aan de definitieve beleidsregels voorbij kan gaan. De minister
zou namelijk onzorgvuldig handelen en in strijd met artikel 10 EG geen nuttige toepassing van het Europese recht waarborgen, indien hij bij de opstelling van algemene
aanwijzingen ten nadele van de stakeholders geen rekening houdt met de Europese
beleidsregels van de netwerken die zijn opgesteld ter uitvoering van de algemene en
specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen en hij de toezichthou-
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ders zonder gegronde objectieve redenen zou verplichten op een afwijkende en conflicterende wijze uitvoering te geven aan hun Europese bevoegdheden.

Het is wel zo, dat de minister bij de formulering van de algemene aanwijzingen minder gewicht hoeft toe te kennen aan de Europese beleidsregels van de netwerken dan
aan die van de Commissie. Immers, de Commissie heeft een verdragsrechtelijke rol
als hoedster van het Verdrag en als bewaker van de mededinging en een bijzondere
verantwoordelijkheid op grond van de secundaire wetgeving voor de waarborging
van een uniforme toepassing van het Europese recht in de lidstaten. Daarentegen
wordt de grondslag voor de opstelling van de beleidsregels van de netwerken gevonden in de nationale bevoegdheden van de nationale autoriteiten, die op grond van
het nationale recht algemene ministeriele aanwijzingen moeten opvolgen. In ieder
geval moet de minister bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van artikel
10 EG altijd zorgen dat hij de bepalingen uit het EG-Verdrag en de secundaire wetge-

ving respecteert.
De Europese Commissie zou uiteindelijk een artikel 226 EG-procedure kunnen starten, indien de toezichthouders als gevolg van nationale ministeriele aanwijzingen
niet op een consistente en effectieve wijze uitvoering kunnen geven aan het Europese recht en daardoor de realisatie van de doelstellingen van het EG-Verdrag en de

Europese wetgeving frustreren. Voorts illustreren de in hoofdstuk 8 en 9 besproken
voorbeelden in de energiesector en telecommunicatiesector, dat de Commissie bij
een gebrekkige toepassing van de Europese beleidsregels van de netwerken, waaraan
zij zelf heeft meegewerkt, informele druk zal uitoefenen op de toezichthouders om
de beleidsregels na te leven. Ook is zij bereid tot de toepassing van haar ex ante regulerende bevoegdheden voor de afdwinging van de beleidsregels van de netwerken. Zij

wendt haar bevoegdheden zelfs aan in gebieden, waarin zij formeel (nog) geen
bevoegdheden heeft (hfdst. 8, par. 5.2.3). In het licht van het voorgaande wordt
geconcludeerd, dat als gevolg van de verplichting van de minister om een nuttige toepassing van het Europese recht door de toezichthouders te verzekeren en als gevolg
van de mogelijke juridische en politieke druk die de Commissie kan uitoefenen voor
de naleving van de beleidsregels van de netwerken, laatstgenoemde regels zowel in
juridisch als feitelijk opzicht de effectiviteit van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de controle van de mededingingstoezichthouders kunnen
beperken.
9.8.2

Nieuwe goodgovernance dilemma's voor de toezichthouders

Aangezien tegelijkertijd met de toenemende invloed van de activiteiten van de netwerken, de nationale politiek de grip op de mededingingstoezichtshouders probeert
te vergroten, bestaat een grotere kans dat de Nederlandse mededingingstoezichthou-
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ders met een nieuw soort good governance dilemma's worden geconfronteerd. Zo
stelt de minister van EZ in de toelichting bij de ter uitvoering van de motie Atsma/
Blok aangenomen beleidsregels voor de OPTA, dat de ERG enkel niet-bindende adviezen kan geven.87 De OPTA kan dergelijke adviezen in beleidsregels opnemen, maar bij
strijdigheid met beleidsregels van de minister gaan laatstgenoemde regels voor. De
beleidsregels van de minister voegen op dit moment als gevolg van een tussenkomst
van de Europese Commissie niet veel meer toe aan die van de ERG. Echter, de visie
van de minister kan als gevolg hebben, dat de OPTA in de toekomst met een conflict
tussen de Europese beleidsregels van de netwerken en nationale beleidsregels van de

minister wordt geconfronteerd.
Het voorgaande stelt de OPTA voor een dilemma. Enerzijds moet zij op grond van
artikel 10 EG en de specifieke samenwerkingsverplichtingen uit artikel 7 van de
Kaderrichtlijn rekening houden met de Europese beleidsregels die in het kader van
de ERG zijn opgesteld. Anderzijds is in hoofdstuk 2 besproken, dat het Europese
recht de constitutionele rechtsbeginselen die gemeenschappelijk zijn aan de constitutionele tradities van de lidstaten, respecteert. Volgens het beginsel van de institutionele en procedurele autonomie is het aan de lidstaten om volgens het nationale
constitutionele recht en het nationale procesrecht de constitutionele rechtbeginselen te interpreteren en in te bedden. Hierdoor is de OPTA bij de uitoefening van haar
bevoegdheden ook gebonden aan de nationale constitutionele rechtsbeginselen.
Bij een conflict tussen een effectieve toepassing van het Europese recht en nationale
constitutionele rechtsbeginselen, zoals het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid, moet de OPTA een proportionele afweging verrichten tussen de verschillende beginselen (zie ook hfdst. 2, par. 5.5.2). Hierbij moet zij zoveel mogelijk recht
doen aan de achterliggende waarden van de marktintegratiebeginselen en de fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen. Het wordt betoogd, dat de OPTA bij een
afweging tussen de verschillende beginselen voorrang moet geven aan de beleidsregels van de minister boven die van de netwerken. Ten eerste is relevant dat de grondslag voor de Europese beleidsregels moet worden gevonden in de nationale bevoegdheden van de toezichthouders, die algemene aanwijzingen van de minister kunnen
ontvangen. Ten tweede hebben de netwerken in vergelijking tot de Commissie maar
een beperkte democratische legitimatie wegens het gebrek aan politieke accountability op Europees niveau en de gebrekkige waarborgen inzake good governance en

rechtsbescherming. Ten derde speelt een rol, dat de Europese wetgeving de specifieke samenwerkingsverplichtingen met de toezichthouders uit de andere lidstaten
minder vergaand formuleert dan de samenwerkingverplichtingen met de Commissie, waardoor zij een minder vergaande legitimerende werking hebben (vergelijk ook
87.

Minister van EZ, 'Beleidsregels van de minister van Economische Zaken over door het College uit te

oefenen taken in de elektronische communicatiesector', Staatscourant 2005, nr. 109, p. 11.
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hfdst. 8, par. 6). Het voorgaande laat onverlet, dat indien de beleidsregels van de
minister in strijd zijn met het rechtstreekswerkende Europese recht de OPTA deze
op grond van artikel 10 EG buiten toepassing moet laten.

9.9

9.9.1

Conclusie

Naar een stakehoWers approach

Het kan worden geconcludeerd, dat in de Europese regelgeving uit de tweede reguleringsperiode duidelijk een verschuiving naar regulering op basis van de 'stakeholders
approach' waarneembaar is. Daarbij kunnen twee paradoxen worden geconstateerd.
Allereerst is sprake van een cooperatie/centralisatie-paradox. Het idee is dat de
Europese Commissie, de nationale autoriteiten, de lidstaten en de stakeholders op
basis van transparante consultatieprocedures samenwerken in een transnationaal
netwerk met het doel om op consensusgerichte wijze de open normen uit de Europese regelgeving nader in te vullen. Op deze wijze kan een balans worden gevonden

tussen het subsidiariteitsbeginsel en de noodzaak voor een uniforme en effectieve
toepassing van het Europese recht in de lidstaten. Echter, de Commissie heeft ex
ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden achter de hand om de binnen
het netwerk gemaakte afspraken juridisch bindend te maken en af te dwingen. In dit
verband is het nieuwe reguleringsmodel binnen de EU ook wel aangeduid met de
noemer'regulatory cooperation in the shadow of hierarchy'.88

Ten tweede is sprake van een marktintegratie/good governance-paradox. De Europese Commissie draagt bij de uitvoering van haar toezichthoudende rol twee petten.

Enerzijds kan zij op basis van artikel 226 EG op een afstand toezien op de naleving
van de bestaande fundamentele rechtsstatelijke rechtsbeginselen, de bestaande
marktintegratiebeginselen en de nieuwe good governance beginselen door de netwerken en hun leden. Anderzijds werkt zij met de nationale toezichthouders samen
in het kader van de netwerken, waarin de Commissie als primus inter pares bijzondere bevoegdheden heeft die met name zijn gericht op de bevordering van de interne

markt en het waarborgen van een eerlijke concurrentie. De Europese Commissie
moet met haar artikel 226 EG-pet in feite toezicht houden op zichzelf als primus
inter pares van de netwerken. De hier gesignaleerde dubbelrol en het gebrek aan specifieke good governance eisen voor de Commissie versterkt het reeds in hoofdstuk 8
gesignaleerde risico, dat de Europese Commissie bij een spanningsveld tussen de verschillende good governance beginselen het respect voor de fundamentele rechtsbeginselen ondergeschikt maakt aan het belang van marktintegratie.

88.
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9.9.2

Bevorderen de netwerken good governance?

Aan de hand van een aantal voorbeelden heeft dit hoofdstuk aangetoond, dat de netwerken, afhankelijk van hun functies en bevoegdheden, good governance door de
mededingingstoezichthouders in de EU lidstaten kunnen bevorderen. Evenals bij de
ex ante en ex post regulerende bevoegdheden van de Commissie het geval is, zijn de
activiteiten van de netwerken hoofdzakelijk gericht op marktintegratie en een uniforme en effectieve toepassing van het Europese recht door de nationale autoriteiten
van de lidstaten. Zij bevorderen daarom voornamelijk dat de stakeholders bij de

nationale autoriteiten aanspraak kunnen maken op de inhoudelijke rechten die zij
aan het Europese recht ontlenen.
De activiteiten van de ERG en de ERGEG leiden op een'top down'-manier tot'regulatory convergence' door de publicatie van adviezen of Europese beleidsregels over de
wijze waarop de Commissie en de nationale autoriteiten hun bevoegdheden moeten
uitoefenen. De activiteiten van het ECN zijn voornamelijk gericht op een efficiente
zaakverdeling en een consistente toepassing van het Europese mededingingsrecht in
individuele zaken. Op basis van de beleidspraktijk die op grond van de individuele
zaken totstandkomt, kan op een 'bottum up' wijze 'regulatory convergence' worden
bevorderd. Hoewel de handelingen van de netwerken in formeel opzicht niet bindend
zijn, werd in het licht van rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State vastgesteld dat zij regulerende effecten kunnen
hebben op grond van artikel 10 EG, specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen en bij publicatie tevens op grond van de beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. De mogelijkheid voor de Commissie tot de aanwending van haar ex
ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden en de ex post toepassing van

de artikelen 81 en 82 EG, is een goede stimulans voor de naleving van de Europese
beleidsregels, adviezen en onderlinge afspraken door de netwerken (zie hfdst. 8).
De verschillende netwerken vullen elkaar aan en de onderlinge samenwerking tussen
de netwerken kan een effectief en efficient functioneren bevorderen. Voorzover binnen de ERG en de ERGEG blijkt dat de bijzondere mededingingstoezichthouders te
weinig bevoegdheden hebben om op effectieve wijze ex ante op te treden tegen concurrentieverstoringen, kan de Commissie haar bevoegdheid tot de instelling van een
sectoronderzoek op basis van Verordening 1/2003 aanwenden om meer informatie
te verkrijgen over de noodzaak voor een mededingingsrechtelijk ingrijpen, aanvullende sectorspecifieke wetgeving en een efficiente taakverdeling tussen het ECN, de
andere netwerken en hun leden.

421

Hoofdstuk 9

Ondanks de gesignaleerde positieve effecten van de netwerken, moet worden bena-

drukt dat de netwerken van mededingingstoezichthouders nog in de kinderschoenen staan. Het succes van de netwerken zal in de toekomst mede afhangen van de
gelijkwaardigheid van de nationale bevoegdheden van de leden van de netwerken.
Ook speelt een rol welke ruimte de netwerken krijgen van de Commissie om op een
'bottum up'-wijze nationale praktijken te benchmarken en deze in Europese beleidsregels te verwerken. Een juiste toepassing van het Europese recht kan onder sommige omstandigheden verlangen dat Europese begrippen worden geinterpreteerd in
het licht van de nationale marktomstandigheden en opvattingen van de nationale
gebruikers. De nationale autoriteiten zullen over het algemeen beter dan de Europese Commissie in staat zijn de nationale omstandigheden te beoordelen. Het huidige regelgevingskader bevat als zodanig geen verplichting voor de Commissie rekening te houden met de opvattingen van de netwerken, maar de verplichting van
artikel 10 EG is wederzijds en de Commissie moet dientengevolge ook loyaal samenwerken met de netwerken.89 Bovendien zal in de toekomst de fundamentele vraag
moeten worden beantwoord op welke wijze de legitimiteit van de activiteiten van de
netwerken kan worden gewaarborgd.
9.9.3

De tegitimiteit van de netwerken

Gelet op de regulerende effecten van de handelingen van de netwerken rijzen fundamentele vragen inzake de legitimiteit van de netwerken. Vanwege hun hybride status bestaat een gat in de politieke accountability van de netwerken. De nationale
autoriteiten moeten op nationaal niveau politieke verantwoording afleggen aan de
verantwoordelijke ministers en regering, maar als geheel zijn de netwerken niet politiek accountable op Europees niveau. De minister mag de toezichthouders algemene
aanwijzingen geven over de standpunten die zij moeten innemen in het Europese
afstemmingsproces. Gelet op hun staatsrechtelijke positie moeten de toezichthouders zich houden aan de aanwijzingen van de minister. Echter, het

is

betoogd, dat de

minister ter waarborging van een nuttige toepassing van het Europese recht op
grond van artikel 10 EG bij het geven van de aanwijzingen rekening moet houden
met het belang dat de toezichthouders op een effectieve wijze uitvoering kunnen
geven aan hun bevoegdheden, dat zij kunnen voldoen aan de algemene en specifieke
Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen en dat de marktpartijen in grensoverschrijdende zaken niet worden geconfronteerd met inconsistente regels.
Wegens het consensusgerichte afstemmingproces binnen de netwerken, is het
mogelijk dat de aanwijzingen van de minister maar beperkt effect hebben op de
inhoud van de Europese beleidsregels van de netwerken. Toch zijn de definitief vastgestelde Europese beleidsregels niet zonder juridische effecten voor de minister. Het

89.
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wordt verdedigd, dat de minister onzorgvuldig en in strijd met artikel 10 EG zou
handelen, indien hij de toezichthouders zonder gegronde objectieve reden verplicht
af te wijken van de Europese beleidsregels van de netwerken die zijn opgesteld ter
uitvoering van de algemene en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen en hen dwingt tot de frustratie van een effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht ten nadele van de stakeholders.

Het feit dat de minister op grond van artikel 10 EG rekening moet houden met de
Europese beleidsregels van de netwerken en het feit dat de Commissie met behulp
van haar ex ante regulerende bevoegdheden politieke en juridische druk kan uitoefenen op de toezichthouders om de Europese beleidsregels na te leven, hebben als
gevolg dat de effectiviteit van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid
voor de controle van de mededingingstoezichthouders zowel in juridisch als feitelijk
opzicht afneemt. Gelet op het voorgaande en gelet op het gebrek van de politieke
accountability van de netwerken op Europees niveau is het prangend, dat de Europese wetgever een duidelijke visie aanneemt inzake de wijze waarop kan worden
gewaarborgd dat de Commissie en de netwerken hun bevoegdheden op een effectieve en legitieme wijze uitoefenen.

Door de steeds grotere rol die de Europese Commissie en de netwerken hebben
gekregen bij de totstandkoming van nieuwe bindende en niet-bindende regels en de
gebrekkige transparantie waarborgen, bestaat het gevaar dat het Europese Parlement het zicht verliest op het functioneren van de nieuwe regelgevingskaders en de
noodzaak voor de wijziging van de Europese wetgeving. Ter verbetering van de politieke accountability van de netwerken op Europees niveau is het aan te bevelen, dat
de Europese Commissie en de netwerken, naar het voorbeeld van het Lamfalussymodel, het Europese Parlement actief informeren en betrekken bij de uitoefening
van hun bevoegdheden waarbij belangrijke economische en juridische keuzes aan de
orde zijn. Het Europese Parlement zou conform het Lamfalussy-model uitgebreide
mogelijkheden moeten worden geboden resoluties aan te nemen inzake de bindende
comitologierichtsnoeren, die de Commissie op basis van de adviezen van de netwerken opstelt. De Commissie zou zich moeten verbinden een bijzonder gewicht te
hechten aan resoluties van het Europese Parlement. Tevens zouden de netwerken en
de Commissie het Europese Parlement actief moeten informeren over de belangrijke
economische en juridische keuzes die worden gemaakt in het afstemmingsproces
binnen de netwerken. Het Europese Parlement zou de mogelijkheid moeten hebben
haar visie kenbaar te maken over dergelijke belangrijke keuzes, zoals in het verleden
ook als eens is gebeurd in het kader van het Florence Forum. De Commissie en de
netwerken zouden een bijzonder gewicht aan de visie van het Europese Parlement
moeten hechten.
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Afgezien van voornoemde voorstellen voor de verbetering van de politieke accountability van de netwerken op Europees niveau, is het van belang dat de nationale
autoriteiten bij de Europese afstemming van hun bevoegdheden zich houden aan het
nationale wettelijke mandaat, wat in het verleden niet altijd het geval was. Daarnaast
moeten de handelingen van de netwerken, die de rechtspositie van de stakeholders
rechtstreeks kunnen beinvloeden, met voldoende good governance waarborgen en
adequate rechtsbeschermingswaarborgen worden omkleed. Echter, als gevolg van de
hybride status van de netwerken vallen hun activiteiten in een grijs gebied.
9.9.4

Betere waarborgen voorgoodgovernance

Gelet op de potentiale regulerende effecten van de bevoegdheden van de netwerken,
zou het Europese regelgevingskader duidelijkere good governance waarborgen moeten bevatten, waarbij moet worden gedifferentieerd naar de verschillende functies
van de netwerken (ERG en ERGEG enerzijds en ECN anderzijds) en naar de variaties
in de juridische intensiteit van de bevoegdheden van de netwerken.

Aangezien de Europese beleidsregels en adviezen van de ERG en de ERGEG op een'top
down'-wijze juridische effecten kunnen hebben voor de praktijk van de nationale autoriteiten en voor de stakeholders, is het van belang dat de regelgeving voldoende transparantie- en participatiebepalingen bevat om te zorgen dat de netwerken bij de uitoefening van hun bevoegdheden op een legitieme en effectieve wijze rekening houden
met de belangen van alle stakeholders. Het is positief te waarderen dat de ERG en de
ERGEG in de praktijk zeer transparant te werk gaan. Echter, de legitimiteit van hun
activiteiten zou worden verbeterd, indien het wettelijke kader de minimumbeginselen
voor een goede bevoegdheidsuitoefening zou formuleren. Hierbij moeten voldoende
maatregelen worden getroffen dat de belangen van alle stakeholders, inclusief die van
de consument en het midden- en klein bedrijf, op adequate wijze worden vertegenwoordigd. Het is van belang, dat de netwerken over voldoende flexibiliteit beschikken
om de good governance eisen af te stemmen op de aard van de bevoegdheden en de
aard van de procedures. De netwerken moeten een balans vinden tussen enerzijds het
belang van kwalitatief goede procedures en anderzijds het belang van efficientie en
effectiviteit zodat adequaat kan worden ingespeeld op de dynamiek van de markt.
Tevens zouden de eisen aan de procedures strenger moeten zijn, naarmate de handelingen van de netwerken meer rechtstreekse gevolgen voor de stakeholders kunnen
hebben.

Aangezien de activiteiten van het ECN voomamelijk zijn gericht op een efficiente
allocatie van zaken en een uniforme toepassing van het Europese recht in concrete
gevallen, is het van groot belang dat de rechten van verdediging van de marktpartijen die het voorwerp zijn van een mededingingsrechtelijk onderzoek worden geres-
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pecteerd. Het is daarom van belang dat transparantie bestaat over de afspraken die
worden gemaakt in het ECN en die van belang zijn voor de inhoudelijke verdediging
van de marktpartijen en de bescherming van hun procedurele rechten. Ter waarborging van een legitiem optreden van het ECN, zou de Commissie moeten zorgen dat
de beleidslijnen die zich als gevolg van het 'bottum up'-proces van beleidsafstemming aftekenen, op een transparante wijze en na consultatie van de stakeholders
worden opgesteld en gepubliceerd. Verordening 1/2003 laat op dit moment te veel
vragen open over de wijze waarop de Commissie en de nationale autoriteiten al dan
niet in het kader van het ECN transparantie moeten bieden over de bevoegdheidsafstemming. Hierdoor bestaat het gevaar dat het netwerk een black box wordt en dat
belangrijke economische en juridische keuzes, die de belangen van vele stakeholders
raken, niet op transparante wijze worden gemaakt. Tevens dreigt het gevaar, dat de
marktpartijen in het duister tasten over de redenen waarom een zaak is overgedragen aan een andere autoriteit en dat zij geen adequate mogelijkheden hebben op te
komen tegen schendingen van hun rechten van verdediging en de inhoudelijke
standpunten van de Commissie en de nationale autoriteiten.
Als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel en het respect voor de procedurele autonomie van de lidstaten, laat Verordening 1/2003 het voor een groot deel aan het nationale procesrecht over in hoeverre het recht op toegang tot documenten, de bescherming van vertrouwelijke gegevens, het recht op hoor en wederhoor en rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de marktpartijen zijn gewaarborgd bij nationale
handelingen tot de stopzetting of schorsing van nationale procedures en de overdracht van dossiers naar andere mededingingsautoriteiten. Het is uiteengezet dat

door de uitgebreide mogelijkheden tot de uitwisseling en het gebruik van informatie
binnen het ECN en de onderlinge verschillen in nationale procedurele bepalingen de
rechten van verdediging van de marktpartijen bij dergelijke handelingen kunnen
worden aangetast, waardoor het recht op hoor en wederhoor en rechtsbescherming
zeer cruciaal kan zijn. Wegens de interactie tussen de nationale autoriteiten in het
ECN is het mogelijk dat de nationale procedures op een 'bottum up'-wijze convergeren, waardoor het in de praktijk met de schending van de rechten van verdediging
allemaal wel meevalt.90 Echter, indien mocht blijken dat te grote verschillen bestaan
tussen de procedurele waarborgen, pleiten het belang van de bescherming van de
rechten van verdediging van de marktpartijen en het belang van een effectieve handhaving van Verordening 1/2003 voor de nadere harmonisatie van de nationale procedures tot toepassing van het Europese mededingingsrecht.

90.

Burnside

& Crossley

2005, p. 247.
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9.9.5

Rechtsbescherming en de rol van de nationale rechter

Vanwege de hybride status van de handelingen van de netwerken zal rechtstreeks
beroep tegen hun handelingen op grond van artikel 230 EG over het algemeen niet
mogelijk zijn. Dit gebrek aan rechtsbescherming zal in veel gevallen niet kunnen wor-

den gecompenseerd door adequate beroepsmogelijkheden op Europees niveau tegen
de definitieve veto-besluiten of richtsnoeren van de Commissie die uitvoering of toepassing geven aan de handelingen van de netwerken als gevolg van de huidige interpretatie van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 230 EG door het Hof van
Justitie. De nationale rechter bevindt zich evenmin in een geschikte positie om te

beoordelen of Europese beleidsregels of adviezen, die na een uitgebreide consultatieprocedure zijn vastgesteld en door de Commissie zijn bekrachtigd, rechtmatig zijn en
een evenwichtige belangenafweging impliceren. Daarom kan in de toekomst worden
overwogen om rechtbescherming tegen bepaalde definitieve standpunten van de netwerken mogelijk te maken, al dan niet door de Commissie deze formeel te laten
bekrachtigen of door de netwerken voor bepaalde taken rechtspersoonlijkheid toe te
kennen. Tot dat moment zijn transparante en adequate besluitvormingsprocedures
van groot belang en is een kritische en actieve rol van de nationale rechter ten aanzien
van de toepassing van de Europese beleidsregels in een concreet geval onontbeerlijk.
De nationale rechter moet het recht op een effectieve rechtsbescherming in een concreet geval waarborgen, door te beoordelen of de Europese beleidsregels, gelet op de
specifieke nationale situatie, in een bepaald geval op een gerechtvaardigde wijze zijn
toegepast. Het moge duidelijk zijn dat de netwerken en de nieuwe bevoegdheden van

de Commissie nog maar onderontwikkelde instrumenten in plaats van een eindstadium voor de bevordering van good governance zijn.
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De rol en constitutionele positie van
'independent economic regulators' in het VK

10.1

Inleiding

10.1.1

Doel hoofdstuk

In dit hoofdstuk staat de constitutionele inbedding van 'independent economic
regulators' in het VK centraal. Onder het privatiseringsbewind van Thatcher in de
jaren tachtig zijn de meeste 'independent regulators' opgericht.1 De redenen die ten
grondslag lagen aan hun oprichting zijn vergelijkbaar met de redenen voor de oprichting van de Nederlandse mededingingstoezichthouders.2 De regulators kregen discretionaire bevoegdheden om op een objectieve en onpartijdige wijze de mededinging te bewaken en te bevorderen in sectoren die voorheen werden gedomineerd
door publieke monopolisten.

De'independent regulators' hebben verschillende structuren en varierende taken en
bevoegdheden. Aanvankelijk werd hun vormgeving niet gebaseerd op overkoepelende institutionele, procedurele of inhoudelijke beginselen.3 In de jaren negentig
werd steeds meer kritiek geuit op de ruime discretionaire bevoegdheden van de onafhankelijke 'economic regulators', het gebrek aan procedurele waarborgen en op de
onduidelijke afbakening van verantwoordelijkheden tussen de regulators onderling
en tussen de regulators en de verantwoordelijke ministers.4 Daarnaast rees de vraag
of de toekenning van ruime discretionaire bevoegdheden aan 'independent regulators' niet op gespannen voet staat met het beginsel van de 'Parliamentary Sovereignity' en het daaruit voortvloeiende beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid. Volgens laatstgenoemd beginsel is de minister altijd de schakel tussen het

1.

2.

3.
4.

Zie hierover T. Prosser, 'The powers and accountability of agencies and regulators', in: D. Feldman (ed),
English Public Law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 289.
Zie voor een uitgebreide analyse van de juridische, praktische, economische en politieke redenen die
ten grondslag lagen aan de oprichting van independent regulators in het VK, R Norton, 'Regulating the

Regulatory State', Parliamentary Affairs 2004, nr. 4, p. 787-789.
Prosser 2004, p. 288.
Zie hierover C. Graham, Is there a crisis in regulatory accountabilityv, Discussion paper, University of
Bath: CRI 1995 en zie T. Prosser. Law and the Regulators, Oxford: Clarendon Press 1997, p. 52-53.
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parlement en de controle van het bestuur. 5 Aangezien de minister in beginsel niet
verantwoordelijk is voor de uitoefening van bevoegdheden die zijn gedelegeerd aan
'independent regulators', rijst de vraag hoe de onafhankelijkheid van de regulators
kan worden verenigd met de democratische controle door het parlement van de uitvoering van wetgeving en de formulering van het beleid.6
De Labour-regering heeft verschillende initiatieven genomen om de rol, de constitutionele positie en de controle van 'independent regulators', waaronder 'economic
regulators', te verduidelijken.7 Zo startte de regering in 1998 de'Utilities review' met
de publicatie van het groenboek 'A fair deal for consumers-Modernising the Frame-

work for Utility Regulation'.8 De regering deed in het Groenboek voorstellen tot versterking van de positie van de consument en tot verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de regulators en de ministers.9 Na een consultatieperiode werden
sommige van de besproken voorstellen in de Utilities Act 2000 neergelegd.10 Het was
de bedoeling, dat de wet betrekking zou hebben op alle nutssectoren, maar de regering heeft onder druk van de marktpartijen op het laatste moment de telecommunicatie- en watersector uit de wet gehaald.11 Als gevolg is de Utilities Act 2002 enkel
van toepassing op de energiesector. Daarnaast heeft de Labour-regering in 1997 de
Better Regulation Task Force opgericht. De BRTF is een onafhankelijke instantie, die
wordt ondersteund door de Regulatory Impact Unit (RIU) van het Cabinet Office. De
BRTF adviseert de regering over wetgeving, departementale regelgeving en economische regulering, met als doel te verzekeren, dat regulering en handhaving in overeenstemming zijn met de vijf beginselen van goede regulering. De BRTF heeft inmiddels
verschillende interessante adviezen uitgebracht die aanbevelingen bevatten betreffende de verbetering van de accountability van'independent regulators' en de procedures en beginselen die zij moeten toepassen.
De House of Lords heeft in 2004 een grootschalig onderzoek afgerond, waarin de
vraag centraal stond op welke wijze het functioneren van de'independent regulators'
wordt gecontroleerd teneinde te waarborgen dat zij in overeenstemming handelen
5.

6.

E. Barendt, 'Constitutional Fundamentals', in: D. Feldman (ed), English Public Law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 42.
M. Flinders, 'MPs and Icebergs: Parliament and delegated governance', Parliamentary Amairs 2004,
nr. 4, p. 771-773.

7.

8.

9.

Zie voor een overzicht van de maatregelen die de Engelse regering in het algemeen heeft getroffen voor
de verbetering van de kwaliteit van overheidsregulering, OECD, Government Capacity to Assure High
Quality Regulation, OECD 2002.
Department of Trade and Industry, A Fair Deal for Consumers: Modernising the Framework for Utility Regulation, Cm 3898, London: The Stationery Office 1998.
Zie over het doel van de Utilities Review, C. Bell, 'Setting the Scene'. in: R Vass (ed), Modernising the
Fmmework: The New Agenda forRegulated Industhes, CRI proceedings 24, University of Bath: CRI 1998,
p. 1-6.

Who Regulates the Regulators?,

10.

G. Lawrence,

11.

Zie hierover, C.
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2000, nr. 3, p. 71-72.
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met het algemeen belang. Op basis van uitvoerige interviews met de regulators, de
marktpartijen, consumentenorganisaties, ministeries en vooraanstaande wetenschappers heeft de House of Lords een rapport gepubliceerd met aanbevelingen ter
versterking van de accountability van 'independent regulators'.12 Ter uitvoering van
rapporten van de BRTF en het Hampton Rapport13 heeft de regering in 2005 een
Regulatory Action Plan aangenomen. Dit plan heeft als doel de vermindering van de
administratieve lasten voor het bedrijfsleven door de aanname van een meer risicogebaseerde benadering bij de opstelling van wetgeving en regulering en de handhaving hiervan.14 De RIU van het Cabinet Office is vervangen door een Better Regulation Executive, die een meer gecoordineerde aanpak bij de vormgeving en
implementatie van de better regulation initiatieven door de regering en de regulators moet bevorderen. De BRTF is vervangen door een Better Regulation Commission (BRC), die naast de bestaande adviserende taken ook de dereguleringsplannen
van de departementen zal controleren.
Bovenstaande ontwikkelingen illustreren dat ondanks de geuite kritiek, 'independent regulators' een moderne en blijvende vorm van governance zijn, die heeft bijgedragen aan een effectieve realisatie van de doelstellingen van wetgeving waarvan de
toepassing zeer complex is.15 Daarbij bestaat een voortschrijdend inzicht dat sprake
is van een nieuwe verdeling van de machten. De minister is verantwoordelijk voor de

strategische beleidsbepaling, de regulator voor economische regulering, de voormalige staatsbedrijven en de nieuwe marktpartijen voor de levering van de nutsdiensten.16 Binnen het strategische kader moet de regulator complexe belangenafwegingen maken, die vaak niet kunnen worden gebaseerd op 66n juiste economische
theorie of logica.17 Steeds meer wordt ingezien, dat het oorspronkelijke theoretische
model ('the regulatory contract') waarop de Engelse wetgeving was gebaseerd, te

simplistisch en ongeschikt is. In deze benadering sloot de regulator op grond van een
door de wet voorzien reguleringsmodel, waarin de rechtsbescherming van de gereguleerde marktpartijen centraal stond, een bilateraal contract met de gereguleerde
marktpartijen en dit contract vormde de basis voor de bevoegdheidsuitoefening
12.
13.

14.
15.

House of Lords, Select Committee on the Constitution, 6th report of Session 2003-04, The Regulatory
State: Ensuring its Accountability, volume 1, report, HL Paper 68-1, 2004.
Dit is een uitgebreid rapport met aanbevelingen hoe de administratieve lasten van regulering (met
name de kosten van inspecties en handhaving) voor het bedrijfsleven kunnen worden verminderd
('Hampton Review'), Philip Hampton, Reducing Administrative Burdens: Effective Inspection and Enforcement, rapport voor HM Treasury, maart 2005.
Zie http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2005/press_50_05.cfm.
Uit onderzoek van de BRC blijkt, dat zelfs de ministeries de voorkeur geven aan regulering door independent regulators iii plaats van door de ministeries zelf, Better Regulation Task Force, Independent

Regulators, 2003 (hierna BRTF 2003a), p. 11 (http://www.brc.gov.uk/publications/), Graham 1995,

p. 50 en OECD 2002, p. 6-7.
16.

Graham 1995, p. 50.

17.

T. Prosser, 'Theorising Utility Regulation',

Modern Law Review 1999, nr. 2, p. 199-200.
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door de regulator. Echter, regulering kan niet louter worden gezien als een op grond
van de wet gesloten bilateraal contract tussen de regulator en de gereguleerde voormalige monopolist. Daarentegen moet het reguleringsmodel als uitgangspunt
nemen dat in een geliberaliseerde marktsituatie een regulator te maken heeft met
multilaterale relaties en conflicterende belangen van alle belanghebbende partijen,
waaronder de voormalige monopolisten, nieuwe marktpartijen en de consument
('stakeholders approach'). Daarbij is de belangrijkste vraag welke procedures, instituties, normen en doelstellingen de regulator in staat stellen deze belangen te identificeren, te evalueren en op een effectieve en legitieme manier tegen elkaar af te
18
wegen (zie ook hfdst. 1, par. 8.5).
Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de verschuiving
naar een 'stakeholders approach' bij de inbedding van de 'independent economic
regulators' vorm kan krijgen. Het stuk analyseert op kritische wijze welke democratische en juridische waarborgen nodig zijn om te zorgen, dat de regulators op een
effectieve en legitieme wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders.
Daarbij komt de betekenis en de invulling van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid bij de democratische controle van de regulators en het functioneren van de wettelijke regimes aan de orde.19 In het bijzonder wordt bekeken of de

minister nog steeds de spin in het web is bij de inbedding van de regulators en of hij
zijn bevoegdheden moet delen met andere spelers en zo ja op welke wijze. Ook wordt
geanalyseerd volgens welke procedures en normen de regulators hun bevoegdheden
moeten uitoefenen en of de beginselen van good governance een positieve rol kunnen spelen bij de bevordering van good governance door de regulators.

10.1.2 Hoofdstukindeling
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 10.2 wordt de constitutionele
positie van 'independent economic regulators' geanalyseerd. De paragraaf laat zien,
dat als gevolg van het liberaliserings- en privatiseringsproces de 'independent regulators' deel uitmaken van een complex netwerk van relaties waarin niet alleen de
minister, het parlement en de rechter maar ook andere instanties zoals de Competition Commission en Consumentenorganisaties een belangrijke invloed uitoefenen
op het functioneren van de regulators. Paragraaf 10.3 toont de aard van de taken en
van de bevoegdheden van de regulators. Daarbij komt aan de orde op welke wijze de
wetgever zorgt dat de regulators een bredere belangenafweging kunnen maken door
rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en het belang van een
effectieve realisatie van het Europese recht en hoe hij deze belangen in harmonie
brengt met nationale constitutionele rechtsbeginselen als 'Parliamentary Sovereig18.

Prosser 1999,

19.

C. Scott, 'Accountability in the
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nity' en'Separation of Powers'. In paragraaf 10.4 wordt de achtergrond en de functie
van de BRC (voorheen: BRTF) beginselen van good governance behandeld. De aanname, wettelijke verankering en operationalisering van de BRC beginselen van goede
regulering, die grote gelijkenissen vertonen met de nieuwe Europese good governance beginselen, laten zien dat in het VK de nieuwe good governance beginselen in
de praktijk door de wetgever en de regulators worden gebruikt om good governance
door de 'economic regulators' te bevorderen. Aan de hand van een aantal casestudies
wordt bestudeerd welke invloed de beginselen van good governance hebben op het
besluitvormingsproces van de regulators en de interactie tussen de regulators en de
stakeholders. In de paragrafen 10.5 tot en met 10.6 wordt nader ingegaan op de controle van de regulators nadat het besluitvormingsproces van de regulators is afgerond. In paragraaf 10.5 wordt de rol van de Competition Commission, een quasi

rechterlijke administratieve beroepsinstantie, besproken bij de controle van de
besluiten van de regulators en de bevordering van good governance. In paragraaf
10.6 wordt de rol van de rechter bij de controle van de regulators en de bevordering
van good governance geanalyseerd. In paragraaf 10.7 wordt de politieke controle op
het functioneren van de regulators aan de orde gesteld, inclusief voorstellen van de
House of Lords tot verbetering van de politieke controle op de inbedding en de naleving van de beginselen van good governance. Paragraaf 10.8 vormt de afsluiting met
een conclusie inzake de evolutie van de visie van de Engelse wetgever inzake de
inbedding van'independent regulators'. Hier wordt ingegaan op de rol van de ministeriele verantwoordelijkheid, de rol van de rechter, de rol van de Competition Commission, de Consumentenorganisaties en de Departemental Select Committees bij
de waarborging van good governance door de regulators. Hierbij wordt geevalueerd
wat de rol is van de nieuwe beginselen van good governance bij de inbedding van de
regulators. Er wordt geanalyseerd welke effecten de verankering en operationalisering van deze beginselen in de praktijk hebben op de taakuitoefening door de regulators en de kwaliteit van de processen van controle en verantwoording. Ook komt
aan de orde wat de invloed is van de beginselen van good governance op de verhouding tussen de politieke en juridische accountability van de regulators. Tevens worden de grootste knelpunten bij de wettelijke verankering en de naleving van de good
governance beginselen besproken.

10.2

'Independent regulators'

10.2.1

Definitie en gemeenschappelijke kenmerken

In het VK bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie van een'independent regulator'. In een rapport van de BRC wordt een 'independent regulator' gedefinieerd als
een lichaam dat op grond van een wet is opgericht en dat op afstand van de regering

431

Hoofdstuk 10

functioneert. 'Independent regulators' kunnen verschillende bevoegdheden hebben,
waaronder inspectie, doorverwijzing, advies, vergunningverlening, accreditatie en
handhaving.20 De'independent regulator' heeft een eigen verantwoordelijkheid voor
zijn besluiten en de ministers mogen alleen in duidelijk omschreven omstandigheden intervenieren in hun besluitvorming.
De BRC-definitie is zeer algemeen en geeft weinig houvast voor de taken en functies
van de 'economic regulators', die het onderwerp van dit hoofdstuk zijn. Economic
regulators hebben uiteenlopende taken, maar vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ze hebben ruime discretionaire bevoegdheden om de mededinging
te bewaken en te bevorderen en de belangen van de consument te beschermen.
Bovendien moeten zij bij de uitoefening van hun taken ook rekening houden met
milieu en sociale belangen, die op gespannen voet kunnen staan met hun economische doelstellingen.21 De bevoegdheden van de 'economic regulators' gaan in sommige gevallen verder dan vergunningverlening en handhaving en kunnen soms ook
22
het opstellen van algemeen verbindende regels omvatten.

Oorspronkelijk werden de ruime discretionaire bevoegdheden in dun persoon (directeur-generaal) gevestigd, maar de individuele regulators zijn vervangen door commissies (boards) met dagelijkse en niet-dagelijkse leden.23 Het model van individuele
regulators heeft in het verleden bijgedragen aan een snelle en efficiente uitvoering
van nieuwe wettelijke kaders. Echter, nu de wettelijke kaders zijn gevestigd, biedt
het commissiemodel meer ruimte voor een consistente en stabiele besluitvorming
en een bredere blik op de complexe afwegingen die bij de uitvoering van de wetgeving

moeten worden gemaakt. 24

10.2.2

'360 Accountability'

"It is independence within government rather than independence of Government
25

per se" Deze uitspraak van de House of Lords brengt tot uitdrukking, dat de 'independent regulators' voor een bepaald doel onafhankelijk zijn van de politiek, maar
dat zij niettemin onder de verantwoordelijkheid van de regering en het parlement
vallen voor het algehele functioneren van het wettelijke systeem. Volgens het rapport is sprake van een '360 view of accountability'. De 'independent regulators' zijn
20.

BRTF 2003a, p. 6.

21.

Zie hierover

T

Prosser, Law and the Regulators, Oxford: Clarendon Press 1997, p. 1-31, p. 62-63 en p. 79-

80.

22.

Zie hierover H.W.R. Wade & C.E Forsyth, Administrative Law, Oxford: Oxford University Press 2004,

p. 152-153 en p. 156.

BRTE

23.

BRTF 2003a, p. 26-28 en

24.

House of Lords (volume I) 2004, p. 40.
House of Lords (volume I) 2004, p. 18.

25.
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onderdeel van een complex netwerk, waarin zij in een cyclisch proces aan verschillende spelers verantwoording moeten afleggen en met verschillende instrumenten
met verschillende doelstellingen worden gecontroleerd.26 De verschillende processen van controle en verantwoording leveren uiteindelijk weer input voor de wijziging
van het beleid en de wetgeving door de minister en het parlement.

De intensiteit van de verschillende controleinstrumenten verschilt.27 De

verantde
consument
wordt
als
het
zwakste
De
consumenten, die worwoording aan
gezien.
den vertegenwoordigd door wettelijke consumentenorganisaties, kunnen de regulators vragen uitleg te geven over hun beleid, maar zij kunnen de regulator niet

rechtstreeks dwingen een bepaald besluit te nemen. De regulators plegen veel
gewicht toe te kennen aan de opvattingen van de gereguleerde marktpartijen. De
regulators houden, al dan niet op grond van expliciete wettelijke verplichtingen, uitgebreide consultatieprocedures waarin de marktpartijen hun meningen en belangen
naar voren kunnen brengen. Daarnaast motiveren zij, al dan niet op grond van een
wettelijke grondslag, de inhoud van een besluit. De marktpartijen kunnen beroep
aantekenen tegen een beslissing van een marktpartij, maar zij kunnen de regulator
niet een bepaalde beslissing opleggen.
De rechters kunnen beslissingen van de regulators vernietigen op verzoek van de
gereguleerde marktpartijen of derden partijen, zoals concurrenten of consumentenorganisaties die een'sufficient interest' bij de beslissing kunnen aantonen.28 Traditioneel is de wijze van rechterlijke toetsing van besluiten van regulators in judicial review
in het VK zeer marginaal, in die zin dat enkel wordt gekeken of een beslissing zo onredelijk is dat een redelijk handelende regulator deze niet had kunnen nemen ('Wednes-

bury unreasonableness'). Niettemin hebben verschillende regulators aangegeven, dat
ook een mogelijke marginale rechterlijke controle een effectieve disciplinerende werking op hun functioneren heeft uitgeoefend.29 Zoals wordt besproken in paragraaf
4.6, heeft de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998, die de bepalingen van
het EVRM rechtstreeks toepasselijk verklaart in het VK, een grote invloed gehad op
de wijze van rechterlijke toetsing in het VK. De artikelen 6 en 13 EVRM vereisen, dat
burgers het recht hebben op een effectief rechtsmiddel indien een door het Verdrag
beschermd recht wordt geschonden, welke mogelijkheid door de uitbreiding van de
strafrechtelijke bevoegdheden en de bevoegdheden tot economische interventie van
de regulators aanmerkelijk is toegenomen. Deze ontwikkeling, alsmede de wijze
waarop het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming zich heeft
26.
27.

Zie Norton 2004a, p. 785-798 en zie de uitgebreide analyse van Lawrence 2002.
Zie voor een uitgebreide analyse en bespreking van de verschillen van de effecten van de instrumenten

voor controle en verantwoording, Norton 2004a.
28.

Een appellant heeft

'sufficient interest', indien hij

aannemelijk maakt dat de autoriteit zijn wettelijke

verplichtingen niet na is gekomen. Zie over de law of standing, Wade & Forsyth 2004, p. 690-693.
29.

House of Lords report (volume I) 2004, p. 32.
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geevolueerd, verklaren de trend dat de wetgever bijzondere procedures met de mogelijkheid van'appeal on the merits' heeft ingesteld en dat de rechters in'judicial review'
steeds meer de inhoud van de besluiten van de regulators toetsen. 30

De regulator zal rekening houden met het beleid van de regering die een coordinerende en strategische rol heeft. De regering kan het beleid aanpassen door een wetswijziging te initieren of door gebruik te maken van bevoegdheden die in de wetgeving staan, waaronder het geven van algemene aanwijzingen aan de regulator.
Daarnaast kan de minister in sommige gevallen achteraf een beslissing van een regulator vernietigen. Het betreft beslissingen die een aanmerkelijke keuzeruimte voor
de regulators impliceren. Een duidelijk voorbeeld is de bevoegdheid van de minister
om een wijziging van een vergunning voor de productie of de levering van elektriciteit te vernietigen.

31

Parlementaire controle wordt als een belangrijk controle- en verantwoordingsmechanisme gezien in het VK. Het parlement heeft bij wet de regulator opgericht en zijn
taken en bevoegdheden vastgesteld. Het parlement kan de taken en bevoegdheden
van de regulator veranderen en de regulator zelfs afschaffen. Het heeft toegang tot
informatie van de regulators, die een wettelijke verplichting hebben hun jaarverslagen naar het parlement te sturen. Daarnaast heeft het parlement de bevoegdheid de
regulators te verzoeken te verschijnen voor een commissie (Departmental Select
Committee) en verantwoording af te leggen. De commissies kunnen de regulators
niet dwingen hun beleid aan te passen, maar zij confronteren de regulators met
publieke belangen, kunnen aanbevelingen doen en hen vragen beloftes te doen.32 De
rechtstreekse parlementaire controle door de Departemental Select Committees
heeft in de praktijk een grote invloed op het functioneren van de regulators.33 Uit de
verschillende interviews die de Lords met de regulators hielden, blijkt dat de regulators veel belang hechten aan de onderzoeken en hoorzittingen van de Select Committees.34 De niet-rechtstreekse parlementaire controle via het stellen van vragen
aan de minister over het functioneren van de regulators is minder belangrijk en
beperkt zich tot de wijze waarop de minister gebruikmaakt van zijn bevoegdheden
ten opzichte van de regulators.

30.

Zie hierover

T.

Prosser, 'The Place of Appeals in Regulation-Continuity

and Change', in: R Vass

(ed),

Regulatory Review 2004/2005, Bath University: CRI 2005, p. 195-211.
2000, sectie 35 en Electricity Act 1989 sectie, 1la.

31.

Utilities Act

32.

Lawrence 2002, p. 28.

33.

Prosser 2004, p. 294.

34.

Memorandum by Professor S.C. Littlechild 7 februari 2003, former Director General
of Electricity Supply 19989/98, opgenomen in: Select Committee on the Constitution, 6th report of
Session 2003-04, The Regulatory State: Ensuring its Accountability, volume 2, Minutes of oral evidence,
HC 68-II, 2004 en zie het House of Lords report (volume I) 2004, p. 60.
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Audit Office', houdt regelmatig zogenaamde
'Value for Money Inquiries', waarin zij de effectiviteit en efficiency van de prestaties
De Engelse Rekenkamer, the 'National

van de verschillende regulators beoordeelt en onderzoekt of de consument daadwerkelijk heeft kunnen profiteren van de beslissingen van de regulators.35 De NAO legt
de conclusies van haar onderzoeken voor aan het Public Accounts Committee (PAC)
van het House of Commons. De NAO-rapporten bevatten waardevolle informatie,
omdat de NAO de prestaties van de verschillende regulators im- of expliciet verge36
lijkt en op basis van de evaluaties best practices en leerpunten opstelt.

In het House of Lords report wordt de '360 view of accountability' als volgt voorgesteld, waarbij de grijze vlakken aangeven wat de meest krachtige instrumenten van
controle en verantwoording zijn.

Parliament

1

The Courts

Ministers

Citizens

4

Consumers representative

Independent

l

I

Interest groups

regulator

Regulated

companies

bodies

,.

Customers and
consumers

Bron: House of Lords report 2004 (volume 1), p. 20.
35.

NAO, Office of Gas and Electricity Markets, Giving domestic customers a choice of electriSession 2000-2001, 5 januari 2001 en NAO, Pipes and wires, HC 723 Session 200185
city supplier, HC
Zie

bijvoorbeeld

2002,10 april 2002.
36.

NAO, Directory Enquiries-From 192 to 118, HC 211 Session 2004-2005, 18 maart 2005
(hierna NAO 2005a). Dit rapport bevat een evaluatie van de beslissing van de OFTEL om de markt voor
informatienummers te liberaliseren. In appendix 6 worden best practices en leermomenten geformuZie bijvoorbeeld

leerd.
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10.2.3

Evaluatie '360 Accountability'

Vaak wordt gesteld, dat door de oprichting van 'independent
regulators' een gat in
de democratische controle is ontstaan, maar het wordt
betoogd dat door het proces
van liberalisering en privatisering bovengenoemde lijnen transparanter zijn geworden dan in de situatie waarin de ministeries via het publieke aandeelhouderschap
invloed uitoefenenden op het beleid.37 Het bovenstaande plaatje van de House of
Lords laat zien, dat de minister niet meer de spin in het web is bij de controle van de
regulators. De ministeriele verantwoordelijkheid functioneert naast de rechtstreekse parlementaire en rechterlijke controle. Verder moet de regulator voortdurend verantwoording afleggen aan nieuwe spelers, die de regulators weliswaar niet
kunnen dwingen een bepaald besluit te nemen maar wel invloed kunnen uitoefenen
op het besluitvormingsproces. De verschillende functies van de controle- en verantwoordingsinstrumenten zijn het uitgangspunt voor de verbetering van de accountability van de regulators.38 Indien dit uit het oog wordt verloren, fungeert de term
accountability slechts als schaamlap en is het resultaat dat de "independent regulators are accountable to nobody". 39

Het concept van de House of Lords van een '360 view of accountability' kan als uitgangspunt dienen voor de inbedding van regulators die geen uitvoering geven aan
Europese bevoegdheden ten aanzien waarvan op Europees niveau coordinatie- en
toezichtsmechanismen zijn ingesteld. Echter, het concept is ontoereikend voor de
verklaring van het systeem van'checks and balances' dat betrekking heeft op de wijze
waarop'economic regulators' uitvoering geven aan het Europese recht. In de hoofdstukken 8 en 9 is besproken, dat sinds de inwerkingtreding van Verordening 1/2003
en de energie- en elektronische communicatierichtlijnen de Europese Commissie en
de Europese netwerken van toezichthouders in samenwerking met elkaar Europese
bindende richtsnoeren en Europese beleidsregels opstellen. De regulators moeten op
grond van artikel 10 EG en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen rekening houden met de Europese richtsnoeren en beleidsregels, die de Commissie met verschillende juridische bevoegdheden kan afdwingen. De nieuwe ex ante
regulerende bevoegdheden van de Commissie en de interactie tussen de activiteiten
van de Commissie en die van de Europese netwerken, beperken de juridische en feitelijke mogelijkheden voor het parlement en de minister om ex ante en ex post
invloed uit te oefenen op de juridische en economische keuzes die de regulators
maken. De vraag is of de huidige visie van de Engelse regering inzake de invulling van
fundamentele constitutionele beginselen en de inbedding van regulators onder deze
37.

C. Scott, 'Accountability in the Regulatory State', Journal of Law and Society
2000, nr. 1, p. 46.

38.

Scott 2000, p. 50-52.

39.

Aldus

L.

Norton of Louth, Who Regulates the Regulators 7 Occasional lecture 12, Bath
University: CRI

2004, p. 10-15.
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complexe omstandigheden voldoende democratische en juridische waarborgen biedt
voor een legitieme en effectieve taakuitoefening door de regulators.

10.3

De taken en bevoegdheden van de'economic regulators'

10.3.1

Regulering en sanctionering

In de Engelse wetenschappelijke literatuur wordt een trend gesignaleerd dat in het
VK steeds ruimere discretionaire en strafrechtelijke bevoegdheden aan'independent
regulators' worden toegekend, waarbij in toenemende sprake is van een samenloop
van regulerende en sanctionerende bevoegdheden. De bevoegdheden van de regulators kunnen betrekking hebben op het nemen van besluiten in een individueel
geval waarbij ex ante voorschriften voor een concreet geval kunnen worden gesteld
(geschilbeslechting) of waarbij achteraf wettelijke open normen worden geinterpreteerd en toegepast. De sectorspecifieke'economic regulators' hebben naast de Office
for Fair Trading (OFT) op basis van de Competition Act 1998 de bevoegdheid tot toepassing van de nationale en Europese mededingingsregels en oplegging van hoge
boetes ('concurrent powers').41 De Enterprise Act 2002 heeft de sanctionerende
bevoegdheden van de OFT aanzienlijk uitgebreid, waardoor deze instantie zelfs
strafrechtelijke onderzoeken kan starten tegen natuurlijke personen die bij een kartel zijn betrokken en bij de rechter de oplegging van strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf, kan vorderen. 42
Naast de concrete regulerende en sanctionerende bevoegdheden hebben de sectorspecifieke 'economic regulators' ook de bevoegdheid tot het stellen van algemene
regels door het initieren van wijzigingen van vergunningvoorwaarden ('licence
modifications') of de aanname van algemene verbindende voorschriften. De Office
of Gas and Electricy Markets (OFGEM)43 heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid een wijziging van de standaard vergunningvoorwaarden voor de energiebedrijven voor te
stellen, indien zij deze wijziging noodzakelijk acht voor de realisatie van de doelstellingen van de Utilities Act 2000.44 0p basis van de vergunningen heeft de OFGEM
de bevoegdheid de tarieven voor de toegang tot energienetwerken te reguleren. Ver-

40.

Zie C. Graham, 'The Enterprise Act 2002 and Competition Law', MLR 2004, nr. 2,

p.

273-288 en

R. Baldwin, 'The New Punitive Regulation', MLR 2004, nr. 3, p. 351-383.
41.
42.
43.

Competition Act 1998, sectie 54 en schedule 10.
Enterprise Act 2002, sectie 192-202.
In feite ontleent de Gas

and

Electricity

Markets Authority (GEMA) de bevoegdheden aan de

Utilities

Act 2000. GEMA wordt ondersteund door OFGEM voor de uitvoering van de bevoegdheden en het
beleid van de GEMA. OFGEM is het publieke gezicht van de GEMA. Daarom zal in het vervolg van het
hoofdstuk gebruik worden gemaakt van de term OFGEM
44.

Utilities Act 2000, sectie 35

en Electricity Act 1989,

sectie 1 la.
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der heeft de OFGEM de bevoegdheid tot vaststelling van kwaliteitsmaatstaven45 en
mag zij beslissen over de voorstellen tot wijziging van de netwerktoegangscodes die
door de marktpartijen worden ingediend.46 De Office of Communications (OFCOM)
geniet, binnen de ruimte die het Europese recht hiervoor biedt, op grond van de
Communications Act 2003 verschillende mogelijkheden tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften in de vorm van een 'order' of een'regulation'.47 De
regering heeft de toekenning van dergelijke regelgevende bevoegdheden aan de
OFCOM gerechtvaardigd met een beroep op de noodzaak voor een flexibel wettelijk
regime. Het wettelijke kader moet kunnen worden aangepast aan technologische
veranderingen, veranderingen in de relevante markten en aan de publieke houdingen ten aanzien van smaak en netheid.48

De keuzeruimte van de 'economic regulators' kan aanmerkelijk worden ingeperkt,
wanneer de regering gebruikmaakt van dun van de verschillende mogelijkheden om
de bevoegdheidsuitoefening door de regulators te beinvloeden. Het kan gaan om
bevoegdheden die ex post of ex ante kunnen worden aangewend. Zo heeft de minister van Handel en Industrie, bijvoorbeeld, de ex post bevoegdheid om een veto uit te
spreken over een licence modification die door de OFGEM wordt voorgesteld.49 De
Communications Act 2003 geeft de minister de ex ante bevoegdheid op grond van
een ministeriele regeling algemene en individuele aanwijzingen te geven over de
wijze waarop de OFCOM haar bevoegdheden op het gebied van spectrummanagement moet uitoefenen:' Uit de parlementaire geschiedenis bij de Communications
Act 2003 blijkt echter dat deze bevoegdheid geen vrijbrief is voor de minister om in
te grijpen in de bevoegdheidsuitoefening door de OFCOM. De minister moet zich
beperken tot strategische aanwijzingen om te waarborgen dat de burger kan profite
ren van een optimaal gebruik van het spectrum.51 Hij moet de technische uitvoering
van deze aanwijzingen aan de OFCOM overlaten. 52

Tot op heden hebben

de ministers terughoudend gebruikgemaakt van hun controle
bevoegdheden, waardoor de regulators over het algemeen hun ruime bevoegdheden
45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.

Electricity Act 1989, sectie 39,39 A, 40 en 40 A.

Deze bevoegdheid ontleent OFGEM aan de vergunningen.
Communications Act 2003, sectie 45 en sectie 168. In de praktijk bestaat geen belangrijk verschil tussen de effecten van orders en regulations. Beide handelingen kunnen algemene regels
Zie bijvoorbeeld

bevatten, zie Wade & Forsyth 2004, p. 867.
Zie House of Lords en House of Commons, Joint committee on the Draft Communications Bill, HL
169-1/HC 876-I, sessie 2001-2002, annex 6.
Utilities Act 2000, sectie 35 en Electricity Act 1989, sectie 1la. De minister had een vergelijkbare
bevoegdheid op grond van de Telecommunications Act 1984, sectie 12.
Communications Act 2003, sectie 156.
Zie House of Lords en House of Commons, Joint committee on the Draft Communications Bill, HL
169-1/HC 876-I, sessie 2001-2002, London 2002, paragraaf 178. Hier kan bijvoorbeeld worden

gedacht aan aanwijzingen voor de reservering van spectrum voor de uitvoering van publieke veiligheidsdiensten.
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daadwerkelijk onafhankelijk hebben kunnen uitoefenen.53 Deze terughoudendheid
vloeide onder andere voort uit het respect voor de onafhankelijkheid van de regulators. Daarnaast had de politiek lange tijd geen duidelijke visie op de inbedding van
de'economic regulators' in de constitutionele structuur van het VK en de afbakening
van verantwoordelijkheden tussen de politiek en de regulators. De volgende paragraaf behandelt de poging van de Labour-regering een dergelijke visie te formuleren.

10.3.2

Afbakening verantwoordelijkheden politiek en 'economic regulators'

10.3.2.1 De Utilities Review
In het VK is veel gediscussieerd over de vraag in hoeverre de delegatie van ruime discretionaire en regelgevende bevoegdheden aan de 'independent regulators' op

gespannen voet staat met de constitutionele beginselen 'Parliamentary Sovereignity,54 en 'Separation of Powers'.55 Het is algemeen aanvaard dat deze constitutionele beginselen zich niet verzetten tegen de delegatie van de regelgevende bevoegdheid tot de uitwerking van de details van wetgeving, maar in de praktijk blijkt het
moeilijk te zijn de grens te trekken tussen wetgeving en bestuur en bestaan geen
56
harde juridische regels betreffende deze afbakening.

Naar aanleiding van de Utilities Review heeft de Labour-regering uitgangspunten
voor de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen het parlement, de minister
en de'economic regulators' geformuleerd.57 Deze uitgangspunten zijn ontwikkeld op
basis van ervaringen met economische regulering en zij vormen nu het model voor

52.

Department of Trade and Industry and Department of Culture, Media and Sports, Government's

Response to the Report of the Joint committee on the Draft Communications Bill, Cm 5646, oktober
2002, paragraaf 68. De Communications Act bevat een aantal waarborgen voor een zorgvuldige uitoe-

fening van de aanwijzingsbevoegdheid door de minister. De minister moet de aanwijzingen via een
transparante procedure en na consultatie van de betrokken marktpartijen en de OFCOM vaststellen.
Voorts moet een ontwerp-regeling aan het Parlement worden voorgelegd en door een resolutie van
beide huizen worden goedgekeurd.
53.

Norton 2004a, p. 794.

54.

Volgens dit beginsel is het parlement de soevereine wetgevende macht die een onbeperkte wetgevende
bevoegdheid heeft. Zie hierover Barendt 2004, p. 30-33.

55.

Evenals in Nederland bestaat in het VK geen strikte scheiding tussen de drie machten, maar

is

sprake

van een systeem van 'checks and balances'. De verschillende machten controleren elkaar en houden
elkaar in evenwicht teneinde machtsmisbruik te voorkomen. De regering wordt gevormd uit leden van
het parlement en is betrokken bij de initiering van nieuwe wetgeving. Niettemin zijn wel elementen
van de drie-machtenleer aanwezig in het Engelse staatsbestel, wat blijkt uit de rol van de onafhanke-

lijke rechter en de leer van de ministeriele verantwoordelijkheid, Barendt 2004, p. 38-42 en zie ook
R Craig, 'Fundamental Principles of Administrative Law', in: D. Feldman 2004 (ed), English Public Law,
Oxford: Oxford University Press 2004 (hierna Craig 2004a), p. 706-707.
Feldman

English Public Law,

56.

Zie E. Ellis, 'Sources of Law and the Hierarchy of Norms', in: D.

57.

Oxford: Oxford University Press 2004, p. 51 en zie Wade & Forsyth 2004, p. 857-858.
DTI, Green paper, A Fair Deal for Consumers, Modernizing the Framework for Utility Regulation, Cm 3898,
London, juli 1998. Zie hierover Lawrence 2002, p. 5 en Bell 1998, p. 1-6.

(ed),
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de regulering van de nutssectoren.58 De wetgever en de regering zullen duidelijk formuleren wat de doelstellingen van de wetgeving zijn en zij moeten een raamwerk
crearen dat garandeert dat de regulators in overeenstemming met deze doelstellingen handelen.59 Het zal een primaire taak van de'economic regulators' zijn de belangen van de consument te beschermen. Daarnaast moet worden erkend dat een regulator niet in een vacuum opereert, maar dat zijn besluiten ook gevolgen kunnen
hebben voor sociale, milieu en economische belangen. Het is echter de taak van de
politiek vast te stellen hoe de regulator rekening moet houden met niet-economische doelstellingen. De regulators moeten zorgen dat de bedrijven voldoende inkomsten kunnen genereren voor de realisatie van de economische en sociale doelstellingen die door de wetgever en de regering zijn opgelegd.60
Bovengenoemd modelligt ook ten grondslag aan de Communications Act 2003 en de
Utilities Act 2000. Deze wetten gebruiken de term 'primary duties' om aan te geven
welke doelstellingen het belangrijkste zijn in de besluitvorming van de 'economic
regulators'.61 De OFGEM en de OFCOM hebben als primaire doelstelling de belangen van de consument te beschermen, indien noodzakelijk door het bevorderen van
effectieve mededinging tussen de marktpartijen in de energie- en in de communicatiesector.62 Daarnaast formuleert de wetgeving een groot aantal secundaire doelstellingen en belangen waarmee de regulators rekening moeten houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden. De Communications Act 2003 bevat een expliciete
verplichting voor de OFCOM om haar aan het Europese recht ontleende bevoegdheden in overeenstemming met de doelstellingen en regelgevingsbeginselen van de
Kaderrichtlijn te interpreteren. 63
10.3.2.2 Duidelijkere formulering wetteliyke doelstellingen door wetgever
Het duidelijker formuleren van doelstellingen en het aanbrengen van een hierarchie

in de doelstellingen, zal de regulator helpen bij de beoordeling van de vraag of hij zijn
bevoegdheden in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever uitoefent.
Het onderscheid tussen primaire en secundaire doelstellingen zal echter nog steeds
geen panklare oplossing bieden voor de moeilijke vragen en belangenconflicten waarmee de regulators worden geconfronteerd.64 De bescherming van het belang van de
consument omvat vele aspecten, zoals de prijzen, de kwaliteit, de continuiteit, het
58.

Zie hierover R Vass, 'The Principles of Better Regulation, Separating Roles and Responsibilities', in:

R Vass (ed), Regulated Industries, The Governance Contract, proceedings 30, Bath

University: CRI 2002,

p. 21-42.
59.

Lawrence 2002, p. 5 en Bell 1998, p. 1-6.

60.

BRTF 2001, p. 18.

61.

Lawrence 2002, p. 7.

62.

Utilities Act

63.

Communications Act 2003, sectie

64.

C.
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2000, sectie 9 en sectie 13 en zie Communications Act 2003, sectie 3.

Graham, Regulating

3,

paragraaf 6, sectie 4.

Public Utilities, a Constitutional

Approach, Oxford: Hart 2000 (hierna Graham
2000a), p. 33 en C. Graham, 'The Utilities Bill', Utilities Law Review 2000, nr. 3, p. 92 e.v.
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aanbod van de diensten en het verschil in voorkeuren van verschillende consumentengroepen. De regulators moeten hierbij rekening houden met de kortetermijn, mid-

dellangetermijn en de langetermijnbelangen van de consument, maar ook met de
noodzaak dat de gereguleerde bedrijven hun diensten kunnen financieren.65 In sommige situaties zal het in het voordeel van de consument zijn om de mededinging te
bevorderen, terwijl in andere situaties het in het belang van de consument kan zijn de
66
mededinging te beperken ter realisatie van de universele dienstverlening.
De Communications Act 2003 erkent expliciet de moeilijkheid van de regulerende
taak en stelt dat wanneer in een zaak sprake is van een conflict tussen de doelstellingen waarmee OFCOM rekening moet houden, de OFCOM het conflict moet oplossen
op de manier die zij onder die omstandigheden het beste acht. Bovendien moet
OFCOM een publieke verklaring publiceren, waarin zij motiveert op welke wijze zij
in belangrijke zaken een belangenafweging heeft gemaakt tussen conflicterende primaire doelstellingen. 67
10.3.2.3 Formulering strategische beleidslijnen door minister
Naast het maken van het onderscheid tussen primaire en secundaire doelstellingen,
heeft de minister de bevoegdheid om richtsnoeren of aanwijzingen te formuleren
inzake de realisatie van niet- economische belangen door de OFGEM respectievelijk
de OFCOM.68 Op basis van de Utilities Act 2000 zal de minister op gezette tijden
richtsnoeren ('guidance') geven over de wijze waarop de OFGEM bij moet dragen aan
de realisatie van de sociale en milieudoelstellingen.69 De juridische status van de
richtsnoeren die de minister ten aanzien van de OFGEM kan formuleren, is vergelijkbaar met ministeriele beleidsregels zoals we die in Nederland kennen, omdat
'have regard to' impliceert dat zij niet absoluut bindend zijn.70 De minister stelt de
richtsnoeren vast na raadpleging van de OFGEM, de Gas and Electricity Consumer
Council (zie hierover par. 10.4.3), de marktpartijen en andere personen van wie de
minister consultatie passend acht. De minister heeft op basis van de Communications Act 2003 de bevoegdheid de OFCOM algemene en individuele aanwijzingen te
geven, die door OFCOM moeten worden opgevolgd en daarom het karakter van bindende regels hebben. De bevoegdheid van de minister is beperkt tot nader omschreven belangen, namelijk de nationale veiligheid, het belang van de relaties met andere
Graham

65.

Zie hierover

66.

Prosser 1999, p. 200.

67.

Communications Act 2003, sectie 3, paragraaf 7 t/m 12. Belangrijke zaken zijn zaken waarin een grote
beleidswijziging aan de orde is, zaken die waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor personen die commerciele activiteiten verrichten in de betreffende relevante markt(en), zaken die waarschijnlijk grote
gevolgen hebben voor het publiek in het VK of een deel van het VK of andere zaken die volgens
OFCOM ongewoon belangrijk zijn.

2000a, p. 32-33.

Communications Act 2003,

sectie 5.

68.

Utilities Act 2000, sectie 10 en zie

69.
70.

Utilities Act 2000, sectie 10.
Zie over de juridische effecten van 'ministerial guidance', Wade 2004, p. 867-868.
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landen, het belang van de naleving van internationale verplichtingen en het belang
van de veiligheid van het publiek of de volksgezondheid. Daarnaast moet de
bevoegdheid transparant worden uitgeoefend.71

Hier moet worden opgemerkt, dat het voor de politiek (de minister al dan niet op verzoek van het parlement) vaak moeilijk is overeenstemming te bereiken over belangrijke strategische keuzes. Echter, ook in het geval dat de politiek dergelijke keuzes
heeft gemaakt, hebben de regulators nog steeds de nodige ruimte economische keuzes te maken betreffende de instrumenten waarmee dergelijke doelstellingen en
belangen worden gerealiseerd.72 Voorts zal de minister bij de opstelling van de aanwijzingen en de richtsnoeren op grond van artikel 10 EG het Europese recht moeten
respecteren. Hij mag de OFCOM en de OFGEM niet verplichten tot de schending van
het Europese recht, inclusief de algemene en specifieke verplichtingen tot loyale
samenwerking met de Commissie en de toezichthouders uit de andere lidstaten. Echter, in formeel opzicht zijn de omstandigheden waaronder de minister van zijn
bevoegdheden gebruik mag maken, reeds beperkt en genieten de nationale autoriteiten voldoende flexibiliteit het Europese recht te respecteren. Hierdoor kunnen zij in
principe ook voldoen aan de plicht op grond van artikel 10 EG en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen rekening te houden met Europese beleidsregels van de Europese Commissie en/of de netwerken, tenzij afwijking op grond van
objectieve redenen kan worden gerechtvaardigd (zie uitgebreid hfdst. 8 en 9).

10.3.3

Naar een 'stakehoWers approach'

De Utilities Review van de Labour-regering heeft geresulteerd in een herijkte visie op
de rol van de 'independent economic regulator' in de Engelse constitutionele rechtsorde. De herformulering en verduidelijking van de doelstellingen en verantwoordelijkheden van de regulators laten een verschuiving van de oorspronkelijke 'regulatory contract approach' naar de'stakeholders approach' zien, waarin de regulators op
een legitieme en effectieve wijze rekening moeten houden met de belangen van alle
belanghebbende marktpartijen ('stakeholders').73 Het is algemeen aanvaard dat de
regulators ruime discretionaire bevoegdheden nodig hebben om de doelstellingen
van de regelgevingskaders te realiseren. Daarbij wordt niet uitgesloten dat zij de
beschikking krijgen over regelgevende bevoegdheden om hen in staat te stellen de
wettelijke regels aan te passen aan technologische en economische ontwikkelingen
en om op een loyale wijze uitvoering te geven aan het Europese recht.

71.

Zie Communications Act 2003,

72.

Zie hierover C. McCarthy, speech to a conference on 'the politicisation of the regulatory policy', organ-

sectie 5.

ised by the Regulatory Policy Institute, 6 november 20002, Annex 1 to OFGEM Memorandum
opgenomen in: House of Lords report (volume II) 2004.
73.
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Prosser 1999,

p.

206-209.
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De verantwoordelijke ministers mogen hun bevoegdheden ten opzichte van de regulators enkel gebruiken om strategische beleidslijnen uit te zetten en zij laten in de
praktijk de regulators de vrijheid deze beleidslijnen te realiseren.74 Hierdoor hebben
zij ook voldoende flexibiliteit op een effectieve wijze rekening te houden met het
Europese recht, inclusief de specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale
samenwerking met de Commissie en de toezichthouders uit de andere lidstaten. Het
duidelijker formuleren van de doelstellingen en de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de politiek en de regulators wordt gezien als de eerste stap om de
regulators in te bedden in de constitutionele structuur. Het inzicht bestaat dat het
wettelijke kader moet worden aangevuld met extra garanties, die zorgen dat de regulators daadwerkelijk rekening houden met alle relevante belangen en deze binnen het
door de wetgever en minister gestelde strategische kader op een goede manier afwegen. De volgende paragrafen bekijken met welke procedures, normen, instituties en
processen van controle en verantwoording de 'stakeholders approach' wordt geinstitutionaliseerd.75

10.4

'BRC Principles of good regulation'

10.4.1

De inhoud en juridische werking van de 'BRCprinciples Ofgood regulation'

Zoals gezegd, toetst de BRC wetgeving en het optreden van de'economic regulators'
aan de 'BRC principles of good regulation'. Deze beginselen hebben als doel de kwa-

liteit van wetgeving en regulering te verbeteren, in die zin dat overheidsregels nood-

zakelijk, eerlijk, effectief en betaalbaar zijn en dat zij het vertrouwen van het publiek
genieten. De relevante beginselen betreffen het proportionaliteitsbeginsel, het
transparantiebeginsel, het vereiste van accountability, het vereiste van consistentie
en doelgerichtheid.76 Hieronder volgt een kort schema waarin de betekenis van de
verschillende beginselen is weergegeven.
Accountability

Transparantie

Proportionaliteit

Doelgerichtheid

Consistentie

Regulators moeten
hun beslissingen
rechtvaardigen en

Regulators zijn
open en hun regels
eenvoudig en
gebruiksvriendelijk.

Regulators intervenieren
alleen wanneer nood-

Regulering moet
Zijn gericht op het
probleem en

neveneffecten

Regels moeten
consistent zijn
en eertijk
worden

minimaliseren.

uitgevoerd.

worden

gecontroleerd

door het publiek.

zakelijk. Remedies
moeten geschikt zijn voor
de oplossing van het

risico. De kosten moeten
worden ge,dentificeerd en
geminimaliseerd.

House of Lords

74.

Dit blijkt ook het onderzoek van de

75.

Prosser 1999, p. 213-217.
BRTE Principles of Good Regulation

76.

(volume I) 2004, p

44 en 45.

2003, http://www.brc.gov.ul /publications/principlesentry.asp

(hierna BRTF 2003b).
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De beginselen zijn geinspireerd door de aanbeveling van de OECD betreffende de
verbetering van de kwaliteit van overheidsregulering en hebben zelf weer invloed
77
uitgeoefend op de ontwikkeling van de beginselen in het Europese recht. In het
de beginselen
Engelse recht betreffen de beginselen soft law. Echter, de inhoud van

komt overeen met de inhoud van de nieuwe good governance beginselen, die deel
uitmaken van de Europese algemene rechtsbeginselen, zoals het proportionaliteitsbeginsel, het effectiviteitsbeginsel, het transparantiebeginsel, het consistentiebeginsel en het participatiebeginsel. Deze nieuwe good governance beginselen zijn allemaal terug te leiden tot een fundamenteel recht op een goed bestuur en moeten door
de regulators worden gerespecteerd bij de uitvoering en toepassing van het Europese
recht (zie uitgebreid hfdst. 2).
De nieuwe good governance beginselen functioneren naast de bestaande beginselen
van de rule of law, inclusief het beginsel van'due process',78 het beginsel van een consistent en eerlijk overheidsoptreden, het legaliteitsbeginsel en het respect voor de
mensenrechten. De nieuwe en de bestaande beginselen overlappen voor een belangrijk deel.79 Voorzover de nieuwe good governance beginselen samenvallen met de
bestaande beginselen van de rule of law, hebben zij via laatstgenoemde beginselen
juridische werking voor de regulators. Het Europese recht heeft het proportionaliteitsbeginsel geintroduceerd in de Engelse rechtsorde. Het beginsel geldt dan ook
enkel voor overheidsoptreden waarbij uitvoering of toepassing wordt gegeven aan

het Europese Gemeenschapsrecht of waarbij een inbreuk wordt gemaakt op de
Human Rights Act 1998 en heeft buiten deze gebieden nog geen zelfstandige bete80
kenis voor de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.

77.

OECD Council recommendation on improving the quality of government regulation, OECD/GD 95

(95). Zie ook Europese Commissie, Europese governance, Een witboek, COM(2001)428def, Brussel 25 juli
2001. De Britse regering heeft een belangrijke input geleverd in het 'better regulation'-programma van
de Europese Commissie, dat ter uitvoering van het Witboek is opgesteld (zie Mededeling van de Commissie, Action plan simplifying and improving regulatory environment, COM(2002)278final, Brussel juni
2002). In 2005 was de verbetering van de Europese regelgeving een van de prioriteiten van het Britse

voorzitterschap van de Raad van de EU.
78

Het recht op 'due process' bestaat in feite uit twee elementen. Ten eerste heeft een persoon die in zijn

79.

belangen wordt geraakt door een besluit, het recht hierover in kennis te worden gesteld en te worden
heeft de betrokken persoon recht op de
gehoord voordat de beslissing wordt genomen. Daarnaast
De precieze invulling van de vereisten,
instantie.
een
onafhankelijke
behandeling van zijn zaak door
hangt af van de omstandigheden van het geval. De 'due process'-vereisten zijn niet van toepassing op
de aanname van algemeen verbindende voorschriften. Niettemin kan worden betoogd, dat personen
acht worden genomen wanneer de algegerechtvaardigd mogen verwachten dat deze vereisten ook in
mene regels gevolgen hebben voor Jn onderneming of voor een beperkte groep ondernemingen. Zie
hierover verder S.H. Bailey, 'Ground for Judicial Review: Due Process, Natural Justice and Fairness', in:
D. Feldman (ed), English Public Law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 794-804 en p. 810-813.
Zie voor de uitleg van het concept van de rule of law hoofdstuk 1, paragraaf 8.5.

80.
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10.4.2

De functie van de beginselen vangoodgovernance

Mede geinspireerd door activiteiten van de regulators zelf heeft de BRC gestimuleerd
en aanbevelingen gedaan, dat de regulators de nieuwe
beginselen van good governance in de praktijk toepassen en naleven ter waarborging van hun legitimiteit.81 De
regulators vallen niet binnen de wijze waarop het beginsel van de 'Parliamentary

Sovereignity' en het beginsel van de scheiding der machten traditioneel zijn uitgewerkt in het VK. Het beginsel van de'Parliamentary Sovereignity' en het
beginsel van
de ministeriele verantwoordelijkheid blijven van
belang. Echter, laatstgenoemde
beginselen zijn door een nieuwe invulling niet toereikend om een legitieme bevoegdheidsuitoefening te waarborgen, omdat de regulators in bepaalde mate op afstand
van het parlement en de minister regels mogen stellen of open normen
mogen interpreteren. Daarnaast zijn de bestaande beginselen van de rule of law voornamelijk
gericht op de bescherming van de rechten van burgers in een concreet geval en niet op
de waarborging van een legitieme belangenafweging op een algemeen niveau.82 De
nieuwe good governance beginselen hebben de specifieke functie te zorgen dat de
'economic regulators', bij de uitoefening van hun algemene en concrete
regulerende
bevoegdheden de conflicterende belangen van de relevante stakeholders op een goede
wijze afwegen en dus in overeenstemming handelen met de waarden van de rule of
law en het beginsel van 'Parliamentary Sovereignity'. Het respect voor de bestaande
beginselen van de rule of law blijft van belang voor de bescherming van de rechten van
de burgers, die in een concreet geval worden geraakt door een sanctionerende of een
andere ingrijpende reguleringsbeslissing van een regulator.
10.4.3

De beginselen van goodgovernance in de wetgeving

In 2003 deed de BRC de aanbeveling dat het parlement en de minister beter zouden
moeten controleren of de regulators de good governance beginselen
respecteren,
door deze bijvoorbeeld in de wetgeving op te nemen.83 De regering
reageerde niet
onverdeeld positief op dit voorstel, omdat zij van mening was dat de
beginselen vaag
en niet uitgekristalliseerd zijn, wat beroepsprocedures in de hand zou werken. Verder
trokken sommige wetenschappers het nut en de doeltreffendheid van de beginselen
van good governance bij de bevordering van een goede taakuitoefening in twijfel,
omdat de beginselen op gespannen voet staan met elkaar en dat altijd een
afweging
tussen de verschillende beginselen moet worden gemaakt. Deze afweging zou het
reguleringsproces minder doorzichtig kunnen maken en dus ten koste gaan van het

transparantiebeginsel.84 Toch overwoog de regering dat de departementen de ruimte

81.
82.

BRTF 2001, p. 6-7 en BRTF 2003, p. 31.
Zie bijvoorbeeld ook voetnoot 78.

83.

BRTF 2003a, p. 31.
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hebben de beginselen in de wetgeving vast te leggen, indien zij dit onder omstandig85
heden passend achten.
Ondanks de aanvankelijk voorzichtige houding van de regering bevatten de Communications Act 2003 en de recente Energy Act 2004, mede onder invloed van de ontwikkeling van de nieuwe good governance beginselen op Europees niveau, expliciete verplichtingen voor de OFCOM respectievelijk de OFGEM rekening te houden met de
beginselen van good governance en alle andere beginselen die volgens OFCOM en
OFGEM overeenkomen met regulatory best practice.86 De volgende paragrafen laten
zien dat de wetgeving voorts allerlei verplichtingen bevat om te waarborgen dat de
'economic regulators' daadwerkelijk in overeenstemming met de beginselen handelen.

10.4.3.1 Duty to review regulatory burdens'
De OFCOM heeft de verplichting de door haar opgestelde regels te evalueren en te
herzien om te vermijden dat onnodige regulering wordt opgelegd of gehandhaafd
('duty to review regulatory burdens').87 Daarbij moet de OFCOM rekening houden
met de wijze waarop de doelstellingen van de Communications Act 2003 kunnen
worden gewaarborgd of bevorderd door effectieve zelfregulering. De OFCOM moet
op gezette tijden een verklaring publiceren, waarin zij aangeeft hoe zij aan haar verplichting tot evaluatie en herziening voldoet. In de energiewetgeving ontbreekt een
vergelijkbare verplichting voor de OFGEM.
10.4.3.2 'Regulatory Impact Assessment' (RIA)
De OFCOM en de OFGEM hebben de verplichting een RIA uit te voeren en te publiceren met betrekking tot belangrijke ontwerp-besluiten, waarover burgers en personen die hierdoor waarschijnlijk aanzienlijk worden geraakt, moeten worden geconsulteerd.88 Het uitvoeren van RIA's vormt een belangrijk middel, waarmee de

OFCOM en de OFGEM het reguleringsproces kunnen structureren. Volgens de Communications Act 2003 en de Utilities Act 2000 moeten de regulators daarbij de rele-

84.
85.

Zie C. Hood, R. Baldwin en H. Rothstein, 'Assessing the Dangerous Dog Act: When Does a Regulatory
Law Fail?', Public law 2000, p. 282-305.
Government response, Better Regulation Task Force Report: 'Independent Regulators', February 2004,

http://www. brc.gov. uk/government_responses/.
86.

Communications Act 2003,

87.

Communications Act 2003, sectie 6.

88.

Communications Act 2003,

sectie 3, paragraaf 3

sectie 7. Zie

en Energy Act 2004, sectie 178.

ook Sustainable Energy Act 2003,

sectie 6 die

een sectie 5a aan

de Utilities Act 2000 heeft toegevoegd met een verplichting inzake het uitvoeren en de publicatie van
RIA's. Belangrijke voorstellen betreffen voorstellen, die belangrijke beleidswijzigingen met zich brende gereguleerde markten of die aangen, die aanzienlijke gevolgen hebben voor de marktpartijen in
zienlijke gevolgen hebben voor het publiek in het Verenigd Koninkrijk.
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vante richtsnoeren over de opstelling van RIA's in acht nemen die door de regering
en/of de National Audit Office zijn opgesteld.89
In een RIA informeert de regulator de belanghebbende marktpartijen onder andere
over de wetenschappelijke basis van de maatregelen, inclusief een kwantificering van
de kosten van het risico dat wordt gereguleerd, de verschillende reguleringsalternatieven, een kwalitatieve en voorzover mogelijk een kwantitatieve onderbouwing van
de kosten en baten van de verschillende reguleringsalternatieven en een motivatie
van de keuze voor een bepaalde optie. Het is van belang dat de regulator bij de analyse van de verschillende opties ook de optie meeneemt dat niet wordt gereguleerd
('do nothing'-optie). Daarnaast moet de RIA de verschillende handhavingsopties, het
verwachte niveau van naleving en de methoden voor de evaluatie en herziening van
de regeling aan de orde stellen. Van belang is, dat een'competition test' onderdeel is
van de RIA's. In eerste instantie moeten de regulators de 'competition filter' toepassen om te beoordelen of een regeling potentiele gevolgen voor de mededinging kan
hebben. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, moet een gedetailleerde
mededingingsanalyse worden uitgevoerd, waarbij een model van de OFT in acht
moet worden genomen.w De OFT kan de regulators van advies voorzien bij de uitvoering van de competition test.

10.4.3.3 Consultatieverplichtingen
Voornamelijk de Communications Act 2003 bevat uitgebreide consultatieverplichtingen, die afhankelijk van de aard van de bevoegdheid en per bepaling kunnen verschillen.91 De procedurele bepalingen zijn echter niet zo genuanceerd en duidelijk als die
van de Financial Services and Markets Act 2000, waarin naar het voorbeeld van de
Amerikaanse Administrative Procedure Act (APA) een algemeen onderscheid wordt
gemaakt tussen de opstelling van algemene regels ('rule-making') en de uitoefening
van concrete regulerende en/of sanctionerende bevoegdheden ('adjudication').92
Indien de Financial Services Authority (hierna: FSA) nieuwe regels voorstelt, moeten
de ontwerp-regels, vergezeld van een kosten-batenanalyse en een uitleg van het doel
van de regels, worden gepubliceerd en moeten de marktpartijen in een openbare procedure worden geconsulteerd. Met de publicatie van de definitieve regels wordt tege89.

Zie bijvoorbeeld Cabinet Office, Regulatory Impact Unit,

Good

Policy Making,

A

Guide

to

Regulatory

Impact Assessment, Augustus 2006.
90.

Office of Fair Trading, Guidelines for Competition Assessment, a Guide for Policy Makers Completing Regu-

latory Impact Assessments, OFT355, February 2002.
91.

Zie bijvoorbeeld sectie 94 (enforcement

SMP conditions), sectie 188 (disputes)

en sectie 403 (algemeen

verbindende voorschriften). Zie verder voor een uitgebreid overzicht van de verschillende wettelijke
consultatieverplichtingen van OFCOM, de publicatie van OFCOM, 'How Will OFCOM Consult'?, annex
1 (http://www.ofcom.org.uk/consult/consult_method/consult_guide.pdf). Zie voor procedurele verplichtingen voor OFGEM bijvoorbeeld Utilities Act 2000, sectie 4 (publicatie werkprogramma's), sectie
33 (licence modifications) en sectie 59 (enforcement).
92.

Zie hierover Prosser 2004,

p.

320-323.
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lijkertijd een verslag van de tijdens de consultatie gernaakte opmerkingen, inclusief de

reacties van de FSA, openbaar gemaakt. Afwijkingen van de ontwerp-regels moeten
worden gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse.93 In het geval van adjudication wordt voorzien in een scheiding tussen de onderzoeks- en sanctieprocedures,
waarbij de sanctiebesluiten worden genomen door een afzonderlijk 'Enforcement
94
Committee' waarvan enkel de voorzitter een werknemer van de FSA is.
10.4.3.4 Freedom OfInformation Act 2000
Een andere belangrijke ontwikkeling voor de praktijk van de 'economic regulators'
betreft de volledige inwerkingtreding van de Freedom of Information Act 2000
(hierna: FOI 2000) in 2005.'5 Het doel van de FOI is om een cultuur van openheid en
verantwoording tot stand te brengen. De FOI moet bevorderen dat het publiek een
beter begrip heeft van de wijze waarop overheidsorganen hun taken uitvoeren,
waarom zij beslissingen maken en hoe zij het publieke geld uitgeven. Ter uitvoering
van de FOI 2000 hebben de'economic regulators' zogenaamde'publication schemes'
gepubliceerd op hun website.96 In deze schema's wordt aangegeven welke soorten
de regulators publiceren, hoe zij de informatie publiceren en waar en hoe
de burgers deze informatie kunnen verkrijgen. Op basis van de FOI hebben alle 'economic regulators' in beginsel de verplichting om binnen 20 werkdagen informatie te

informatie

verstrekken indien daartoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend, tenzij een van
de absolute of relatieve uitzonderingsgronden van toepassing is.97 Indien een burger
een klacht heeft over het functioneren van het transparantieregime van de regulators, moet hij zich eerst wenden tot de regulators zelf. Indien de burger van mening
is dat zijn klacht niet bevredigend is behandeld, kan hij zich tot de 'Information
Commissioner' wenden. Laatstgenoemde kan een 'enforcement notice' aannemen

93.

Financial Services

and Markets Act 2000, sectie 155.

94.

Financial Services

and Markets Act 2000,

95.

Zie voor een uitgebreide informatie over de achtergrond en inhoud van de FOI: de website van de Infor-

96.

mation Commissioner: www.informationcommissioner.gov.uk.
Zie OFCOM's publication scheme, www. ofcom.org.uk en OFGEM's publication scheme, www.OFGEM.gov.uk.

97.

Zie FOI Act 2000, secties 1 en

2.

sectie 395.

Relatieve uitzonderingsgronden

kunnen

alleen

worden ingeroepen,

indien een dringend publiek belang zich tegen publicatie verzet. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het
de commerbelang van de bescherming van bedrijfsgeheimen of het voorkomen van benadeling van
ciele belangen van een persoon. Indien een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, geldt het
recht op toegang tot informatie in het geheel niet. Volgens sectie 44 van de FOI hebben bestaande wettelijke beperkingen voor openbaarmaking voorrang op de FOI. Dit wil zeggen dat de OFCOM en de
OFGEM moeten nagaan of een van de beperkingen uit de Communications Act 2003 (sectie 393) respectievelijk de Utilities Act 2000 (sectie 105) van toepassing is alvorens zij informatie openbaar
maken. Het uitgangspunt is dat informatie die betrekking heeft op een particulier of een bepaalde
onderneming, in beginsel niet zonder toestemming van de betrokken onderneming of particulier zal
worden gepubliceerd, tenzij een andere uitzonderingsgrond van toepassing is. Deze uitzonderingen
hebben onder andere betrekking op de uitwisseling van informatie tussen nationale autoriteiten met
het oog op de vergemakkelijking van de wettelijke taakuitoefening door de ontvangende autoriteit.
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en de regulator dwingen informatie openbaar te maken bij een gebrekkige naleving
van de verplichtingen op grond van de FOI 2000.

10.4.4

Accountability ten opzichte van consument

10.4.4.1 Nieuwe vormen van participatie en stakeholderver
antwoording
Hoewel de regulators momenteel aan duidelijke wettelijke transparantie- en consultatieverplichtingen zijn onderworpen, bestaan nog geen garanties dat alle belanghebbende stakeholders op effectieve wijze kunnen opkomen voor hun
belangen. De
gereguleerde marktpartijen en de grootverbruikers hebben over het algemeen voldoende middelen en daadkracht om hun belangen te vertegenwoordigen bij de regulators. Het is daarom van belang dat de stem van de consument een effectief
tegenwicht kan bieden.98 Echter, de kleinverbruikers en de kleinere bedrijven zullen

zonder stimulansen van de overheid waarschijnlijk niet proberen het regulerings-

proces systematisch te beinvloeden. De speciale wettelijke regelingen voor de verte-

genwoordiging van de consument in de gereguleerde nutssectoren kunnen worden
beschouwd als nieuwe good governance instrumenten, die de participatie van de
consument in het besluitvormingsproces van de regulator en het proces van controle
en verantwoording ten opzichte van de consument bevorderen.99 Zij vormen een
extra waarborg, dat de regulator voldoende informatie verkrijgt om op een
legitieme
en effectieve wijze rekening te houden met de belangen van alle stakeholders.
10.4.4.2 Het Consumer Panel en Energywatch
Ook de Utilities Act 2000 en de Communications Act 2003 bevatten de
grondslag voor
de oprichting van onafhankelijke organen die waarborgen dat de consument een effectieve stem heeft bij de OFGEM respectievelijk de OFCOM. Op grond van de Communications Act 2003 moet de OFCOM effectieve mechanismen opzetten en onderhouden voor de consultatie van de consument, inclusief de oprichting
van een 'Consumer
Panel' dat tot taak heeft de OFCOM en andere personen te adviseren. 100 Het Consumer Panel opereert onafhankelijk van de OFCOM. De OFCOM heeft zich
gecommitteerd het Consumer Panel te voorzien van de benodigde mensen en financiale middelen om deel te kunnen nemen aan consultatieprocedures en financiert dit via
bijdragen
van het bedrijfsleven.101 De OFCOM moet op grond van de Communications Act 2003
rekening houden met adviezen van het Consumer Panel en motiveren wanneer zij van
de adviezen van het panel wil afwijken.102 De OFCOM en het Consumer Panel hebben
een Memorandum of Understanding gesloten. In dit memorandum hebben de
organi-

98.
99.

Graham 2000a, p. 88-105.
Graham 200Oa, p. 87-91.

100. Communications Act 2003, sectie 16.
101. Communications Act 2003, sectie 38.
102. Communications Act 2003, sectie 16, paragraaf 7 en 10.
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saties zich verplicht tot vroegtijdige en eerlijke consultatie en samenwerking, openheid, informatie-uitwisseling, vertrouwelijkheid en een effectieve verdeling en gebruik

van middelen. 103

Energywatch heeft in tegenstelling tot de OFCOM wel rechtspersoonlijkheid en
functioneert volledig onafhankelijk van de 0FGEM. Zij wordt gefinancierd met
inkomsten vanuit het bedrijfsleven.104 Energywatch kan onder bepaalde voorwaarden zelfstandig informatie opvragen bij de regulators en de energiebedrijven.105 De
Utilities Act 2000 werkt verder niet uit hoe de OFGEM en Energywatch moeten
samenwerken. Niettemin hebben beide organisaties op grond van de wet een Memorandum of Understanding gesloten, waarin deze aspecten aan de orde komen.106 In
het Memorandum of Understanding hebben de OFGEM en Energywatch afspraken
gemaakt over informatie-uitwisseling, de coordinatie van informatie-verzoeken aan
107
de ondernemingen en de procedures voor de behandeling van klachten.

De organisatiestructuur van Energywatch biedt grotere waarborgen voor een onafhankelijke vertegenwoordiging van de stem van de consument.108 Ondanks de verschillende organisatievormen, zijn de functies van Energywatch en het Consumer
Panel vergelijkbaar. Beide organisaties moeten de belangen van alle consumenten
vertegenwoordigen, waarbij zij in het bijzonder aandacht besteden aan de gehandicapten, de chronisch zieken, de ouderen, personen met lage inkomens of die woonachtig zijn in afgelegen gebieden. Beide organisaties hebben als taak actief deel te
nemen aan consultaties, het houden van marktonderzoeken en het publiceren van
informatie over diensten van de marktpartijen. Energywatch heeft daarnaast de taak
klachten te behandelen over het functioneren van de energiebedrijven. In de telecommunicatiesector worden de klachten behandeld door alternatieve geschilbeslechtingslichamen (ombudsmannen), die onder het toezicht van de OFCOM worden opgericht en worden gefinancierd door de communicatiebedrijven.

Het is nieuw dat de consumentenorganisaties op grond van de Enterprise Act 2002
de'super complaint status' kunnen verkrijgen.109 Met deze status kunnen de organi103.

Het Memorandum is te vinden op de wesite van de OFCOM, http://www.ofcom.org.uk/about/csg/

104.
105.
106.

consumer_panel/memo_und.
Utilities Act 2000, sectie 8.
Utilities Act 2000, sectie 24 t/m 26.
Utilities Act 2000, sectie 7.

107.
108.

109.
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Zie http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/374_28july00.pdf.
Zie voor een discussie van de voor- en nadelen van de verschillende modellen voor consumentenvertegenwoordiging, G. Simmonds, Consumer Representation in Europe, Policy and Practice for Utilities and
Network Industries, part 1, research report 11, Bath University: CRI 2002.
De consumentenorganisaties moeten de aanvraag voor de 'super complaint status' indienen bij de
Minister van Trade and Industry. Zie voor de aanwijzingscriteria verder: DTI, 'Guidance for prospective
designated super complaint bodies', http://www.dti.gov.uk/files/file12743.pdf.
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saties bij de regulators of bij de OFT een klacht indienen dat de belangen van de consument aanzienlijk warden benadeeld door mededingingsbeperkende gedragingen
van bepaalde ondernemingen of andere kenmerken van een bepaalde markt. De
regulators en de OFT moeten binnen 90 dagen reageren op de klacht en motiveren
waarom ze wel of geen actie ondernemen. Deze actie zou kunnen bestaan uit de toe-

passing van de artikelen 81 en 82 EG of uit de verwijzing van de zaak naar de Competition Commission voor een marktonderzoek (zie verder par. 4.6). 110
10.4.4.3 Verhouding regulators-consumentenorganisaties
Aangezien zowel de regulators als de consumentenorganisaties de belangen van de
consument moeten bevorderen, rijst de vraag hoe de rol van de consumentenorganisaties zich verhoudt tot die van de regulators. Uit het House of Lords-rapport bleek
dat de consumentenorganisaties en de regulators soms conflicterende opvattingen
hebben over wat het beste is voor de consument.111 Deze conflicterende opvattingen
zijn verklaarbaar vanuit de verschillende wettelijke taken van de regulators en de

consumentenorganisaties. Een regulator moet namelijk op grond van de wet bij de
uitoefening van zijn primaire taak rekening houden met een aantal secundaire
belangen, waaronder de leveringszekerheid en de financiele draagkracht van de
bedrijven in een sector. De regulator is daarom een arbiter van verschillende belangen in plaats van een onafhankelijke stem van de consument.112 Vanwege deze reden
is het geen probleem, dat een regulator en een consumentorganisatie een uiteenlopende opvatting hebben over de juiste invulling van het belang van de consument.
Niettemin is in geval van uiteenlopende opvattingen wel van groot belang, dat
inzichtelijk wordt gemaakt wat de grondslag is voor de verschillen en dat de regulator in de definitieve besluitvorming motiveert waarom van de mening van de consumentenorganisatie wordt afgeweken.
10.4.4.4 Goodgovernance door consumentenorganisaties
Uit onderzoek van de NAO blijkt, dat de consumentenorganisaties een positieve
invloed hebben gehad op de positie van de consument in procedures in de gereguleerde sectoren.113 Toch rijst een fundamentele vraag met betrekking tot de activiteiten van de consumentenorganisaties. Hoe kan worden gezorgd dat de consumentenorganisaties zelf het consumentenbelang op een goede wijze vertegenwoordigen,
waarbij zij voldoende rekening houden met de gedifferentieerde belangen van de
110. Enterprise Act 2002, sectie 12 en sectie 205.
111. House of Lords (volume 1) 2004, p. 24-25.
112. Simmonds 2002, p. 83.

113. Zie verder NAO, Energy and Postwatch, Helping and protecting consumers, HC 1076 Session 2003-2004,
15 oktober 2004. De NAO heeft praktische aanbevelingen gedaan hoe de organisaties hun effectiviteit
kunnen verbeteren, die door de consumentenorganisaties zijn overgenomen. Zo heeft Energywatch
een groot onderzoeksprogramma opgezet om een beter begrip te verwerven van de wensen van de consument in de energiemarkt.
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verschillende consumentengroepen? Immers, de leden van de consumentenorganisaties worden niet gekozen door de consument maar worden benoemd door de regulators of de minister. Zij hebben een grote autonomie bij de beoordeling van de vraag
wat de beste manier is om de belangen van de consument te bevorderen.

In het licht van het voorgaande, doet het rapport van

de House

of Lords terecht de

aanbeveling, dat de wetgevingskaders waarborgen bevatten die garanderen dat ook
de consumentenorganisaties in overeenstemming handelen met de beginselen van
good governance en vooral het transparantiebeginsel. Voorts moeten zij op grond
114
van de wet worden verplicht regelmatig consumentenonderzoeken te houden.
Het is daarbij de taak van de regering te zorgen, dat deze organisaties op een wijze
worden gefinancierd, die hen in staat stelt hun taken op een effectieve wijze te realiseren. 115

10.4.5

De beginselen van goodgovernance in de praktijk

10.4.5.1 Goodgovernance initiatieven
In het rapport over regulators concludeert de House of Lords, dat het bewijs is gele-

verd van de positieve invloed van de wettelijke verankering van de beginselen van
good governance op de taakuitoefening en de accountability van de regulators en dat
deze ontwikkeling moet worden gestimuleerd.116

Ter uitvoering van de aanbevelingen van de BRC en de nieuwe wettelijke verplichtingen hebben de regulators vele initiatieven genomen ter verbetering van de transparantie en de effectiviteit van de consultatieprocedures en de kwaliteit van de besluiten. Zo is het een vaste praktijk van de regulators om de belanghebbende
marktpartijen te consulteren via uitgebreide openbare consultatieprocedures en de
leidende consultatiebeginselen te publiceren.117 De OFCOM volgt een innovatieve
benadering bij de invulling van consultatieprocedures en heeft intern een'Consultation Champion' aangesteld, die toeziet op de naleving van de door de OFCOM gepu114.
115.

House of Lords (volume 1) 2004, p. 24-25.
Het Department of Trade and Industry en HM Treasury hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van de consumentenorganisaties. Evenals in het NAO-rapport wordt benadrukt dat de consumentenorganisaties belangrijke voordelen hebben gehad voor de positie van de consument. Ook in dit rapport worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de effectiviteit van de consumentenvertegenwoordiging.
Voor de lange termijn overweegt DTI de afzonderlijke consumentenorganisaties op te laten gaan in 66n
consumentenorganisatie voor de netwerksectoren om beter te profiteren van de synergie tussen de activiteiten van de verschillende organisaties en de vertegenwoordiging van de consument te verbeteren. Zie
verder HM Treasury en Department of Trade and Industry, Consumer representation in Regulated Indu
stries, final report, URN 04/1341, juli 2004. Inmiddels is DTI een consultatie gestart over de hervorming
van de consumentenvertegenwoordiging, DTI, Strengthen and Streamline ConsumerAdvocacy, Consultation
on Consumer Representation and Redress, URN/682, januari 2006.

116.
117.
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House of Lords 2004 (volume 1), p. 55-56.
OFCOM, 'How will OFCOM consult'?, http://www.ofcom.org.uk/consult/consult_method/.
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bliceerde beginselen. De OFCOM heeft ter uitvoering van het proportionaliteitsbeginsel en de verplichting om geen onnodige regulering op te leggen of te
handhaven,
een openbare consultatie betreffende haar toekomstige reguleringstrategie gehouden en op basis hiervan een openbare verklaring
gepubliceerd ('Strategic review of
Telecommunications')118 Zowel OFCOM als OFGEM heeft richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop zij hun impact assessments uitvoeren en deze
integreren

in de consultatieprocedures.

119

10.4.5.2 Beperkingen van de beginselen van goodgovern
ance
Ondanks de positieve effecten van de verankering en operational

isering van de good
governance beginselen, blijkt uit onderzoek van de House of Lords en eerder onderzoek van de BRC tegelijkertijd dat het respect voor de good governance beginselen
op papier is gerealiseerd, maar dat de concrete uitvoering van deze beginselen in de
praktijk op fundamentele punten tekort kan schieten. 120
Over het algemeen wordt de grote mate van transparantie die door de regulators
wordt betracht, positief gewaardeerd, maar hier vloeit weer een ander
probleem uit
voort. Te veel transparantie en excessieve consultatie, vooral over bijzaken, leidt tot
consultatiemoeheid en moeilijkheden voor de stakeholders om te bepalen welke

onderwerpen voor hen relevant zijn. Dit benadeelt voornamelijk de kleinere marktpartijen, die, in tegenstelling tot de grote bedrijven, maar beperkte middelen hebben
om deel te nemen aan de consultatieprocedures van de regulators.121 Bovendien
kunnen uitgebreide consultatieprocedures weer leiden tot ongewenste vertragingen
van het besluitvormingsproces, die de regulators verhinderen
op slagvaardige wijze
in te spelen op de snelle marktontwikkelingen.
Ook tonen voorbeelden aan, dat de regulators bij het opstarten van een consultatieprocedure over een voorgenomen besluit niet altijd openstaan voor een echte dialoog. Binnen de regulators kan een cultuur heersen dat zij 'in het algemeen belang'
handelen en daarom hun mening superieur is aan die van de andere
betrokken partijen. Een voorbeeld van bad governance is de minimale wijze waarop de OFGEM de
stakeholders consulteerde over de vraag of het Europese recht
vereiste dat de zogenaamde'Hydro Benefit', een interne kruissubsidie tussen de productie- en leveringsactiviteiten van het verticaal geintegreerde elektriciteitsbedrijf Scottish and
118.

119.

120.

OFCOM, 'Strategic Review of Telecommunications', phase 1, consultation document, 28
april 2004 en
OFCOM, 'Strategic Review of Telecommunications; phase 2 consultation document, 18 november 2004.
Zie ook de Final Statements on the Strategic Review of Telecommunications, 22
september 2005.
OFGEM, 'Guidance on inipact assessment', september 2004 (zie http://www. ofgem.gov. uk/temp/
ofgem/cache/cmsattach/8801_22904b_IA.pdf) en OFCOM, 'Better policy making, OFCOM's approach
to impact assessments', 21 juli 2005 (http://www. ofcom.org.
uk/consult/policy_making/).
House of Lords (volume 1) 2004, p. 35-38 en BRTF 2001.

121. BRTF 2001, p. 37-38.
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Southern Energy (SSE), moest worden afgeschaft.122 Zonder enige onderbouwing
stelde de OFGEM, dat de Hydro Benefit in strijd was met het Europese recht, terwijl
goede argumenten konden worden aangevoerd om een dergelijke kruissubsidie op
grond van de Europese mededingingsregels en de relevante Europese richtlijnen te
rechtvaardigen ter waarborging van een betaalbare energievoorziening voor de consument in de Schotse Hooglanden. Hoewel men enkel kan gissen naar de redenen
voor de werkwijze van de OFGEM, maken de opzet van de consultatieprocedure, de
snelheid waarmee de beslissing is genomen en de motivatie van het besluit duidelijk
123
dat good governance in dit geval slechts als 'window-dressing' werd gebruikt.
Hierdoor konden voornamelijk de stakeholders die weinig kennis hadden van het
Europese recht, niet op effectieve wijze opkomen voor hun belangen.
Het voeren van een RIA kan een tegenwicht bieden tegen de neiging tot overregulede regulators, mits de regulators deze in een zeer
en
stadium
opstarten openstaan voor alle mogelijke oplossingen. Echter, bij de
vroeg
uitvoering van RIA's duiken nieuwe problemen op. Vanwege de dynamiek van de
markt is het moeilijk het causale verband tussen de nieuwe regels en de veranderingen in de markt vast te stellen, waardoor een schatting van de baten vaak met onzekerheden is omgeven.124 De regulators moeten transparant maken wat de onzekerheden zijn door bijvoorbeeld aan te geven tussen welke economische waarden de
geschatte kosten en de baten kunnen liggen. Ex ante RIA's spelen een steeds grotere
rol in de besluitvorming van de regulators, maar zij treffen nauwelijks regelingen
voor de ex post evaluatie van de voordelen van de vastgestelde regeling. Echter, teneinde het ex ante RIA-proces te verbeteren zou de regulator juist achteraf moeten
evalueren in hoeverre de gebruikte methodes voor de vaststelling van de kosten en
baten betrouwbaar waren. 125

ring en vooringenomenheid bij

Zie voor een zeer kritische analyse van de werkwijze van de OFGEM in dit geval: A. Hutton & A. McHarg,
'The Hydro Benefit Saga: Law, economics or politics?', Unhties Law Review 2005, nr. 2, p. 56-67.
123. Hutton en McHarg 2005 impliceren dat de werkwijze van de OFGEM waarschijnlijk is ingegeven door
de angst voor de instelling van juridische procedures tegen de Hydro Benefit door het productiebedrijf
van SSE, dat het enige bedrijf in het VK is dat bij moet dragen aan betaalbare energieprijzen voor de
consument in de Hooglanden.
124. Zo bleek tijdens de uitgebreide, 18 maanden durende, consultatieprocedure die de OFGEM hield over
het voorgenomen besluit om goedkeuring te verlenen aan de mogelijke verkoop door National Grid
Transco (beheerder van het landelijke gastransmissienet) van vier van haar gasdistributienetten, dat
het zeer moeilijk was een reele schatting van de baten van de splitsing te maken. Uiteindelijk varieerden de geschatte baten van de operatie tussen de 180 en 565 miljoen. Zie OFGEM, National Grid
Transco-Potential sale of gas and distribution network business, Final impact assessment, 255/04a,
november 2004 en OFGEM, National Grid Transco-Sale of gas distribution networks, authority decision, Transco plc applications to dispose of four gas distribution networks, februari 2005.
125. Zie ook NAO, Evaluation of Regulatory Impact Assessments Compendium Report 2004-05, report by the
Comptroller en Auditor General, HC 341 Session 2004-2005, 17 maart 2005 (hierna NAO 2005b),
122.

p. 22.
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De volgende paragrafen bespreken een aantal voorbeelden om te
bezien hoe de good
governance beginselen in de praktijk van de regulators worden geoperationaliseerd
en tot welke resultaten het gebruik van de beginselen als instrument van
good governance kan leiden.

10.4.5.3 OFTEL: De liberalisering van de informatienummers
De NAO heeft een rapport gepubliceerd over de beslissing van de OFTEL tot de liberalisering van de markt voor informatietelefoonnummers.126 De NAO heeft geanalyseerd of de organisatie van het liberaliseringsproces en de beslissing tot de introductie van mededinging daadwerkelijk voordelen hebben opgeleverd voor de
consument.

Uit het rapport blijkt dat de OFTEL op transparante wijze alle marktpartijen en de
consumentenorganisaties, zowel formeel als informeel, heeft geraadpleegd over
haar voorstel. 127 Ondanks het uitgebreide onderzoek en het overleg met de stakeholders is de basis waarop de OFTEL haar uiteindelijke
beslissing tot liberalisering heeft
genomen, mager. De uitkomsten van de consultaties lieten zien, dat consumentengroepen en de bestaande dienstverleners bij de bestaande situatie wilde blijven en
geen behoefte hadden aan een keuze uit meer informatienummers. 128 Een ander
belangrijk kritiekpunt was, dat de OFTEL onvoldoende economisch onderzoek had
gedaan naar de wijze waarop de markt na de liberalisering zou functioneren, omdat
zij bijvoorbeeld de prijsgevoeligheid van de consument niet had onderzocht. Een
nadere analyse van de determinanten van het consumentengedrag zou tot een beter

begrip van de gevolgen van de beslissing voor de mededinging hebben geleid.129

Een jaar na de beslissing tot de introductie van mededinging, kon de OFCOM, waarin
de OFTEL inmiddels was opgegaan, niet aantonen dat de consument had
geprofiteerd van de beslissing van de OFTEL. De meeste consumenten betaalden nu zelfs
meer voor de informatiediensten dan voorheen. De uitgebleven voordelen van de

liberalisering konden worden verklaard door het consumentengedrag. De consument gebruikte de informatienummers, mede onder invloed van het bestaan van
alternatieve informatiebronnen, slechts sporadisch en had geen reden de
laagste
prijs te vinden. Het marktaandeel van de bedrijven werd daarom niet zo zeer door de
prijs bepaald als wel door het feit dat zij nummers hadden die wel/niet gemakkelijk
waren te onthouden door de consument. 130

NAO

126.

Zie

127.
128.
129.
130.

NAO
NAO
NAO
NAO

2005a.

2005a, par. 2.5-2.9.
2005a, par. 1.6-1.9.
2005a, par. 1.24-1.25.
2005a, par. 16-18.
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Dit voorbeeld illustreert dat een spanningsveld kan bestaan tussen wat de consument
wil en het tot stand brengen van meer mededinging. Een regulator zal als gevolg van
zijn wettelijk mandaat niet snel toegeven dat in een dergelijk geval een beslissing tot
liberalisering niet tot de gewenste effecten leidt. Het gevaar bestaat dan, dat de regulator de good governance beginselen slechts voor de vorm toepast ('window dressing'), terwijl hij vastbesloten is zijn eigen visie op de creatie van een ideale markt door
te zetten onder het mom dat die goed is voor de consument. Dit betekent dat de good
governance beginselen niet enkel in de wet moeten worden verankerd, maar ook dat
de regulator zich moet committeren tot de effectieve toepassing van de beginselen en
dat hij daadwerkelijk verantwoording moet afleggen over de wijze waarop hij de
beginselen heeft gerealiseerd.
10.4.5.4 OFTEL: De regulering van de mta-tarieven
Tijdens een hoorzitting bij de House of Lords stelden de mobiele operators: "Oftel
scores reasonably on many of the topics of your inquiry. It demonstrates independence from government and industry. It consults widely and is fairly transparant
with its processes. But after nearly twenty years in existence, it is no nearer withdrawing from sectorspecific economic regulation". Klaarblijkelijk waren de mobiele operators gefrustreerd dat OFTEL na uitgebreide consultatieprocedures en protest van
de marktpartijen niet afweek van haar voornemen om door middel van een vergunningwijziging op basis van de Telecommunications Act 1984 de mobiele terminating
access tarieven van alle mobiele operators te reguleren.

De OFTEL, die met de inwerkingtreding van de Communications Act 2003 in de
OFCOM is opgegaan, was de eerste Europese telecommunicatieregulator die het initiatief nam om de mta-tarieven te reguleren (zie ook hfdst. 4, par. 2).131 Naar aanleiding van een uitgebreide openbare consultatieprocedure besloot de OFTEL dat de
mta-tarieven van alle aanbieders aan price cap- regulering moesten worden onderworpen en dat dit besluit in overeenstemming was met haar verplichting om op
grond van artikel 3 van de Telecommunications Act 1984 te zorgen, "that are provided throughout the United Kingdom, save in sofar as the provision thereof is
impracticable or not reasonably practicable, such telecommunications services as
satisfy all reasonable demands for them (....)". Hoewel het hier om prijsregulering
buiten het AMM-kader ging, was de OFTEL overtuigd dat zij haar bevoegdheid rechtstreeks kon baseren op de oude Vergunningenrichtlijn en de Telecommunicatiewet
1984. De gereguleerde marktpartijen konden echter niet instemrnen met het voornemen van de OFTEL, waardoor de OFTEL het voorstel voor de vergunningswijzing
moest verwijzen naar de CC.
131.
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OFTEL, 'Review of the price control, a consultative document issued by the director general of telecommunications', februari 2001, http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/mobile/ctom
0201.htm.
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Bij de CC spitste het geschil zich toe op de juistheid van de door OFTEL gehanteerde
marktafbakening en de economische beginselen die leidend moesten zijn voor de
beoordeling van de hoogte van de tarieven van de mobiele operators. De mobiele
operators verwierpen de conclusies van de OFTEL dat de mta-dienst tot een afzon-

derlijke markt behoort. Volgens hen was de deze markt onderdeel van de gehele
mobiele markt die volgens hen voldoende concurrerend was. Verder
betoogden de
operators, dat ook al zouden zij marktmacht hebben, regulering niet noodzakelijk
was, omdat hun tarieven in overeenstemming met het beginsel van Ramsey pricing
werden gezet en economisch efficient waren. Volgens dit principe werden de
gemeenschappelijke en vaste kosten zo veel mogelijk toegerekend aan het product
waarvoor de vraagelasticiteit laag was (mta-access) en werden de hoge tarieven
gecompenseerd met lagere tarieven voor de prijsgevoelige retaildiensten, zoals het
initieren van telefoongesprekken. Voorts was het aantal mobiele aansluitingen zo
gegroeid (naar 70% van de bevolking), dat bijna alle bellers die werden geconfronteerd met hoge mta-tarieven tegelijkertijd zelf ook profiteerden van de lage tarieven
voor het maken van uitgaande telefoontjes en gratis mobieltjes.
OFTEL was echter van mening dat vanwege het calling party pays-beginsel de tarieven van de mobiele operators boven het Ramsey-niveau werden gezet. Verder
speelde in de beslissing van de OFTEL een belangrijke rol, dat de mta-tarieven leidden tot een oneerlijke verdeling van de kosten tussen de bellers naar de mobiele aansluitingen en de eigenaren van de mobiele aansluitingen. Immers, nog steeds
bestond er een groep bellers die geen mobiele aansluiting hadden of die
voornamelijk
telefoongesprekken naar de netwerken van de andere operators initieerden. Laatstgenoemde gebruikers werden gedwongen de lage telefoonkosten voor de uitgaande
mobiele telefoongesprekken en gratis mobieltjes te subsidieren. Na een integraal
onderzoek bevestigde de Competition Commission in grote lijnen de
door de OFTEL
gevoerde marktanalyse en voorgestelde vergunningwijziging, maar stelde wel een

strengere price cap voor (zie verder par. 10.5.2). De mobiele operators gingen vervolgens bij de rechter in beroep tegen de vergunningwijziging, maar haalden ook hier na
een indringende analyse van de bevoegdheid
skwestie en de vraag of de OFTEL de
juiste economische beginselen had toegepast, bakzeil (zie verder par. 10.6.3).

Het voorbeeld van de mta-tarieven illustreert, dat het respect voor de
good governance beginselen geen oplossing zal bieden voor de frustraties van de
gereguleerde
marktpartijen, indien een afweging tussen conflicterende belangen ten nadele van
hen uitvalt. In deze zaak bestonden economische argumenten die pleiten of
tegen de
regulering van de mta-tarieven of voor regulering op basis van Ramsey pricing. De
reden hiervoor is dat Ramsey pricing een economisch efficiente manier van
prijszetting is in competitieve markten en dat de regulators niet moeten proberen een
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ideale marktsituatie na te bootsen. 132 Echter, de OFTEL en de CC vonden het onaanvaardbaar dat in dat geval een groep consumenten oneerlijk werd benadeeld en hielden daarom rekening met argumenten van'fairness'. Gelet op de ruime formulering
van de bevoegdheden van de OFTEL, leverde de good governance beginselen in dit
geval geen oplossing voor de wijze waarop de OFTEL het belangenconflict moest

oplossen. De good governance beginselen konden enkel een hulpmiddel zijn voor de
waarborging van een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces en een effectief en legitiem besluit. De naleving van de beginselen heeft bevorderd, dat transparant is geworden wat het belangenconflict is en hoe de OFTEL en CC hiermee zijn
omgegaan. Als gevolg kon in administratief beroep bij de CC en in judicial review bij
de rechter snel de vinger op het geschilpunt worden gelegd.

10.4.6

Tussencondusie toepassing van de beginselen van goodgovernance in de

praktijk
10.4.6.1

Ontwikkeling naar de wettelijke verankering van de goodgovernance beginse-

len en de toepassing in de praktijk
In eerste instantie pasten de regulators de good governance beginselen op eigen initiatief en vrijblijvend toe om de legitimiteit van hun bevoegdheidsuitoefening te vergroten. De BRC heeft de regulators verder gestimuleerd de good governance beginselen
toe te passen en heeft hiertoe specifieke aanbevelingen gedaan. De ontwikke-lingen in
het VK, evenals in andere lidstaten, hebben weer invloed gehad op de ontwikkeling van
de nieuwe good governance beginselen in het Europese recht (zie hfdst. 2, par. 2.2.1 en
par. 2.2.2). De Britse wetgever heeft op advies van de BRC en onder invloed van de
Europese ontwikkelingen, de nieuwe good governance beginselen verankerd en uitgewerkt in de wetgeving, maar heeft dit niet op een coherente wijze gedaan. De BRC en
de NAO gebruiken de beginselen als toetsingskader voor de beoordeling of de regulators op een effectieve en legitieme wijze uitvoering hebben gegeven aan hun wettelijke mandaat en bevorderen de transparantie over de naleving van deze beginselen
door de bevindingen, aanbevelingen en best practices neer te leggen in openbare rap-

porten.

10.4.6.2 De positieve effecten
Het effect van de toepassing van de good governance beginselen in de praktijk gaat
vanwege twee manieren verder dan het waarborgen van behoorlijk bestuur. Onderzoek van de NAO bevestigt, dat de uitgebreide consultatieprocedures over voorgenomen besluiten, die worden vergezeld door RIA's, op twee manieren een positieve

132.

D. Newbery, 'The relationship between regulation and competition policy for network utilities', paper
new compegeschreven voor de conferentie How should competition policy transform itself? Designing the
tition policy'. 20 November 2003, Japan. Het paper is tevens gepresenteerd voor TILEC. Zie http://

www.tilburguniversity.nl/tilec/events/seminars/270104/japan.pdf.
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invloed hebben op de besluitvorming door de regulators.133 Ten eerste verbeteren
RIA's de kwaliteit van het besluitvormingsproces van de 'economic regulators', wat
een positieve invloed op de inhoud van het definitieve besluit heeft. RIA's dwingen
de regulators aan te tonen dat zij hebben nagedacht over verschillende reguleringsalternatieven en dat zij zich niet hebben beperkt tot de beoordeling van de effecten
van de meest vergaande overheidsmaatregelen, hetgeen de naleving van het proportionaliteits- en het effectiviteitsbeginsel bevordert. Voorts waarborgt de competition-test, die onderdeel is van de RIA, dat de regelingen in overeenstemming zijn
met het algemene mededingingsrecht en niet leiden tot een onnodige frustratie van
de mededinging op een bepaalde markt. Aangezien het in sommige gevallen moeilijk
is te voorspellen wat de potentiele baten van een regeling zijn, vereist een betrouwbare en kwalitatief goede RIA, dat de regulators een realistisch beeld geven van de
kosten en baten van een voorgenomen regeling en onzekerheden transparant
maken.

Ten tweede versterken de RIA's de accountability ten opzichte van de stakeholders,
omdat zij de regulators stimuleren op een gestructureerde en transparante wijze alle
belanghebbenden te raadplegen over de noodzaak van een regeling, de verschillende
alternatieven en de voorgestelde oplossing(en) en daadwerkelijk rekening te houden
met alle belangen. Het uitvoeren van een RIA kan ook de politieke controle versterken, omdat het parlement en de minister achteraf beter kunnen beoordelen met
welke belangenconflicten de regulators hebben te maken en of zij op een effectieve
en efficiente wijze in overeenstemming hebben gehandeld met de bedoelingen van
de wetgever. Gelet op het belang van de onafhankelijkheid en de voorspelbaarheid
van het reguleringsproces, is het niet wenselijk dat de minister gedurende het
besluitvormingsproces bindende aanwijzingen geeft aan de regulators over de wijze
waarop rekening moet worden gehouden met niet-economische belangen. Dit zou
moeten worden beperkt tot uitzonderlijke situaties, waarin de realisatie van

bepaalde algemene belangen wordt bedreigd.

10.4.6.3 Beperkingen van de beginselen van goodgovernance
Het gebruik van de good governance beginselen heeft een positieve invloed op de
taakuitoefening van de regulators, maar de toepassing van de beginselen heeft een
aantal beperkingen. Ten eerste kan uit de hoofdstukken 8 en 9 worden afgeleid, dat
good governance op nationaal niveau niet de gewenste effecten heeft, zolang de
Europese wetgeving geen duidelijke good governance normen en rechtsbeschermingswaarborgen bevat, die zorgen dat de Europese Commissie en de netwerken
133.

Zie NAO, Better regulation: Making good use of regulatory impact assessments, report by the comptroller
and auditor general, HC 329 Session 2001-20002, 15 november 2001 en NAO, Evaluation ofRegulatory

Impact Assessments, Compendium rapport 2003-2004, report by the comptroller and auditor general, HC
358 Session 2003-2004,4 maart 2004.
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van nationale autoriteiten bij de uitoefening van hun bevoegdheden ten aanzien van
de nationale autoriteiten op een legitieme en effectieve wijze rekening houden met
de belangen van de stakeholders die door hun activiteiten kunnen worden geraakt.
Ten tweede is de naleving van de beginselen geen garantie voor de aanname van de
meest effectieve en legitieme beslissing. De good governance beginselen bieden geen
panklare oplossing voor de belangenconflicten en onzekerheden, die inherent zijn
aan de taakuitoefening door de regulator. Zoals de mta-casus aantoonde, kunnen de
beginselen ook niet alle stakeholders tevreden houden bij de noodzakelijke belangenafwegingen die de regulators moeten verrichten. Dit is ook niet het doel van de
beginselen. De beginselen vormen een waarborg en een stimulans voor een gedegen
en kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar alle relevante belangen en voor een
transparant en zorgvuldig proces voor een legitieme en effectieve afweging van deze
belangen, waarin alle belanghebbende stakeholders op effectieve wijze kunnen participeren.

Ten derde hebben de beginselen een algemeen en potentieel conflicterend karakter,
wat het gebruik van de beginselen als ex ante en ex post toetsingsinstrumenten
bemoeilijkt.134 De regulators zullen afhankelijk van de omstandigheden van het
geval, inclusief de aard van de procedure en de effecten van het ontwerp-besluit, de
beginselen tegen elkaar moeten afwegen teneinde zoveel mogelijk recht te doen aan
de fundamentele waarden waaraan zij uitdrukking geven. De regulators beschikken
over het algemeen over voldoende flexibiliteit om het juiste evenwicht tussen de
beginselen te vinden. Echter, onder omstandigheden kunnen zij abusievelijk of zelfs
vooropgezet de verkeerde afweging maken. Dit is het gevolg van het feit dat de regulators bij de uitoefening van hun bevoegdheden vaak noodzakelijkerwijze een voorspelling moeten maken over toekomstige marktontwikkelingen, waarbij een
inschattingsfout wegens de onzekerheid van dergelijke ontwikkelingen niet kan
worden uitgesloten. Ten vierde hebben de regulators in sommige gevallen de neiging
de beginselen niet serieus of niet effectief toe te passen. Zij gebruiken de beginselen
dan slechts als 'window-dressing', teneinde hun eigen'superieure' visie over de wijze
waarop de markt moet functioneren, door te voeren.

Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat de toepassing en naleving van de beginselen
van good governance enkel een positieve invloed hebben op een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening indien binnen de regulators een oprechte good
governance cultuur bestaat. De beginselen zullen enkel onderdeel van de reguleringscultuur worden, indien de regulators op effectieve wijze verantwoording moeten afleggen over en kunnen worden aangesproken op de naleving van de beginselen

134.
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van good governance. De rapporten van de NAO hebben een positieve invloed op de
praktijk van de regulators, maar deze onderzoeken betreffen slechts een gedeelte
van de activiteiten van de regulators en de NAO kan hen niet dwingen de gemaakte
aanbevelingen op te volgen. De volgende paragrafen onderzoeken de rol van de Competition Commission en de rechters bij de controle van de besluiten van de'economic
regulators', inclusief de toetsing aan de good governance beginselen. De regulering
van de mta-tarieven zal steeds als illustratie dienen. Dit geschil tussen de OFTEL en
de marktpartijen heeft een aantal belangrijke stadia van het proces van controle en
verantwoording, van het administratieve besluitvormingsproces tot'judicial review',
doorlopen. Daarom is het voorbeeld representatief voor hoe het concept van de '360
accountability' van de House of Lords in de praktijk kan werken en wat de invloed is
van de toepassing en naleving van de good governance beginselen op het functioneren van het stelsel van checks and balances.

10.5

De rol van de Competition Commission

10.5.1

De bevoegdheden en taken van de Competition Commission

De Competition Commission (hierna: CC) is een onafhankelijk bestuursorgaan met
verschillende mededingingsrechtelijke bevoegdheden op grond van de Engelse wetgeving. De leden van de CC worden benoemd door de minister van Trade and Industry en zijn experts in verschillende disciplines, waaronder economie, recht en

accountancy.

De CC heeft niet de bevoegdheid ambtshalve op te treden en handelt enkel indien de
OFT, ministers of de 'economic regulators' een zaak hebben doorverwezen. De CC
doet marktonderzoeken en beoordeelt fusies. Sinds de inwerkingtreding van de
Enterprise Act 2002 heeft de CC een zelfstandige bevoegdheid te besluiten of sprake
is van een mededingingsbeperking of van een aanzienlijke vermindering van de
mededinging als gevolg van een fusie of de kenmerken van een markt. De Commissie
kan bevelen dat structurele en gedragsmaatregelen (remedies) worden genomen
door de betreffende ondernemingen.135 Daarnaast heeft de CC op grond van sectorspecifieke wetgeving de bevoegdheid tariefbesluiten of besluiten tot wijziging van de
vergunningen van marktpartijen ('licence modifications') op verzoek van de regulators te controleren. Aangezien de CC bij de uitoefening van laatstgenoemde bevoegdheid als een quasi rechterlijke instantie optreedt, heeft hij een belangrijke invloed op

135.

Zie Enterprise Act 2002, secties 131, 132 en 138 (market investigations), Enterprise Act 2002, secties
22 en 35 (completed mergers), Enterprise Act 2002, secties 33 en 36 (anticipated mergers) en secties
41, 82 en 83 (remedies). Zie verder over de bevoegdheden van de CC: Graham 2004, p. 280.
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de accountability van de 'economic regulators'. Deze paragraaf zal enkel deze
bevoegdheid van de CC analyseren.

Overblijfsel uit 'regulatory contract'-periode
Het Engelse systeem van economische regulering bestaat uit twee fasen en is een
overblijfsel uit de tijd dat economische regulering werd gezien als een 'regulatory
contract' tussen de regulator en de gereguleerde marktpartijen. 136 In de eerste fase
verrichten de regulators alle werkzaamheden in verband met de uitvoering en het
toezicht op de naleving van de wetgeving. De regulators stellen vergunningswijzigingen voor, houden openbare consultatieprocedures en onderhandelen met de gereguleerde marktpartijen. Indien de gereguleerde marktpartijen en de regulators geen
overeenstemming bereiken over vergunningswijzigingen hebben de regulators de
verantwoordelijkheid de voorgestelde wijzigingen te verwijzen naar de CC, waar de
tweede fase begint. Indien de regulator en de gereguleerde marktpartijen overeenstemming hebben bereikt, hoeft de regulator, ongeacht of andere stakeholders
bezwaar hebben tegen de nieuwe regeling, de zaak niet te verwijzen naar de CC.
10.5.1.1

10.5.1.2 Geen rechtbank in dezin van artikel 234 EG in vergunningwijzigingsprocedures
Bij de CC begint de tweede fase van het reguleringsproces.137 Hoewel de CC in de procedures inzake vergunningwijzigingen als een soort rechter functioneert, wordt
betoogd dat het CC niet als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG kan
worden aangemerkt.138 Alleen de gereguleerde marktpartijen kunnen een beroep
afdwingen door niet in te stemmen met een vergunningwijziging en de procedure

verloopt niet volgens de op tegenspraak gebaseerde procedureregels die gebruikelijk
zijn in nationale rechterlijke procedures. Het is niet de taak van de CC een bepaald
geschil op te lossen tussen de regulators en de gereguleerde bedrijven en zij kan een
andere mening dan de bedrijven of de regulators vormen.139 De CC onderwerpt het
werk van de regulators aan een integraal en gedetailleerd onderzoek en analyseert
het voorwerp van de vergunningwijzigingen in het licht van de algemene ontwikkelingen in de sector. De CC kan het besluit van de regulators, inclusief de gemaakte
beleidskeuzen, volledig heroverwegen. De procedure bij de CC vertoont daarom gelijkenissen met het administratieve beroep uit het Nederlandse bestuursrecht.
De CC bepaalt uiteindelijk of de gedragingen van de ondernemingen die verband houden met de activiteiten die door een vergunning worden bestreken, in strijd zijn met

het algemeen belang en in het bijzonder met de doelstellingen waarmee de regulators
136.
137.

Prosser 2005, p. 209.
Zie over de twee fasen van het Engelse system van economische regulering, RA. Geroski, 'Appealing to
the UK Competition Commission', Utilities Policy 2004, nr. 12, p. 77-81.
138. Vergelijk de relevante rechtspraak van het HvJEG 31 mei 2005, zaak C-53/03, Syfait, Jur. 2005, p. 14609.

139. Geroski 2004, p. 78.
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op grond van de wetgeving rekening moeten houden. Indien de CC van mening is dat
de door de regulator voorgestelde wijzingen niet noodzakelijk of geschikt zijn om de
negatieve effecten op te heffen, kan de Commissie in de meeste gevallen bindend
bepalen, dat de vergunningwijziging moet worden geblokkeerd of gewijzigd.140 Vervolgens kunnen de belanghebbende stakeholders judicial review instellen tegen het
besluit van de regulator en de CC. Hieronder worden twee representatieve voorbeelden besproken die illustreren hoe de CC in het administratief beroep in vergunningwijzigingsprocedures te werk gaat.

10.5.2

De mta-casus

Aangezien de CC de bevoegdheid heeft de vergunningbesluiten van de 'economic
regulators' te vervangen, heeft de beroepsmogelijkheid bij de CC een grote invloed
op de wijze waarop de regulators hun besluiten voorbereiden en motiveren. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat de mogelijke effecten worden beperkt doordat de regulators zaken enkel naar de CC hoeven te verwijzen, indien de gereguleerde marktpartijen niet instemmen met een vergunningwijziging. De overige stakeholders hebben
geen recht tot de afdwinging van een verwijzing naar de CC. De combinatie van de
verschillende disciplines van de leden van de CC maakt het mogelijk, dat de CC een
gedetailleerd en kwalitatief hoogwaardig onderzoek doet naar de complexe economische en technische vragen die naar aanleiding van de vergunningwijzigingen zijn
gerezen.

In het rapport betreffende de vergunningwijzigingen in verband met de regulering
van de mta-tarieven heeft de CC een diepgaande analyse, inclusief empirisch marktonderzoek, gedaan naar de markt voor mobile terminating access.141 Allereerst heeft
de CC uitvoerig onderzocht of de mta-markt daadwerkelijk als een afzonderlijke
markt moest worden aangemerkt. De CC voerde zelf economische analyses uit en liet
consumentenonderzoeken uitvoeren en kwam op basis daarvan tot de conclusie dat
iedere mobiele operator een monopolie heeft voor de afwikkeling van telefoongesprekken op zijn netwerk.
Vervolgens stelde de CC vast dat de tarieven van de operators'fair' moesten zijn, wat
inhield dat zij in overeenstemming moesten zijn met de kosten en dat de bellers
enkel hoefden te betalen voor de kosten die zij hadden veroorzaakt ('cost causation
beginsel'). De CC verwierp hiermee het door de mobiele operators voorgestane Ram-

140.
141.

Utilities Act 2000, sectie 38 en 39 en zie bijvoorbeeld ook Postal Services Act 2000, sectie 18. De aanbevelingen op grond van artikel 13 van de Telecommunications Act 1984 waren niet bindend.
Competition Commission, Report on references under section 13 of the Telecommunications Act 1984
on the charges made by Vodafone, 02, Orange and T-Mobile for terminating calls from fixed and
mobile networks, presented to the Director General of Telecommunications, 18 februari 2003.
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sey pricing (zie par. 4.5.4). Volgens de CC leidde laatstgenoemde prijsstructuur niet
tot een eerlijke verdeling van de kosten en betaalde de consument te veel voor
gesprekken van vast naar mobiel of voor off-net mobiele gesprekken. De mobiele
operators verweten de CC en de OFTEL, dat zij in strijd met artike13 van de Telecommunicatiewet ('satisfy all reasonable demands') hadden gehandeld door overwegingen betreffende eerlijkheid (fairness) zwaarder te laten wegen dan argumenten van
economische efficientie. Door de meest efficiante vorm van prijsstelling te verwerpen, zou de CC ten onrechte de primaire doelstellingen van de wet ondergeschikt
maken aan de secundaire doelstellingen van de wet. In antwoord op dit verweer
stelde de CC, dat artikel 3 van de Telecommunications Act 1984 vereist dat de
OFTEL en de CC bij de uitoefening van hun bevoegdheden met alle relevante
omstandigheden rekening houden, waarvan efficientie ddn aspect is.
De CC concludeerde, dat de tarieven van de mobiele operators aanmerkelijk boven
het eerlijke niveau lagen en dat zij dientengevolge in strijd waren met het algemeen
belang. Na een uitvoerige bespreking van verschillende alternatieven en de toetsing
aan het proportionaliteitsbeginsel, oordeelde de CC dat prijsregulering de enige
manier was om de negatieve effecten van de mta-tarieven tegen te gaan en stelde een
strengere price-cap dan de OFTEL vast.

10.5.3

De MALC-casus

Het rapport van de CC betreffende de zogenaamde'Market Abuse Licence' (MALC),
die de OFGEM wilde opnemen in de vergunningen van de elektriciteitsproducenten,
kan ook als voorbeeld dienen van de werkwijze van de CC. Het rapport bevat een
waardevolle analyse van de problemen die kunnen rijzen bij de toepassing van traditionele mededingingsrechtelijke concepten als de relevante markt en marktmacht in
de elektriciteitssector. De CC erkende dat als gevolg van de geringe vraag- en aanbodsubstitutie bij elektriciteit en de onmogelijkheid het product op te slaan, in de
elektriciteitssector problemen van marktmacht kunnen rijzen bij ondernemingen
die normaliter niet als dominant in de zin van artikel 82 EG zouden worden aangemerkt. Het probleem was echter dat het zeer moeilijk was te bewijzen dat ondernemingen dergelijk gedrag hadden vertoond. Uiteindelijk verwierp de CC de wijziging
van de vergunningen van de elektriciteitsproducenten door de opname van een
MALC. Naast het bewijsprobleem speelde een belangrijke rol dat de markt in beweging was door de introductie van nieuwe regels voor de verhandeling van elektriciteit, die zorgden dat de kans dat de elektriciteitsproducenten misbruik van marktmacht konden maken, aanzienlijk werd verminderd. Voorts speelde een rol dat de
OFGEM met de inwerkingtreding van de Competition Act 1998 inmiddels de
bevoegdheid had gekregen de artikelen 81 en 82 EG toe te passen. De MALC bevatte
een lagere drempel voor economische interventie dan artikel 82 EG en omschreef
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een aantal categorieen van verboden gedragingen die als misbruik van substantiele

marktmacht werden aangemerkt. Volgens de CC was de MALC een bron van veel
rechtsonzekerheid. Het zou voor bedrijven moeilijk zijn, buiten de situatie van misbruik van machtspositie in de zin van artikel 82 EG om, een onderscheid te maken
tussen gedragingen die misbruik van marktmacht inhouden en aanvaardbare gedragingen. Hierdoor bracht de MALC het risico met zich dat bedrijven bang waren normaal competitief gedrag te vertonen, als gevolg waarvan de marktwerking zou worden verstoord.142

10.5.4

Evaluatie van de rol van de Competition Commission en goodgovernance

10.5.4.1 Focus op de inhoud van de zaak

In vergunningwijzigingsprocedures is de CC een quasi-rechterlijke administratieve
beroepsinstantie die een volledige effectiviteits- en doelmatigheidstoets van de
inhoudelijke aspecten van een ontwerp-besluit uitvoert. De toetsing aan de
bestaande beginselen van de rule of law en/of de nieuwe procedurele good governance beginselen speelt een ondergeschikte rol in de procedures bij de CC, waardoor
de Commissie zich onderscheidt van de onafhankelijke rechter. De lange duur van de
procedure geeft een prikkel aan de regulators en de gereguleerde marktpartijen om
een compromis te bereiken, waardoor een tijdrovende en kostbare verwijzing naar
de CC kan worden voorkomen. Dit heeft echter het ongewenste gevolg, dat de overige stakeholders wegens het ontbreken van een beroepsrecht met lege handen staan
bij de CC. Zij kunnen enkel nog de weg van judicial review volgen, die over het algemeen beperktere mogelijkheden tot de toetsing van de inhoud van een besluit biedt
(zie ook par. 6).143 Indien een zaak eenmaal bij de CC is beland, volgt de Commissie
een brede benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle
stakeholders.

Met uitzondering van de toetsing aan het proportionaliteitsbeginsel bij de uitvoering en toepassing van het Europese recht, toetst de CC niet rechtstreeks aan de
beginselen van good governance. De kwalitatief hoogwaardige en grondige economische analyse van de problematiek door de CC, stimuleert echter dat de regulators
zich op voorhand ervan vergewissen of hun maatregelen in het licht van de doelstellingen van de wetgeving proportioneel en effectief zijn. Daarnaast is belangrijk dat
de CC in verschillende sectoren mag oordelen over voorgestelde vergunningwijzigingen en als gevolg veel informatie heeft om elementen van economische regulering te
benchmarken en horizontale best practices te formuleren.144 Daarom is de CC een
uitermate geschikte instantie om ex post te beoordelen of de door de regulators
Competition Commission, CC no. 453, report on reference under section 12 of the Electricity Act 1989,
British Energy (Market Abuse Licence), 31 janauri 2001.
143. Prosser 2005, p. 198-200.
142.

AES and
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voorgestelde reguleringsmethoden consistent zijn met praktijken uit andere sectoren en/of afwijkende methoden gerechtvaardigd zijn. In eerste instantie was de procedure bij de CC niet transparant en vonden hoorzittingen niet in het openbaar
plaats. Echter, onder invloed van de Enterprise Act 2002 is het functioneren van de
CC veel transparanter geworden, omdat deze wet de CC verplicht procedureregels en
beleidsregels te publiceren.145 Uiteindelijk worden de bevindingen van de CC neergelegd in rapporten, die een zeer uitgebreide analyse van de economische problematiek bevatten en die op internet worden gepubliceerd.
10.5.4.2 Spanningsveld tussen snetheid en kwaliteit
Ondanks de positieve invloed van de CC op de inhoud van de besluiten van de regulators, neemt de procedure bij de CC wegens de uitgebreide economische analyses en
marktonderzoeken zeer veel tijd in beslag. Zo duurde het bijvoorbeeld een jaar voordat de CC een rapport uitbracht over de voorgestelde vergunningwijzigingen door de
OFTEL. Dit kan betekenen, dat in dynamische sectoren marktpartijen te lang in
onzekerheid blijven over de toekomstige economische regulering.

De duur van de procedure bij de CC naast de eisen die volgen uit het Europese recht
en de Human Rights Act 1998, is een van de redenen waarom het beroep tegen de
meeste besluiten van de OFCOM ter uitvoering van de elektronische communicatierichtlijnen aan de Competition Appeals Tribunal (CAT) werd opgedragen. Bovendien
speelde hier een rol dat de toepassing van het begrip Aanmerkelijke Marktmacht uit
de elektronische communicatierichtlijnen is gebaseerd op Europese mededingings-

rechtelijke concepten. Aangezien de CAT op grond van de Competition Act 1998
reeds ervaring had opgedaan met de toepassing van artikel 82 EG, werd de CAT een
geschikte beroepsinstantie geacht voor de beoordeling van AMM-aanwijzingen en
146
de oplegging van remedies.
Toch is de rol van de CC bij de beoordeling van maatregelen betreffende prijsregulering behouden.147 De reden hiervoor, is dat de CC door de jaren heen een enorme

144.

Zie hierover Geroski 2004, p. 79 en Prosser 2005, p. 200. Als voorbeeld kan worden gewezen op het
Report on references under section 13 of the Telecommunications Act 1984 on the charges made by
Vodafone, 02, Orange and T-Mobile for terminating calls from fixed and mobile networks, presented
to the Director General of Telecommunications, 18 February 2003. In dit rapport verwijst de CC voor
de vaststelling van de kapitaalkosten van de mta-operators naar haar eerdere rapporten uit de telecommunicatie- en watersector (paragraaf 2.218 t/m 2.243). Zie voor een voorbeeld van algemene richtsnoeren, Competition Commission Guidelines, 'Application of divestiture remedies in merger

146.

inquiries', december 2004. Zie verder www.competition-commission.org.uk/.
Enterprise Act 2002, sectie 171 en 187 en CC, 'Rules of procedure', juni 2003.
Zie hierover Memorandum by the CAT, 26 juni 2003, opgenomen in: House of Lords (volume 2) 2004.

147.

Comrnunications Act 2003, sectie 193.

145.
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expertise had opgebouwd over vormen van prijsregulering in verschillende sectoren
en een consistente toepassing van de reguleringsbeginselen kon waarborgen.148 Om
een snel verloop van de procedure te bevorderen, dient de CC, nadat een zaak die
aanhangig is gemaakt bij de CAT naar de CC is doorverwezen, binnen vier maanden
over de prijsreguleringsaspecten van een besluit van de OFCOM te oordelen.149 De
CAT beslist in overeenstemming met de beslissing van de CC, tenzij deze op basis van
de beginselen die van toepassing zijn, in judicial review opzij kan worden gezet. 150

10.6

De rol van de rechter bij de controle van 'economic regulators'

10.6.1

'Judicial review'

Traditioneel neemt de Engelse rechter in de 'judicial review procedures', met in achtneming van de constitutionele beginselen van 'Parliamentary Sovereignity' en 'Separation of Powers', een terughoudende positie in bij de controle van de wijze waarop
overheidsorganen, waaronder 'economic regulators', hun discretionaire bevoegdheden uitoefenen.151 De terughoudende rol van de rechter komt tot uitdrukking in de
zogenaamde Wednesbury-test, op grond waarvan de rechter nagaat of de beslissing
die is genomen, zo onredelijk is, dat een redelijk handelende toezichthouder deze niet
had kunnen maken.152 De nationale rechter toetst in beginsel niet of de regulators
een inhoudelijk juist besluit hebben genomen, maar enkel of het besluit via de juiste
procedures tot stand is gekomen en of het recht is gerespecteerd. Het is algemeen
aanvaard dat het zeer moeilijk is voor een appellant om aan te tonen dat een regulator
'unreasonable' heeft gehandeld.

Niettemin is onvermijdelijk dat de toetsing op 'Wednesbury unreasonableness' en de
overige gronden voor rechterlijke controle, waaronder onbevoegdheid, procedurele
onzorgvuldigheid en een onjuiste interpretatie van het recht, is verweven met een
toetsing van de inhoudelijke aspecten van de zaak. Daarnaast zijn de Britse rechters
onder invloed van de Human Rights Act 1998 en het Europese Gemeenschapsrecht de

148.
149.

150.
151.

152.

House of Lords en House of Commons, Joint committee on the draft communications bill, HL 169-1/
HC 876-I, sessie 2001-02, paragraaf 193-198.
The Competition Appeal Tribunal Rules 2004 (Amendment and Communications Act Appeals), Statu-

tory Instrument 2004, no. 2068.
Communications Act 2003, sectie 193.
Zie Craig 2004b, p. 831 en C. Hilson, 'The Europeanization of English Administrative law: Judicial
review and convergence', European Public Law 2003, nr. 1, p. 125-145.
Court of Appeal, Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corp (1948) 1 KB 223, 233234, CA, zie hierover Craig 2004b, p. 831-834.
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inhoud van besluiten van de overheid indringender gaan toetsen.153 De rechters moeten op basis van de Human Rights Act beoordelen of een inbreuk op een fundamenteel
recht noodzakelijk is in een democratische samenleving en proportioneel is aan het
doel dat wordt nagestreefd.154 Daarnaast toetsen de rechters of de nationale autoriteiten bij de toepassing en uitvoering van het Europese gemeenschapsrecht het proportionaliteitsbeginsel respecteren, dat een Europees algemeen rechtsbeginsel is. De proportionaliteitstoets is indringer dan de Wednesbury-test, omdat onder de eerste toets
wordt beoordeeld of de betreffende autoriteit de juiste afweging heeft gemaakt en voldoende gewicht heeft gehecht aan de verschillende relevante belangen. Dit kan vereisen dat de rechter rekening houdt met de verschillende alternatieven om een bepaald
doel te realiseren.155 Hoewel de rechters onder invloed van het Europese recht en de
Human Rights Act 1998 steeds meer bereid zijn naar de inhoud van de zaak te kijken,
is de indringendheid van de toetsing afhankelijk van de context, de omstandigheden
van het geval en van de gevolgen voor de rechten van de burgers. 156
De trend naar een meer indringende toetsing in 'judicial review' procedures heeft
zich nog niet doorgezet in zaken met een puur nationale dimensie, waar de Wednesbury-test een rol blijft spelen. Echter, het gelijkheidsbeginsel, het belang van de eenvoud van normen en de moeilijkheden waarmee rechters worden geconfronteerd om
in dezelfde zaak op verschillende verweven aspecten andere toetsingsgronden toe te
passen, pleiten voor de vervanging van de Wednesbury-test door de proportionaliteitstoets.157 Daarenboven kan de proportionaliteitstoets op een meer genuanceerde en gestructureerde manier worden toegepast en kan de test, afhankelijk van
de omstandigheden van het geval, een meer of minder indringende toetsing met zich
158
brengen.

153. Prosser 2005, p. 197.
154. Zie voor de wijze van rechterlijke toetsing onder de Human Rights Act: R (on the application of Daly) v
Secretary of State for the Home Department [2001] UKHL 26; [2001] 2 AC 532. Zie voor een bespreking van deze zaken Craig 2004a, p. 709-713.
155. Craig, 2004b, p. 841. Laatsgenoemde verwijst naar de leidende Daly-uitspraak van de House of Lords
inzake de proportionaliteitstoets, R (on the application of Daly) v Secretary of Sate for the Home
156.
157.
158.

Department [2001] UKHL 26, [2001] 2 AC 532, 547.
M. Sunkin, 'Grounds for judicial review; illegality in the strict sense', in: D. Feldman (ed), English Public
Law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 715-724.
Zie Hilson 2003, p. 138-142 en Craig 2004b, p. 843.
Lord Slynn heeft in de Alconbury-zaak overwogerl, dat het tijd is om te erkennen dat het proportionaliteitsbeginsel onderdeel is van het Engelse admini;tratieve recht. Het onderscheid tussen de Wednesbury-test voor nationale zaken en de proportionaliteitstoets voor zaken met een Europese dimensie
vindt hij onnodig en verwarrend, R. (Alconbury Developments Ltd) v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions [2001] UKHL 23; [2001] AII ER 229, para 51, zie ook Hilson
2003, p. 142.
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10.6.2

Appeal on the merits'

10.6.2.1 Een gespecialiseerd tribunaal
Naast een algemene trend van een meer inhoudelijke toetsing van zaken met Europese of Human Rights Act aspecten in'judicial review' procedures, credert de wetgeving op het gebied van het algemene mededingingsrecht en economische regulering
steeds meer mogelijkheden voor 'appeal on the merits'. Onder invloed van de

Human Rights Act 1998, en voornamelijk artikel 6 EVRM, vond het parlement het
noodzakelijk extra rechtsbescherming te bieden tegen de sanctiebesluiten van de
OFT en de sectoral regulators tot toepassing van het algemene mededingingsrecht.
De Competition Act 1998 creaerde een nieuw gespecialiseerd beroepsorgaan, de
Competition Commission Appeals Tribunal (hierna: CCAT), dat in eerste instantie
deel uitmaakte van de CC. Met de inwerkingtreding van de Enterprise Act 2002, die
de sanctionerende bevoegdheden van de regulators verder uitbreidde, werd de CCAT
vervangen door de Competition Appeal Tribunal. De CAT maakt niet langer deel uit
van de CC en vormt een volledig onafhankelijke rechterlijke instantie.
Evenals bij de CC bestaan de leden van de CAT niet alleen uit gespecialiseerde juristen
maar ook uit personen met een economische of andere achtergrond. De CAT heeft de
bevoegdheid de inhoud te beoordelen ('appeal on the merits') van de sanctiebesluiten
tot toepassing van de Competition Act 1998 en de Europese Mededingingsregels van
de OFT en/of de 'economic regulators'.159 Zoals gezegd, is de CAT ook de bevoegde
beroepsinstantie voor de beoordeling van de inhoud van de meeste besluiten betreffende de uitvoering van de elektronische communicatierichtlijnen, met uitzondering
van de maatregelen betreffende prijsregulering en met uitzondering van algemene
regulerende maatregelen of beleidsregels.160 Verder beoordeelt de CAT beslissingen
van de OFT, de CC en de minister betreffende concentratiecontrole en marktonderzoeken volgens de beginselen van judicial review.161 In een'appeal on the merits' verricht de CAT een indringende analyse van de vaststelling en de beoordeling van de feiten en van de toepassing van het recht. De uitspraken van de CAT bevatten een
nauwkeurige juridische en economische analyse van de besluiten van de regulators en
worden uitgebreid gemotiveerd.162 De CAT mag de gedetailleerde economische en juridische analyse van de beslissingen van de OFT of de bijzondere regulators heroverwegen en iedere beslissing nemen die door hen had kunnen worden genomen. De CAT
hoort getuigen, kan de productie van documenten en bewijs bevelen en doet een gron-

Competition Act 1998, secties 46 en 47.
Communications Act 2003, secties 192 en 193 en schedule 8.
161. Zie Enterprise Act 2002, secties 120 en 179.
162. Zie voor een voorbeeld: CAT, zaaknr. 1047/3/3/04, Hutchison 3G (UK) Limited and the OFCOM
[2005] CAT 39 en CAT, zaaknr. 1001/1/1/01, NAPP Pharmaceuticals v. Director General of Fair Trading [2002] CAT 1, [2002] CompAR 13.
159.
160.
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dig feitenonderzoek. Indien nader onderzoek nodig is, mag de zaak geheel of gedeeltelijk worden teruggestuurd naar de OFT of de bijzondere regulator. 163
10.6.2.2 Verschillen tussen procedures bij de CC en de CAT
De procedure bij de CAT is een op tegenspraak gebaseerde rechterlijke procedure en
vertoont gelijkenissen met die bij het Gerecht van Eerste Aanleg. De CAT beperkt
zich tot de geschilpunten tussen de regulators en de marktpartijen. De procedure bij
de CAT heeft daarom niet zo'n brede focus en grootschalige omvang als de procedure
bij de CC. Daarnaast is de werkwijze van de CAT en de CC verschillend, in die zin dat
de CAT niet zoals de CC zelfstandig economische en marktanalyses uitvoert en economische modellen opstelt. Het tribunaal houdt 'case management conferences',

waarin met het oog op een efficient verloop van de procedures aanwijzingen kunnen
worden gegeven die onder andere betrekking kunnen hebben op termijnen, het te
leveren bewijs en pleitnota's.164 Hierdoor kunnen de procedures bij de CAT aanzienlijk sneller verlopen dan gebruikelijk is bij rechterlijke procedures in Engeland en
Wales. Zo had de CAT in de hierna te bespreken IBA Health-zaak maar twee weken
nodig om tot een uitspraak te komen, terwijl de gehele rechterlijke procedure, inclusief hoger beroep, binnen drie maanden was afgerond (par. 6.3.2).

10.6.2.3 Naar een 'stakeholders approach'

Met de inwerkingtreding van de Enterprise Act 2002 geldt de beroepsmogelijkheid
bij de CAT niet enkel voor de direct betrokken marktpartijen, maar ook voor derden
partijen die voldoende belang ('sufficient interest') hebben bij de sanctiebeslissingen
van de OFT of de 'economic regulators' inzake de toepassing van de mededingingsregels.165 Iedere persoon die wordt geraakt ('affected') door een concreet regulerend
of sanctionerend besluit van de OFCOM inzake de toepassing van de elektronische
communicatierichtlijnen kan beroep indienen bij de CAT. De CC heeft op grond van
de Energy Act 2004 recentelijk de bevoegdheid gekregen om op inhoudelijke gronden te beslissen over beroepen die worden ingediend door personen die substantieel
worden geraakt door de algemeen regulerende beslissingen van de OFGEM inzake de
wijziging van de netwerkcodes. Van deze beroepsmogelijkheid kan ook door representatieve organisaties gebruik worden gemaakt. Het betreft een procedure die volgens strakke tijdslimieten loopt ('fast track procedure') en de CC heeft de bevoegdheid verzoeken tot beroep af te wijzen indien zij zijn gericht op de frustratie van het
reguleringsproces of geen redelijke kans van slagen hebben.166 De CC zal in deze procedures net zoals de CAT als een onafhankelijke rechtbank optreden.

163.
164.
165.
166.
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Competition Act, Schedule 8, paragraph 3 (2)(a).
Zie de Competition Appeal Tribunal Rules 2003, Statutory Instrument 2003, nr. 1372.
Enterprise Act 2002, sectie 17.
Energy Act 2004, secties 173-176 en schedule 20.
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In het licht van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de wetgever de rol
van de CAT en de Competition Commission bij de inhoudelijke toetsing van besluiten van de regulators en de mogelijkheden voor rechtsbescherming voor de gereguleerde marktpartijen en derden aanzienlijk heeft uitgebreid. De uitbreiding van de
rechtsbeschermingsmogelijkheden voor alle belanghebbende marktpartijen geeft
uitdrukking aan de verschuiving van de 'regulatory contract'-theorie naar de 'stakeholders'-theorie als grondslag voor de inbedding van de 'economic regulators'. De
volgende paragrafen onderzoeken aan de hand van een aantal representatieve voorbeelden op welke wijze de rechter de besluiten van de'economic regulators' in'appeal
on the merits' en in judicial review procedures heeft getoetst en wat de effecten daarvan zijn op good governance door de economic regulators.
10.6.3

De rolvan de rechter en de bevordering van goodgovernance in de praktijk

10.6.3.1

'Appeal on the merits'

De praktijk van de CAT bevestigt, dat het Tribunaal de besluiten van de OFT en de
regulators aan een indringende toetsing onderwerpt. Bijvoorbeeld, in de Freeservezaak ging Freeserve in beroep bij de CAT tegen een weigering van de Director General
of Telecommunications (de voorganger van de OFCOM) om de afwijzing van de
klacht van Freeserve in te trekken of te wijzigen. Freeserve had geldaagd, dat British
Telecom op grote schaal misbruik van machtspositie had gemaakt teneinde een
machtspositie te verkrijgen op de markt voor ASDL diensten.167 Freeserve vroeg het
Tribunaal de beslissing van de Directeur te vernietigen en de zaak terug te verwijzen
voor heroverweging op grond van artikel 3(2)(a) van Schedule 8 van de Competition
Act 1998.
Voordat de CAT zich uitliet over betreffende besluit van de Director General, formuleerde het een aantal algemene overwegingen over de wijze van rechterlijke toetsing
van de verschillende besluiten, inclusief de beslissing tot de verwerping van een
klacht:168
"It seems to us that the reference to an appeal "on the merits" in paragraph 3(1) of Schedule 8 (of the
Competition Act 1998: SL), means.first that the Tribunal'sjitnction is not limited to thejudicial review
ofadministrative action applied in the civil courts Ofthe United Kingdom (...). Nor is the Tribunal limited to the heads of review set out in Article 230 of the EC Treaty. which are applicable to the Court 0/-

First

167.

168.

Instance ( . . . )

1007/2/3/02 Freeserve.com plc v Director General of Telecommunications [2003] CAT 5,
m.nt. K. Jones, 'Wide jurisdiction for Appeals, OFTEL overturned but no easy ride for complaints', Utilities Law Review 2003, nr. 2, p. 49-55.
Rechtsoverwegingen 101-114.
CAT, zaaknr.
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In appeals where there has been a.finding ofinj)·ingement, it is clear that the Tribunal has ajWljurisdiction to jind facts, make its own appraisals qf economic issues, apply the law to those facts and
appraisals, and determine the amount Of any penalty. (... j
The 1998 Act does not distinguish between an "inji·ingement" and a 'non-in#ingement" decision (... )
To give one example, even where the Director has taken a decision Of "non-infringement", it may be
open to the tribunal in an appropriate case to substitute a decision of "i't#ingement", rather than rim it
the matter to the Direaor. provided that the Tribunal has all the necessary material bejore it, and the
rights to be heard Ofall parties have beenfully respected: that was the course«followed by the Tribunal
in IJB and ABTA v. Director General of Fair Trading ("the GISC case") I20011 CAT 4· Izooll Com-

PAR 62. (...)
It follows in our view, that whether it is an injHngement or a non-injiingement decision, the tribunal
has, in principle. to hear an appeal on the merits, that is to say to decide whether the Director has made
an error offact or law, or an error ofappraisal or ofprocedure, or whether the matter has be<n su#iciently investigated (..)
However, the way in which the Tribunal exercises its jurisdiction is, in our view. likely to be a cted by
the particular circumstances C...) Thus Both Aberdeen and Bettercare take the view that wer€ the Tribunal would risk converting its€iffi om an appellate tribunal to a court offirst instance, the appropriate
course ofaction may well be to remit the matter to the Director, although ofcourse the Tribunal retains
a discretion not to do so (..) ".

Tevens maakt de CAT duidelijk gemaakt dat de besluiten van de OFT en de regulators
inzake afwijzing van klachten op basis van de Competition Act 1998 aan bepaalde
minimum voorwaarden moeten voldoen: 169
The Director's reasons should enable the addressee Of the decision to know what the Director injact
did, and enable him to assess whether the decision is well:founded or not, notably with a view to deciding
whether to appeal. In addition the Director's reasons should enable the Tribunal to determine whether
or not the decision is correct. (fessential elements are not set out in the reasons, it is ddicult.for the parties or the Tribunal to determine with any degree ofcertainty what the Director took into account and
what principles he applied at the time the decision was taken. "

Vervolgens vernietigde de CAT in deze zaak na een indringende toets van de motivering en de adequaatheid van het verrichte onderzoek het besluit van de OFTEL tot
de afwijzing van de klacht van Freeserve. Volgens de CAT bevatte het besluit geen
gedegen analytisch kader, omdat de OFTEL in het besluit geen duidelijk onderscheid
maakte tussen de concepten van kruissubsidie en roofprijzen. Volgens de CAT waren
deze concepten verwant, maar was het verre van duidelijk of onder de Competition
Act 1998 en het Europese mededingingsrecht de testen voor 'misbruikelijke' roofprijzen, 'misbruikelijke' margin squeezes of'misbruikelijke' kruissubsidies hetzelfde
waren. Voorts had de Director General geconcludeerd, dat aangezien op grond van
de Telecommunications Act 1984 was besloten dat de betreffende gedragingen van
Britisch Telecom geen kruissubsidie inhielden, deze gedragingen ook niet konden

169.
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worden gekwalificeerd als roofprijzen in stijd met de Competition Act 1998. Volgens
de CAT had de Director General deze redenering beter moeten uitleggen en motiveren. Daarnaast was het besluit onvoldoende gemotiveerd, omdat de OFTEL niet goed
had gespecificeerd aan de hand van welke economische beginselen de betreffende
gedragingen van BT werden beoordeeld.
Recentelijk heeft de CAT, ondanks de goedkeuring door de Europese Commissie in
een artikel 7- procedure, een besluit van de OFCOM inzake de aanwijzing van Hutchison 3G (UK) Limited als Aanmerkelijke Marktmacht op de markt voor de aflevering van mobiele gesprekken wegens een bewijsgebrek vernietigd. De CAT verwierp
in deze zaak de stelling van de appellanten dat als gevolg van het Tetra Laval-arrest
van het Hof van Justitie de bewijsstandaard voor prospectieve analyses was verhoogd, in die zin dat de OFCOM met een 'high degree of probabality' in plaats van
met'on the balance of probabilities' moest aantonen dat sprake is van een AMM.170
Het tribunaal merkte wel op, dat het Hof van Justitie in dergelijke zaken extra zorg-

vuldigheid en voorzichtigheid geboden acht. De CAT sloot zich aan bij de benadering
van het Ierse Electronic Communications Appeals Panel:
" (...) that because ofthe likehood of error is greater in a prospective analysis, th£ prospective analysis
must be proportionately more rigorous to account.jfor this possibility".'7,

Vervolgens paste de CAT in de praktijk een indringende toets toe op de economische
en juridische analyse van de OFCOM en het daaraan ten grondslag liggende bewijs.
De CAT concludeerde, dat de OFCOM een beoordelingsfout had gemaakt bij de vaststelling van Aanmerkelijke Marktmacht bij Hutchison, omdat de OFCOM had nagelaten te beoordelen in welke mate Britisch Telecom kopersmacht had die de machtspositie van Hutchison teniet kon doen.
10.6.3.2 'Judicial review' procedures
Ook in procedures waar de beginselen van'judicial review' moeten worden toegepast
(zoals ten aanzien van beslissingen inzake de verwijzing en goedkeuring van concentraties), is een trend waarneembaar naar een meer indringende toetsing van de
inhoudelijke en procedurele aspecten van de besluiten van de regulators en lijkt de
traditionele, zeer marginale, Wednesbury-test aan belang in te boeten. in I·n de
Interbrew-uitspraak overwoog the Administrative High Court dat de CC op grond
van het Europese recht en het EVRM het proportionaliteitsbeginsel moest respecte170. Zie voor de uitleg van het begrip prospectieve analyse en de relatie met het Tetra Laval arrest hoofdstuk 6, paragraaf 2.
171. CAT, zaaknr. 1047/3/3/04, Hutchison 3G (UK) Limited and the OFCOM [2005] CAT 39, ro. 29-34.
172. Prosser 2005 en J. Swift, Uudichal control of competition decisions in the UK and the EU', lezing gegeven
bij de UK Competition Commission, 21 september 2004, http://www.competition-commission.org. uk/our_role/

cc_lectures/index.htm.
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ren bij de oplegging van remedies voor de opheffing van mededingingsbeperkende
effecten van concentraties, die door de Europese Commissie op grond van artikel 9
van Verordening 4064/89/EG (oud) naar de nationale autoriteiten waren verwezen.173 In deze zaak vernietigde de Administrative High Court voor het eerst een
besluit van de CC, op de grond dat de CC de marktpartijen onvoldoende had gehoord
over een mogelijke remedie voor de opheffing van de mededingingsbeperkende
effecten van de overname van Bass door Interbrew. Hoewel de High Court zich in
deze zaak bij de beoordeling van de inhoud van het besluit van de CC vrij terughoudend opstelde, signaleerde de vernietiging van het besluit op grond van een procedu-

reel gebrek en de verwijzing naar het proportionaliteitsbeginsel wel de bereidheid
van de rechter om strenger naar het werk van de regulators te kijken.
De CAT acht zich als gespecialiseerde rechter bevoegd in 'judicial review' de inhoud
van nationale concentratiebesluiten van de regulators aan een meer indringende
toetsing te onderwerpen dan de traditionele Wednesbury-test. De IBA-Health-zaak
betrof een beroep tegen een besluit van de OFT op grond van artikel 33, eerste lid,
Enterprise Act 2002 om de voorgenomen overname door iSoft van Torex niet naar
de CC te verwijzen. Op grond van artikel 33, eerste lid, Enterprise Act 2002 moet de
OFT een voorgenomen fusie naar de CC verwijzen, if'the OFT believes that it is or
may be the case that the proposed merger may be expected to result in a substantial
lessening of competition within any market or markets in the United Kingdom for
goods or services'.

Ten aanzien van de wijze van rechterlijke toetsing overwoog de CAT in deze zaak:

' (.) a particular.#ature qfthe specific context of section 120 (van de Enterprise Act 2002; SL) is that
Parliament has created the Tribunal as a specialised tribunal. That is in contrast tot the more normal
situation where a non-specialised court is called upon to review the decision of a specialized decision
maker. For that reason we are unpersuaded that there is necessarily a direct "readover" to section 120
from cases such as Cellcom, Interbrew. T-mobile and the Rail Regulator that have been cited to us"
Vervolgens overwoog de CAT, dat de OFT bij de uitoefening van de bevoegdheid tot
de verwijzing van voorgenomen fusies naar de CC niet over beleidsvrijheid beschikt
en dat de Wednesbury-test die is gericht op de controle van beleidsvrijheid, in dit
geval niet de geschikte rechterlijke toets is. Immers, een fusie moet worden verwezen, indien de OFT gelooft dat het geval kan zijn dat een voorgenomen fusie een
situatie cretert waarin mag worden verwacht dat sprake is van een aanzienlijke vermindering van de mededinging. 174 Hoewel de OFT een bepaalde beoordelingsmarge

173.

174.
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High Court, The Queen on the application of Interbrew SA and Interbrew UK Holding LTD v the Competition Commission and the Secretary of State for Trade and Industry [2001] EWHC (Admin) 367,
[2002] LLR 109.
Zie Enterprise Act 2002, sectie 33.
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heeft bij de toepassing van de wettelijke normen van de Enterprise Act 2002, was de
CAT blijkbaar van mening dat dit niet een vorm van discretie was die een zeer marginale rechterlijke toets rechtvaardigde. Op basis van de aard van de bevoegdheden
van de OFT, rechtvaardigde de CAT dat het niet toetst of de beslissing van de OFT
'Wednesbury-onredelijk' is, maar of de beslissing van de OFT redelijk is in de normale betekenis van het woord.175 Vervolgens toetste de CAT in deze zaak het besluit
van de OFT op een wijze die een middenweg vormt tussen de zeer marginale Wednesbury-test en een indringende toets zoals die door de CAT in een 'appeal on the
merits' wordt uitgevoerd. De CAT was van mening dat de OFT geen gedegen feitenbasis, geen duidelijke analyse en onvoldoende bewijs ten grondslag had gelegd aan de
beslissing om de betreffende fusie niet te verwijzen. Volgens de CAT was er redelijkerwijze ook een ander alternatief voor de beslissing van de OFT, dat het onder de
betreffende omstandigheden redelijkerwijze niet mogelijk was dat de fusie tot negatieve effecten voor de mededinging zou leiden. Deze alternatieve opvatting had de
OFT beschreven in de'Issues letter' die de OFT voorafgaand aan de definitieve beslissing had gepubliceerd. De CAT had van de OFT verwacht dat het in de definitieve
beslissing de mededingingsbezwaren die waren geuit in de 'Issues Letter', puntsgewijs had weerlegd om aan te tonen dat redelijkerwijze geen andere opvatting mogelijk was. Aangezien de OFT dit had nagelaten, vernietigde de CAT de beslissing van
de OFT.

De Court of Appeal wees de door de CAT in deze zaak geformuleerde interpretatie
van de Enterprise Act 2002 af, maar bevestigde de wijze waarop de CAT invulling gaf
aan de judicial review beginselen, in die zin dat de Wednesbury-test in deze zaak niet
van toepassing was. De Court of Appeal volgde een rechterlijke toetsing die terughoudender was dan die van de CAT maar wel verder ging dan de Wednesbury-test.
De rechter bevestigde de uitspraak van de CAT, dat de beslissing van de OFT wegens
een gebrek aan voldoende bewijs en motivatie niet redelijk was in de normale betekenis van het woord.176
10.6.3.3

'Judicial review' in vergunningwijzigingsprocedures

ruime discretionaire bevoegdheden van de regulators en de CC bij het tot
stand brengen van vergunningwijzigingen, hebben de rechters deze besluiten tot op
heden zeer marginaal getoetst in 'judicial review' procedures.177 Echter, in de uitspraak betreffende de mta-tarieven heeft de rechter de bereidheid getoond om ook
Gelet op de

175.

176.

177.

CAT, zaaknr. 1023/4/1/03, IBA Health Limited v. OFT [20031 CAT 28 en [20031 27.
Court of Appeal, OFT v. IBA Health Limited [2004] EWCA CIv 142. Zie voor een commentaar op de
zaak E. Harwick, 'The Court of Appeal's IBA Health ruling: Victory for the OFT?', Utilities Law Review
2004, nr. 5, p. 153-159.
Zie hierover Prosser 2004, p. 296-298.

475

Hoofdstuk 10

in 'judicial review' bij de controle van het optreden van de regulator verder te gaan
178
dan de traditionele, zeer marginale, Wednesbury-test.
Allereerst bevestigde de rechter na een uitvoerige analyse van het oude en nieuwe
Europese regelgevingskader de bevoegdheid van de OFTEL tot regulering van de
mta-tarieven. Vervolgens richtte de rechter zich op de kernvraag van het geschil,
namelijk wat is de betekenis van de woorden 'all reasonable demands' uit artikel 3
van de Telecommunications Act 1984. Eerst overwoog de rechter, onder verwijzing
naar eerdere rechtspraak, dat of een besluit van de OFTEL en de CC in overeenstemming is met 'een redelijke vraag' aan objectieve criteria kan worden getoetst, waarvoor de rechter goed was uitgerust.179 Hiermee gaf de rechter aan dat hij de besluiten
van de regulators niet louter marginaal zou toetsen. Tegelijkertijd erkende hij dat het
niet altijd gemakkelijk zou zijn te beoordelen of aan deze objectieve criteria is vole cridaan. Bij de beoordeling of een vraag redelijk is, kan een reeks van verschillend
handelende
beslissingmateria worden betrokken over het gewicht waarvan redelijk
kers kunnen verschillen. De vraag of sprake is van 'all reasonable demands' hangt
dus af van vele factoren en verzet zich tegen een zeer restrictieve uitleg waarbij het
Gelet
begrip onder alle omstandigheden enkel 'economic efficiency' zou betekenen.
op het voorgaande was de rechter van mening dat de OFTEL een ruime interpretatie
van het begrip 'all reasonable demands' kon toepassen. Daarnaast vond de rechter,
dat de OFTEL en de CC daadwerkelijk met alle relevante omstandigheden rekening
hadden gehouden. Volgens de rechter is het maximaliseren van economische efficientie slechts 66n van de factoren waarmee de OFTEL rekening mag houden. De
mobiele operators gebruikten dit argument om hun systeem van Ramsey pricing te
rechtvaardigen. Echter, de OFTEL mocht een andere benadering kiezen en eveneens
rekening houden met overwegingen van redelijkheid en eerlijkheid. Dientengevolge
kon de keuze van de OFTEL en de CC voor het cost-causation-beginsel worden
gerechtvaardigd.180

10.6.3.4 Evaluatie van de rol van de rechterbij de bevordering vangoodgovernance in de
praktijk

De rechter toetst in een 'appeal on the merits' op indringende wijze de juridische en
economische analyses die ten grondslag liggen aan de besluiten van de regulators. In
'judicial review' is de rechter terughoudender, maar ook in deze procedures is de

rechter bereid een meer indringende toets uit te voeren dan de traditionele, zeer
178.
179.
180.

High Court, Queens Bench Division (administrative court), R (on the application of T-mobile (UK) Ltd
and others) v Competition Commission and others, [20031 EWHC 1555 (Admin).
Ex Parte, Cellcom Ltd
High Court, Queens Bench Division, R v Director General Telecommunications,
[1999] E.C.C. 314.
High Court, Queens Bench Division (administrative court), R (on the application of T-mobile UK Ltd
and others) v Competition Commission and others), [2003] EWHC 1555 (Admin). Zie over deze zaak

Swift 2004.
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marginale, Wednesbury-test. In 'judicial review' laat de rechter de regulators de
ruimte het nuttige effect van de Europese richtlijnen te realiseren, maar ziet tegelijkertijd toe of de regulators open normen op basis van objectieve criteria hebben
ingevuld en met alle relevante omstandigheden rekening hebben gehouden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zal de rechter steeds het juiste evenwicht
moeten zoeken tussen de legitieme keuzeruimte van de toezichthouders en de juridische controle. 181
De meer indringende toetsing van de inhoud van de besluiten van de regulators, zowel
in een wettelijk 'appeal on the merits' als in 'judicial review', kan als een tegenwicht

worden beschouwd voor de tendens dat de onafhankelijke regulators de laatste jaren
steeds ruimere discretionaire en uitgebreidere sanctionerende bevoegdheden hebben
gekregen. Aangezien de regulators maar tot beperkte hoogte verantwoording schuldig
zijn aan het electoraat voor de formulering van juridische en economische beginselen,
kan de rechter de beperkte democratische legitimatie van de regulators compenseren

door te verzekeren dat de regulators bij de uitvoering van de wet en het beleid in een
concreet geval de rule of law naleven.
De nieuwe good governance beginselen spelen niet rechtstreeks een rol in de procedures bij de CAT of de andere administratieve rechters, met dien verstande dat het
proportionaliteitsbeginsel een steeds belangrijkere rol inneemt bij de toepassing en
uitvoering van het Europese recht. Niettemin stimuleert de meer indringende rechterlijke controle dat de regulators bij de uitoefening van hun bevoegdheden op een
evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van alle relevante stakeholders. Het wordt bevorderd dat de regulators hun besluiten goed motiveren, voorzien
van een coherent en consistent analytisch kader, ze onderbouwen met gedegen economisch bewijs, de feiten correct vaststellen en evalueren en het recht op een juiste
182
De CAT ziet toe op de toepassing
wijze interpreteren en toepassen op de feiten.
van het algemene mededingingsrecht door alle regulators en kan daarom waken dat
het mededingingsrecht op een consistente wijze wordt geinterpreteerd.

Naast het feit dat de nieuwe good governance beginselen zijn ontwikkeld tot Europese rechtsbeginselen (zie hfdst. 2), zal de wettelijke verankering van de nieuwe
good governance beginselen bevorderen dat zij een belangrijkere rol krijgen in 'judicial review' procedures en procedures bij de CAT. De BRC beginselen kunnen worden
beschouwd als relevante belangen, waarmee de regulators rekening moeten houden
en voorzover zij dat hebben nagelaten, kan dat een reden voor de rechter zijn de
183
beslissing te vernietigen.
181.

Swift 2004.

182.

Zie Select Committee on Constitution, examination of witnesses, Sir C. Bellamy en C. Dhanowa (questions 999-1019), opgenomen in: House of Lords (volume II) 2004.
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10.6.4

De toekomstige rol en vormgeving van 'appeal on the merits'

Gelet op de positieve invloed van een meer indringende rechterlijke toetsing, is het
positief, dat de wetgever de mogelijkheden van'appeal on the merits' heeft uitgebreid.
Echter, de wetgever heeft nog geen coherente visie inzake de waarborging van een
effectieve rechtsbescherming tegen de varierende besluiten van de regulators geformuleerd. De reikwijdte van de rechtsbeschermingsregelingen verschilt per sector en
kan niet altijd worden gerechtvaardigd door de aard en het belang van de betreffende
beslissingen.184 Zo geldt, bijvoorbeeld, het wettelijk 'appeal on the merits' bij de CAT
wel voor sanctiebesluiten inzake de toepassing van de nationale en Europese mededingingsregels en voor concrete regulerende en sanctionerende besluiten op grond van de
Communications Act, maar niet voor boetebesluiten op grond van de Utilities Act
2000. Tegen laatstgenoemde besluiten staat beroep open bij de High Court, waar geen
sprake is van een volledig'appeal on the merits' maar waar wel de sancties van de regulators kunnen worden verlaagd.185 Tegen concrete regulerende handelingen van de
OFGEM, zoals enforcement orders inzake de wijze waarop wettelijke verplichtingen
moeten worden nagekomen, staat enkel judicicial review open.186 In vergunningwijzigingsprocedures in de energiesector kunnen vooralsnog enkel de gereguleerde marktpartijen een administratief beroep bij de CC afdwingen, terwijl de overige stakeholders
alleen de mogelijkheid van judicial review hebben.

Geleidelijk aan neemt de CAT de rol van de CC over als instantie die waakt voor een
consistente toepassing van het mededingingsrecht en economische regulering. Dit
markeert de tendens dat met de vordering van het liberaliseringsproces het algemene
mededingingsrecht (gedeeltelijk) de sectorspecifieke regelgeving vervangt en het
algemene mededingingsrecht steeds meer wordt gezien als de hoogste norm voor de
interpretatie van sectorspecifieke regelgeving. In tegenstelling tot de CC in vergunningwijzigingsprocedures, kijkt de CAT niet alleen naar de inhoud van de zaak, maar
waarborgt tevens dat de procedurele rechten van de marktpartijen in acht zijn genomen. Voorts kan de CAT, in tegenstelling tot de CC in administratief beroep, op verzoek rechtsbescherming bieden aan de gereguleerde marktpartijen en de derden partijen, die een voldoende belang aantonen.
183. Naast een beroep op het Europese recht, kunnen de rechters dan een beroep doen op 'the relevancy
principle', volgens welk beginsel overheidsorganen verplicht zijn rekening te houden met de belangen
waarmee zij volgens de wetgeving expliciet rekening moeten houden. Zie hierover M. Sunkin, 'Grounds
for judicial review; illegality in the strict sense', in: D. Feldman 2004 (ed), English Public Law, Oxford:
Oxford University Press 2004, p. 754-760. Zie over de tendens van een meer indringende toetsing in
judicial review procedures en de invloed hierop van de BRC beginselen, het memorandum van T. Prosser en zijn supplementary note: Judicial review and appeal to the Competition Commission', opgenomen in: House of Lords (volume II) 2004.
184. Zie hierover uitgebreid Prosser 2005, p. 195-210.
185. Utilities Act 2000, sectie 59 en zie Prosser 2005, p. 201.
186.
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Mede in het licht van de Human Rights Act 1998 alsmede de verschuiving naar de
'stakeholders approach' gaan daarom stemmen op dat de wetgever op een coherente
wijze het recht op 'appeals on the merits' in zoveel mogelijk sectoren doorvoert ten
aanzien van alle algemeen regulerende, concreet regulerende en sanctionerende
handelingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de belangen en rechten
van de stakeholders. Net zoals bij de nieuwe voorzieningen in de Energy Act 2004
moeten waarborgen worden getroffen, dat slecht gefundeerde beroepen of beroepen
die tot doel hebben het reguleringsproces te frustreren, voortijdig kunnen worden
afgewezen. Tevens zouden voor specifieke onderwerpen mogelijkheden voor 'fast
track' procedures in het leven moeten worden geroepen.187 Zoals de constructie van
de Communications Act 2003 laat zien, hoeft de zeer brede kennis van de CC op het
gebied van prijsregulering daarbij niet verloren te gaan. Uiteindelijk zou de CC een
nieuwe rol kunnen krijgen, waarin de commissie volgens een soort prejudiciele procedure op basis van haar expertise een transparant en onafhankelijk advies verstrekt
188
aan de regulators over de juiste uitoefening van hun regulerende
bevoegdheden.

10.7

Politieke controle van de regulators: Naar een coherente en

transparante good governance visie
Volgens het House of Lords rapport, schiet de politieke controle op de regulators
tekort omdat noch binnen de regering noch binnen het parlement zelf sprake is van
de coordinatie van het toezicht op de 'economic regulators'. De regering heeft geen
zicht op de vraag in hoeverre de verschillende 'economic regulators' wetgeving con-

sistent toepassen en wat 'good regulatory practice' is. Parlementaire controle is vaak
ad hoc en niet gericht op een algehele controle van het functioneren van het wettelijk
189

systeern.

Daarom kan in lijn met de aanbevelingen van de House of Lords worden betoogd, dat
het noodzakelijk is, dat de Engelse wetgever een transparante en coherente visie op
het doel en de functie van de nieuwe good governance beginselen bij de inbedding
van de regulators formuleert.190 Deze visie zou een brede good governance benadering moeten inhouden en niet enkel aandacht moeten besteden aan de verlaging van
administratieve lasten, waarop de huidige Better Regulation Policy van de regering
is gericht. Tevens moeten de nieuwe good governance beginselen op een coherente
en consistente wijze worden uitgewerkt en toegespitst op de taakuitoefening van de

187.
188.
189.

190.

House of Lords (volume 1) 2004, p. 71-73, zie ook Prosser 2005, p. 209-210.
Zie hierover Select Committee on the Constitution, examination of witnesses, Tony Prosser
140-159), opgenomen in: House of Lords (volume II) 2004.
Zie House of Lords (volume I) 2004, p. 46-p.52, p. 63-66.
House of Lords (volume 1) 2004, p. 50-51 en p. 53-58.
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regulators en moet worden bepaald op welke wijze de regulators verantwoording
moeten afteggen aan de minister en het parlement over de naleving van deze beginselen. Volgens het House of Lords rapport moet de Engelse regering een leidend
departement aanwijzen, dat verantwoordelijk is voor de centrale ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een coherente visie op economische regulering en good
governance. Aangezien de BRE (voorheen: Regulatory Impact Unit) van de Cabinet
Office reeds een belangrijke rol speelt bij de co8rdinatie van de uitvoering van de Bet191
ter regulation policy van de regering, zou dit de aangewezen instantie zijn.

In het verlengde van een versterkte regeringsvisie op economische regulering,
beveelt de House of Lords aan de effectiviteit van de ex ante en ex post parlementaire
controle te versterken door de oprichting van een Select Committee, dat is toegewijd
aan een nauwkeurig onderzoek van 'the regulatory state'.192 Dit Select Committee
zou vooraf moeten beoordelen of wetgeving in overeenstemming is met de beginselen van good economic governance. Achteraf kan het Committee verantwoording

vragen aan de regulators en de regering over de effectiviteit en efficientie van het
functioneren van de wettelijke regimes en de regulators. Aangezien het Committee
systematisch het functioneren van verschillende wettelijke regimes beoordeelt, zal
het best practices kunnen identificeren en hun implementatie kunnen bevorderen.
Naast de formulering van een coherente regeringsvisie op economische regulering
overweegt het rapport dat het proces van uitwisseling van best practices tussen de
verschillende regulators beter moet worden gecoordineerd en geinstitutionaliseerd
door de oprichting van een 'Regulatory Forum'. Dit Forum is een informeel overlegorgaan en samenwerkingsverband waarin de 'economic regulators' ervaringen kunnen uitwisselen en best practices kunnen opstellen. Het Forum zou door een onafhankelijke voorzitter moeten worden geleid. Gelet op haar onafhankelijke positie en
de ervaring met de evaluatie van regulators en met de benchmarking van RIA's, zou
de NAO dit proces kunnen leiden. Echter, het House of Lords rapport is huiverig
voor deze suggestie, omdat in dat geval een belangenverstrengeling met de onafhankelijke controletaak van de NAO kan ontstaan.193 Volgens het rapport geniet het
Cabinet Office de voorkeur, omdat dit departement verantwoordelijk is voor de
co8rdinatie en ontwikkeling van een algehele en coherente regeringsvisie op economische regulering.

Voorzover het voorzitterschap van het Regulatory Forum bij het Cabinet Office
wordt gelegd, moeten waarborgen warden getroffen om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van het reguleringsproces in het gedrang komt.
191.
192.
193.
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De House of Lords heeft een punt dat een grotere rol van de NAO bij de coardinatie
van de samenwerking tussen de regulators op gespannen voet staat met de onafhankelijke controlerol van de NAO. Niettemin verzet de onafhankelijke rol van de NAO
zich niet tegen een actieve rol bij de ex post evaluatie en benchmarking van het beleid
van de toezichthouders. De best practices die de NAO opstelt, kunnen overigens niet
beslissend zijn voor de inhoud van de besluiten van de regulators. Zij bieden enkel
objectieve informatie voor een kwalitatief hoogwaardige besluitvorming. Uiteindelijk moet de regulator, met inachtneming van het wettelijke kader, per geval een
afweging maken wat de meest juiste vorm van regulering en methoden van economisch onderzoek zijn.

10.8

Conclusie

10.8.1

De minister niet meer de spin in het web

Dit hoofdstuk bevestigt, dat 'independent regulators' in de toekomst een belangrijke
positie blijven vervullen bij de uitvoering van complexe wetgeving op het gebied van
economische regulering. Bij de constitutionele inbedding van de 'economic regulators' is geleidelijkaan een verschuiving opgetreden van de 'regulatory contract'-theorie naar de'stakeholders'-theorie In deze visie wordt ingezien dat de regulators op een
legitieme en effectieve wijze rekening moeten kunnen houden met de belangen van
alle stakeholders. Zij moeten daartoe beschikken over noodzakelijke discretionaire
bevoegdheden, die zelfs regelgevende bevoegdheden kunnen omvatten, maar die met
noodzakelijke democratische en juridische waarborgen worden omgeven. De regulators functioneren in een complex krachtenveld van Europese en nationale checks and
balances. Ieder instrument van controle en verantwoording heeft een specifieke functie, die is gerelateerd aan udn van de varierende bevoegdheden van de regulators, die
algemeen regulerend, concreet regulerend en sanctionerend kunnen zijn.
De minister is niet meer de spin in het web in het proces van controle en verantwoording en moet zijn rol delen met andere spelers die ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de taakuitoefening van de regulators. Het uitgangspunt is dat de
minister verantwoordelijk is voor de formulering van de reguleringsstrategie en de
wijze waarop de regulator rekening moet houden met niet-economische belangen.
Daarbij moet de minister op grond van artikel 10 EG de verplichtingen respecteren
die voor hem en voor de toezichthouders voortvloeien uit het Europese recht. Hij
moet waken dat de regulators het Europese recht op een goede wijze toepassen en
mag hen niet verplichten tot de schending van hun Europeesrechtelijke verplichtingen. De minister moet op grond van artikel 10 EG de'economic regulators' ook voldoende ruimte geven om op basis van artikel 10 EG en specifieke Europeesrechtelijke
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samenwerkingsverplichtingen uit Verordening 1/2003 en de energie- en elektronische communicatierichtlijnen rekening te houden met de Europese beleidsregels die
door de Commissie en de netwerken ter waarborging van een effectieve en uniforme
toepassing van het Europese recht worden opgesteld (zie hfdst. 8 en 9).
Ondanks de belangrijke strategische rol van de minister wordt tegelijkertijd erkend,
dat de ministeriele verantwoordelijkheid alleen niet voldoende is om een legitieme en
goede taakuitoefening door de regulators te waarborgen. Ook al zou het mogelijk zijn
dat de politiek duidelijke doelstellingen en richtsnoeren formuleert, dan nog kan niet

worden voorkomen, dat de regulators bij de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden de nodige keuzeruimte hebben om conflicterende belangen af te wegen. Deze
benadering alsmede de juridische voorwaarden die worden gesteld aan de wijze
waarop de minister van zijn bevoegdheden tot het geven van aanwijzingen en regels
gebruik mag maken, bieden de regulators voldoende flexibiliteit om op een legitieme
en effectieve wijze rekening te houden met de belangen van alle stakeholders en om
te voldoen aan de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit het Europese recht.
10.8.2

Plaatsvervangende checks and balances

De verschuiving naar de 'stakeholders approach' en de erkenning van de beperkte
mogelijkheden van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de controle van de
instrumenten
regulators, gaan samen met een grotere rol voor andere instanties en
bij de controle en verantwoording van de 'economic regulators'. Deze instanties en
instrumenten zijn niet alleen aanvullend ten opzichte van de minister. Zij staan naast
de minister en hebben een zelfstandige en specifieke functie om de werking van de
ministeriele verantwoordelijkheid aan te vullen en over te nemen voorzover noodzakelijk voor de verzekering van de legitimiteit en effectiviteit van de regulators.

Onverminderd het feit dat de House of Lords voorstellen heeft gedaan de effectiviteit van het Select Committee systeem te verbeteren, moet allereerst worden opgemerkt dat de directe parlementaire controle van de regulators door de Select Committees een belangrijke plaats inneemt. Het feit dat de regulators in het openbaar
verantwoording moeten afteggen over hun optreden aan de Select Committees,
heeft een veel grotere invloed op hun functioneren dan de situatie dat de minister
als buffer tussen de regulator en het parlement optreedt. Daarbij dient te worden
onafhanaangetekend, dat de rechtstreekse parlementaire verantwoording niet de
de
omdat
heeft
het
verantwoording achbedreigd,
reguleringsproces
kelijkheid van
teraf plaatsvindt en de Select Committees niet kunnen intervenieren in de besluitvorming. Ook de NAO speelt een steeds grotere rol bij de controle van de regulators.
De NAO publiceert uitgebreide'value for money' rapporten waarin specifieke onderdelen van het optreden van de regulators aan een diepgaande analyse zijn onderwor-
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pen. De regulators moeten over deze rapporten verantwoording afleggen aan de
Public Accounts Committee. Daarnaast leveren de rapporten waardevolle informatie
op voor het werk van de andere Select Committees.

Ten tweede heeft de rechter onder invloed van de Human Rights Act 1998 en het
Europese Gemeenschapsrecht en als tegenwicht voor de uitbreiding van de regulerende en sanctionerende bevoegdheden van de regulators een zeer invloedrijke rol

gekregen bij de controle of de regulators hun bevoegdheden op een goede manier
hebben uitgeoefend. Ten eerste is een gespecialiseerd mededingingstribunaal, de
Competition Appeal Tribunal (CAT) opgericht, dat in toenemende mate de mogelijkheid heeft op verzoek van alle belanghebbende stakeholders op een indringende
wijze de inhoud van de zaak te beoordelen ('appeal on the merits'). Ten tweede is de
administratieve rechter ook bereid in de van oorsprong terughoudende 'judicial
review procedures', waarin de zogenaamde traditionele, zeer marginale, Wednesbury-test leidend is, steeds meer de inhoudelijke aspecten van een zaak te beoordelen. Onder invloed van voornoemde ontwikkelingen vormt de rechter een effectieve
check op de regulators, die de beperkte democratische legitimatie van de regulators
kan compenseren.
De CC

blijft bevoegd om in de uit

de 'regulatory contract'-periode stammende vergunningwijzigingsprocedures als een quasi-rechterlijk administratief beroepsorgaan
de ontwerp-besluiten van de regulators volledig te heroverwegen op basis van een
diepgaande en economische analyse. Echter, de vordering van het liberaliseringsproces en de verschuiving naar de'stakeholders approach' hebben tot gevolg dat de CAT

de rol van de CC geleidelijk aan vervangt en dat het algemene mededingingsrecht de
hoogste en uniformerende norm wordt voor de interpretatie en toepassing van de

sectorspecifieke regelgeving.
Naast de versterking van de directe parlementaire controle en de rechterlijke controle hebben nieuwe good governance instrumenten een grotere rol gekregen om te
zorgen dat de regulators gedurende het besluitvormingsproces op een legitieme en
effectieve wijze rekening houden met de belangen van alle stakeholders en op een
goede wijze rekening houden met het Europese recht. Hier kan worden gewezen op
de versterking van de rol van onafhankelijke wettelijke consumentenorganisaties,
die een positieve invloed hebben gehad op de vertegenwoordiging van de belangen
van de consument bij de regulators. Voorts worden de nieuwe beginselen van good
governance, waarvan de inhoud overeenkomt met de Europese good governance
beginselen, steeds meer in de wetgeving verankerd en geoperationaliseerd in de
praktijk van de regulators. Geinspireerd door de praktijk van de regulators, de Europese Commissie en de rol van de APA bij de inbedding van de regulators in de VS,

hebben de beginselen een functie bij de inbedding van de regulators in de constitu-
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tionele structuur. De nieuwe beginselen functioneren naast de bestaande beginselen
van de rule of law en hebben als specifieke functie dat de regulators met hun regulerende bevoegdheden, die niet vallen binnen de wijze waarop het beginsel van'Parliamentary Sovereignity' en het beginsel van de 'Separation of Powers' traditioneel zijn
uitgewerkt in het VK, de waarden van de rule of law respecteren.
10.8.3

Een herzien concept van

960 accountability'

Op grond van het voorgaande kan het concept van'360 accountability' van de House
of Lords worden genuanceerd en uitgewerkt (par. 2.2). Allereerst moet rekening
worden gehouden met de invloed van het Europese recht op de juridische en economische keuzes die de regulators kunnen maken, waardoor de bevoegdheid van de
minister om invloed uit te oefenen op de strategische keuzes van de regulators,
zowel in juridisch als feitelijk opzicht wordt beperkt (zie hfdst. 8 en 9). Daarnaast
verdient de functie van de nieuwe beginselen van good governance een grotere aandacht in het model. De naleving van de good governance beginselen bevordert dat de
regulators bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden op een legitieme en
effectieve wijze rekeninghouden met de belangen van alle stakeholders en zich daadwerkelijk accountable voelen ten opzichte van hen. Door een grotere transparantie
van het besluitvormingsproces zal de rechter achteraf beter in staat zijn te controleren of de regulators alle stakeholders op adequate wijze hebben laten participeren in
het besluitvormingsproces, hun belangen op een evenwichtige wijze hebben meegewogen en de rule of law hebben gerespecteerd bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Als gevolg wordt de juridische positie van de stakeholders in het besluitvormingsproces versterkt. Tevens vergemakkelijkt de implementatie en toepassing van
de nieuwe good governance beginselen de ex post politieke controle van de effectiviteit en de efficiency van het functioneren van de regulators, wat weer kan leiden tot
een meer effectieve ex ante politieke strategiebepaling.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de verminderde politieke controle van de regulators niet heeft geleid tot de totstandkoming van ongecontroleerde staatsmachten.
Onder de invloed van good governance heeft een verschuiving plaatsgevonden van de
politieke naar de juridische controle van de regulators. Het netwerk waarvan de regulators deel uitmaken, wordt schematisch weergegeven. Dit netwerk vormt het democratische en juridische fundament voor een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening door de 'economic regulators', waarbij tegelijkertijd wordt erkend dat de
effectiviteit van sommige van de instrumenten van controle en verantwoording kan
worden verbeterd (zie par. 8.4). De dik-gedrukte lijnen geven aan dat de betreffende
instanties de bevoegdheid hebben de beleidskaders voor de regulators op te stellen. De
grijze vlakken geven weer dat de betreffende organisaties geen bevoegdheden hebben
de regulator te dwingen zijn beleid/besluiten aan te passen.
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10.8.4

Toepassing van de beginselen van goodgovernance in de praktijk

Het onderzoek toonde aan, dat de toepassing van de good governance beginselen in
praktijk inderdaad een goede bevoegdheidsuitoefening door de regulators stimuleert en dat de beginselen verder gaan dan het waarborgen van behoorlijk bestuur.
De vastlegging en de uitwerking van de beginselen bevordert dat alle belanghebbende stakeholders, inclusief de consument, op een goed onderbouwde en transparante manier worden geinformeerd over nieuwe reguleringsvoorstellen en dat zij
voldoende middelen, kennis en informatie hebben om op een effectieve wijze deel te
nemen aan het besluitvormingsproces. Dientengevolge heeft de naleving van de
beginselen een positieve invloed op de stakeholder-participatie en op de accountability van de regulators ten opzichte van de marktpartijen en de consument. Dit heeft
tot gevolg dat de zelfstandige belangenafwegingen door de regulators binnen het
door de wetgever en de minister geformuleerde strategische kader op een rechtstreekse wijze democratisch worden gelegitimeerd. Daarnaast stimuleert de vastlegging en de uitwerking van de beginselen, dat de kwaliteit van de besluiten en besluitvormingsprocessen van de regulators wordt geoptimaliseerd, in die zin dat zij zo
de
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consistent, coherent, transparant, effectief, efficient en proportioneel mogelijk zijn.
Het uitvoeren van een RIA met betrekking tot belangrijke reguleringsvoorstellen
zorgt er onder andere voor dat de noodzaak en geschiktheid van een voorstel economisch en juridisch goed worden onderbouwd, de kosten en baten transparant zijn,
dat alle relevante reguleringsopties zijn bekeken (inclusief de 'do nothing'-optie) en
dat rekening wordt gehouden met de effecten van een regeling voor de verschillende
groepen stakeholders en voor de mededinging.

Niettemin moet worden erkend dat

de beginselen van good governance weliswaar

helpen bij de verwezenlijking van een ideaal van goed bestuur, maar dat zij slechts
een hulpmiddel zijn en bepaalde beperkingen hebben. Allereerst moet rekening worden gehouden met de ingrijpende bevoegdheden van de Europese Commissie alsmede met de steeds grotere invloed van de coordinerende en harmoniserende activiteiten van de onder het toezicht van de Europese Commissie functionerende
netwerken van nationale autoriteiten op de besluitvormingsprocessen van de regulators. De beginselen van good governance kunnen enkel bijdragen aan een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening, indien de Europese wetgever betere
waarborgen treft, dat ook de besluiten en beleidsregels van de Europese Commissie
en/of de netwerken in overeenstemming met de good governance beginselen tot
stand worden gebracht en dat effectieve rechtsbeschermingsregelingen bestaan
tegen Europese handelingen die de belangen van de stakeholders rechtstreeks raken
(hfdst. 8 en 9).
Ten tweede is vastgesteld, dat de naleving van de good governance beginselen niet
garandeert, dat de regulators de enig juiste beslissing nemen. Het is inherent aan de
taken en doelstellingen van de regulators, dat zij keuzes moeten maken tussen de
conflicterende belangen van de verschillende stakeholders. Het is onvermijdelijk,
dat de regulators bij dergelijke afwegingen niet alle stakeholders tevreden kunnen

stellen. Dit is ook niet het doel van de beginselen. De beginselen zijn gericht op het
waarborgen van een zo'n zorgvuldig mogelijk en kwalitatief goed besluitvormingsproces en een effectieve en legitieme afweging van de verschillende belangen. Daarnaast is vaak op voorhand niet met zekerheid te voorspellen, of de voorziene gevolgen van de regulering daadwerkelijk worden gerealiseerd en zullen de regulators
schattingen en risico-analyses moeten maken over toekomstige gebeurtenissen.
Onder omstandigheden kunnen de regulators abusievelijk of zelfs vooropgezet de
verkeerde afweging maken, omdat een inschattingsfout bij de voorspelling van toekomstige ontwikkelingen niet kan worden uitgesloten.
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Ten derde werd duidelijk dat tussen de verschillende beginselen een spanningsveld
bestaat. Hoewel transparantie en consultatie bijdragen aan een legitieme besluitvorming, kan een overmaat aan transparantie en consultatie juist weer tot gevolg heb-

ben dat de stakeholders niet meer het belang van bepaalde beslissingen kunnen
onderscheiden en daardoor worden belemmerd op een effectieve wijze te participeren in het besluitvormingsproces. Voorts kunnen procedures die te langdurig en te
uitgebreid zijn, een efficient besluitvormingsproces belemrneren, wat in dynamische
markten tot gevolg kan hebben dat de regulators achter de feiten aanlopen. Dit is
juist de reden waarom het belang van het administratief beroep bij de CC tegen
besluiten van de OFCOM is afgeslankt met de implementatie van de elektronische
communicatierichtlijnen. Gelet op het spanningsveld tussen de verschillende beginselen, zullen de regulators voortdurend, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, het juiste evenwicht tussen de verschillende beginselen moeten
vinden om zoveel mogelijk recht te doen aan de achterliggende waarden van de
beginselen.

Ten vierde is vastgesteld, dat de regulators de beginselen niet altijd op een serieuze
of effectieve wijze naleven en de beginselen slechts als 'window dressing' gebruiken.
De regulators moeten de good governance beginselen daarom niet enkel
op papier
respecteren, maar zich daadwerkelijk gecommitteerd voelen de beginselen toe te
passen. De wettelijke verankering van de good governance beginselen, de toenemend indringende rechterlijke toetsing van de inhoudelijke en procedurele aspecten
van de besluiten van de regulators en de publicatie van objectieve informatie over de
toepassing en effecten van de beginselen (bijvoorbeeld door publicatie van de NAOrapporten), zullen een positieve invloed hebben op de totstandkoming van een
oprechte good governance cultuur.
Hoewel beperkingen zijn verbonden aan de good governance beginselen, is het zeker
niet af te raden om deze beginselen in de wetgeving vast te leggen en in de praktijk
van de toezichthouders te operationaliseren. Zij stimuleren de onafhankelijke regulators om op deskundige en objectieve wijze zeer complexe keuzes op zo'n legitiem
en effectief mogelijke wijze te maken. Bovendien kan in overeenstemming met het
House of Lords rapport worden betoogd, dat de nieuwe good governance
beginselen
effectiever kunnen worden toegepast in de praktijk van de regulators, indien de wetgever een meer coherente en transparante visie aanneemt over het doel, de functie
en de inbedding van de beginselen. Tevens zou een duidelijke en coherente visie
moeten worden geformuleerd over de vraag op welke wijze de regulators worden
gecontroleerd en verantwoording moeten afleggen aan de politiek en de stakeholders over de naleving van de beginselen en over de noodzaak van coherente en effectieve regelingen inzake rechtsbescherming. Het volgende hoofdstuk doet concrete
aanbevelingen aan de Engelse en de Nederlandse wetgever en aan de nationale auto-
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riteiten over de formulering, inbedding en toepassing van een coherente good governance visie. Een meer coherente implementatie en toepassing van de good governance beginselen op nationaal en Europees niveau bevordert dat het totale systeem
van checks and balances waarborgt dat de regulators hun taken op een effectieve en
legitieme wijze uitoefenen.
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Naar een coherente inbedding van elementen
van de 'stakeholders'-theorie

11.1

Het complexe krachtenveld

Dit onderzoek spreekt voortdurend van onafhankelijke mededingingstoezichthouders,

maar het

is

duidelijk

geworden dat de mededingingstoezichthouders in

feite

helemaal niet onafhankelijk zijn. Ondanks dat de minister de toezichthouders geen
individuele aanwijzingen kan geven, blijft hij verantwoordelijk voor het toezichtssysteem en de uiteenzetting van de beleidskaders (hfdst. 2, par. 6). Daarnaast hebben de onafhankelijke mededingingstoezichthouders te maken met veel partijen en
overheidsinstanties. Zij moeten zich steeds verantwoorden aan de verschillende
instanties en spelers. Echter, het is wel gebleken dat een spanningsveld bestaat tussen de beleidsbepalende rol van de minister en feit dat de toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden in het concrete geval nog steeds een aanmerkelijke
keuzeruimte hebben. Wegens de toenemende invloed van het Europese recht, de
aard van de bevoegdheden en de rol van vele partijen bij het mededingingstoezicht,
hebben de mededingingstoezichthouders binnen het door de minister gestelde
bader nog steeds de ruimte economische en juridische keuzes te maken over de wijze
waarop zij hun bevoegdheden in een concreet geval uitoefenen. Ter invulling van
hun keuzeruimte hebben de mededingingstoezichthouders vele beleidsregels opgesteld inzake de interpretatie van normen en de afweging van belangen.
De cruciale vraag is daarom welke rechtsstatelijke en democratische
waarborgen en
controlemechanismen kunnen verzekeren, dat de mededingingstoezichthouders de

complexe belangenafwegingen volgens de goede procedures voorbereiden en op een
legitieme en effectieve wijze verrichten? Voor de beantwoording van deze vraag is
bekeken in hoeverre de wetgever voor de inbedding van de mededingingstoezichthouders inspiratie kan halen uit de 'stakeholders'-theorie (hfdst. 1, par. 8.5 en par.
8.6). In deze theorie spelen de nieuwe good governance beginselen en horizontale
instrumenten van verantwoording en controle een belangrijke rol voor de waarborging van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden

door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. In het licht van de 'stakeholders'-theorie heeft het onderzoek geanalyseerd, of de bestaande constitutionele
rechtsbeginselen op een nieuwe wijze moeten worden geinterpreteerd en welke rol
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de nieuwe good governance beginselen kunnen spelen bij de inbedding van de mededingingstoezichthouders. Ook is onderzocht wat een nieuwe interpretatie van de
constitutionele rechtsbeginselen en de toepassing van de nieuwe good governance

beginselen betekent voor de vormgeving van de wettelijke bevoegdheden, instituties, inhoudelijke en procedurele normen, besluitvormingsprocedures en processen
van controle en verantwoording, die betrekking hebben op de taakuitoefening door
de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Het complexe krachtenveld

waarin de onafhankelijke mededingingstoezichthouders opereren, wordt hieronder
weergegeven. De grijze vakken geven aan, dat de betreffende entiteiten geen
bevoegdheden hebben om de toezichthouders te dwingen hun beleid of besluiten
aan te passen.

< Rekenkamer
Europese

Evaluatie \

1

Commissie

1

Art. 226 EG

/ Parlement 1

f
Minister
Beleidskader
Evaluatie
efficiency/

-

efficiency/ 1
effectiviteit /

Wett. mandaar T
Controle via

minister

effectiviteit

HvjEG

CBB
Commissie
Overname
dossier

E.

Art. 234 EG

Rb.

Rotterdam
Effectieve rb

Veto

Opmerkingen

Onafh.
toezichthouder
Europese

Commissie
beleidsregels

org.

NMa

Europese

netwerken
beleidsregels

490

Stakeholders
Consumenten

Advies Tw

NMa
Bindende
aanwlizing
Ewet:/Gaswet

Naar een coherente inbedding van elementen van de 'stakeholders'-theorie

11.2

Constitutionele inbedding voornamelijk gebaseerd op 'regulatory
contract'-theorie

Hoewel de visie van de wetgever inzake de inbedding van de mededingingstoezichthouders gedurende de eerste (1998-2003) en de tweede reguleringsperiode (2004heden) is geevolueerd, is zij nog steeds hoofdzakelijk gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie (hfdst. 1, par 8.5 en par. 8.6). Volgens deze theorie wordt bij de inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders zoveel mogelijk aangesloten
bij bestaande interpretaties van constitutionele rechtsbeginselen en bestaande processen van verantwoording en controle. Het wettelijke mandaat van de mededingingstoezichthouders en het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid worden gezien
als de belangrijkste waarborgen voor een legitieme en effectieve uitoefening van de

regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders. In deze benadering
formuleren de wetgever en de minister het beleid, ten*ijl de onafhankelijke toezichthouders de wetgeving en het beleid in concrete gevallen uitvoeren en toepassen. Het
zou volgens deze benadering in strijd zijn met het beginsel van het primaat van de wetgever om ruime discretionaire bevoegdheden en regelgevende bevoegdheden toe te
kennen aan de onafhankelijke mededingingstoezichthouders (zie hfdst. 2, par. 4.5.1).

Echter, aan de hand van een analyse van representatieve casestudies die zich in de
eerste reguleringsperiode hebben afgespeeld, heeft dit onderzoek aangetoond, dat
een benadering die hoofdzakelijk is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie
wegens politieke, economische en juridische redenen problemen veroorzaakt op het
niveau van de wetgever, de minister en de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.1 De onafhankelijke mededingingstoezichthouders moeten wegens de aard van
de multilaterale reguleringsomgeving van het mededingingstoezicht noodzakelijkerwijs toepassing en invulling geven aan open normen en afwegingen maken tussen de
conflicterende belangen van de verschillende stakeholders. Hierdoor kunnen het
wettelijke mandaat en het beginsel van de ministeriifle verantwoordelijkheid maar
tot zekere hoogte de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de mede-

dingingstoezichthouders legitimeren (hfdst. 1, par. 8.2, hfdst. 3, par. 2.5.2, par. 3.5.1
en par. 4.5.1 en hfdst. 4).
Daarnaast lieten de casestudies inzake de mta-tarieven en de kabeltarieven uit
hoofdstuk 4 zien, dat een benadering waarbij de wetgever de bevoegdheden van de
onafhankelijke mededingingstoezichthouders zo nauwkeurig en beperkt mogelijk
formuleert, wegens de bijzondere kenmerken van het mededingingstoezicht vaak
geen legitieme en effectieve oplossing is. Immers, zij voorkomt dat de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders de doelstellingen van het nationale recht en het Euro-

1.

Zie voor een uitgebreide samenvatting en onderbouwing van de conclusies hoofdstuk 7.
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pese recht op een effectieve wijze kunnen realiseren. De onafhankelijke mededingingstoezichthouders moeten hun regulerende bevoegdheden uitoefenen in markten die als gevolg van het Europese liberaliserings- en concurrentieproces en onder
invloed van technologische ontwikkelingen dynamisch zijn. Dit betekent dat het
voor de wetgever welhaast onmogelijk is om op alle marktontwikkelingen te anticiperen en voor alle relevante situaties een regeling te treffen. Daarom moet de wetgever ter waarborging van een effectieve bevoegdheidsuitoefening, met inachtneming
van de grenzen van het Europese recht, zorgen dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden in
inhoudelijk en procedureel opzicht voldoende flexibiliteit hebben om op een tijdige
en effectieve wijze in te spelen op de dynamiek van de markt en om op een evenwichtige wijze rekening te houden met de belangen van alle 'stakeholders'.
Daarnaast maakten de hoofdstukken 8 en 9 duidelijk, dat in de tweede reguleringsperiode de nieuwe ex ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden van de
Europese Commissie op grond van Verordening 1/2003, de energierichtlijnen en de
elektronische communicatierichtlijnen evenals de harmoniserende ('regulatory convergence') activiteiten van de Europese netwerken van mededingingstoezichthouders zowel in juridisch als feitelijk opzicht een grote invloed hebben op de nationale
toezichtspraktijk. Als gevolg van de ex ante regulerende bevoegdheden van de Europese Commissie en de wijze waarop de Commissie deze kan aanwenden voor de
afdwinging van de Europese beleidsregels van de Commissie en/of de Europese netwerken, kan de bevoegdheid van de minister om de beleidskaders voor de toezichthouders uiteen te zetten, zowel in juridisch als in feitelijk opzicht worden beperkt

(hfdst. 8, par. 6 en hfdst. 9, par. 8).

11.3

Naar een meer coherente inbedding van elementen van de

'stakeholders'-theorie
11.3.1

Verschuiving naar 'stakeholders'-benadering

Op grond van het voorgaande kan op de centrale probleemstelling van dit onderzoek
worden geantwoord, dat de complexe multilaterale en multi-level reguleringsomgeving van het mededingingstoezicht vereist dat constitutionele rechtsbeginselen op
een nieuwe wijze worden geinterpreteerd en ingebed voor de waarborging van good

governance door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Een benadering
waarbij de constitutionele inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders hoofdzakelijk is gebaseerd op de 'regulatory contract'-theorie, vormt een
onvoldoende waarborg voor een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders. De visie van de wet-
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gever is al geevolueerd in de tweede reguleringsperiode en bevat reeds elernenten die
afkomstig zijn uit de 'stakeholders'-theorie. Echter, vanwege de bijzondere kenmerken van het mededingingstoezicht zou de wetgever nog meer inspiratie moeten
halen uit de'stakeholders'-theorie en een coherente visie moeten formuleren over de

inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders waarbij meer elementen uit de'stakeholders'-theorie worden opgenomen. Voor de opstelling van een
dergelijke visie kan inspiratie worden geput uit de conclusies uit hoofdstuk 10 over
de wijze waarop de visie van de Britse wetgever inzake de constitutionele inbedding
van de 'economic regulators' richting de 'stakeholders'-theorie is geevolueerd. In
deze visie wordt het aanvaard, dat de'regulators' ruime discretionaire bevoegdheden
en zelfs regelgevende bevoegdheden hebben om hen in staat te stellen bij de toepassing van de wettelijke regels in te spelen op technologische en economische ontwikkelingen en op een loyale wijze uitvoering te geven aan het Europese recht. Voor de
waarborging van een goede bevoegdheidsuitoefening, worden de 'regulators' aan
adequate checks and balances onderworpen. Daarbij wordt door de Britse wetgever
en de regulators veel belang gehecht aan horizontale instrumenten van verantwoording en controle, zoals stakeholderconsultaties, transparantie en wettelijke voorzieningen voor de vertegenwoordiging van de belangen van de consument.
Een constitutionele inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders
die meer elementen bevat van de 'stakeholders'-theorie sluit aan bij de ontwikkelin-

gen in de Europese regelgeving, waarin net zoals bij het toezicht op de financiele sector, een duidelijke verschuiving naar de 'stakeholders'-benadering waarneembaar is.

Uit de hoofdstukken 8 en 9 blijkt, dat het idee van de Europese wetgeving uit de
tweede reguleringsperiode is, dat de Europese Commissie, de nationale autoriteiten,
de lidstaten en de stakeholders op basis van transparante consultatieprocedures
samenwerken in een transnationaal netwerk. Deze samenwerking heeft als doel om
ter waarborging van een uniforme toepassing van het Europese recht op consensus
gerichte wijze de open normen uit de Europese regelgeving nader in te vullen. De
Europese Commissie heeft niet alleen haar bestaande verdragsrechtelijke bevoegdheden, maar ook nieuwe ex ante algemene en concrete regulerende bevoegdheden
achter de hand om de binnen het netwerk gemaakte afspraken juridisch bindend te
maken en/of af te dwingen door de aanname van veto-beschikkingen of door de toezichthouders van de zaak te halen. In dit verband is het nieuwe reguleringsmodel
binnen de EU ook wel aangeduid met de term'regulatory cooperation in the shadow
of hierarchy'.2

2.

B. Eberlein, 'Regulation by cooperation: the 'third' way in making rules for the internal energy market', in:
R Cameron (ed), Legal aspects of EU energy regulation, implementing the new directives on electricity and gas
across Europe, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 79-89.
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11.3.2

Nieuwe invulling bestaande constitutionele rechtsbeginselen

11.3.2.1 Expliciet erkennen noodzaak flexibele bevoegdheden
In een nieuwe benadering zou de wetgever explicieter moeten erkennen, dat de
mededingingstoezichthouders zowel in inhoudelijk als in procedureel opzicht over
flexibiliteit beschikken of moeten beschikken om evenwichtige afwegingen te maken
tussen de diverse conflicterende belangen van de stakeholders die een rol spelen in

de reguleringsomgeving van het mededingingstoezicht. Indien noodzakelijk voor
een effectieve bevoegdheidsuitoefening, moeten de mededingingstoezichthouders
de voorschriften of regels die gelden voor de marktspelers, kunnen wijzigen of aanpassen naar gelang de economische omstandigheden, technologische ontwikkelingen of voortschrijdende inzichten dit vereisen.3 Binnen de grenzen van het Europese
recht zou de wetgever de toekenning van regelgevende bevoegdheden aan de onafhankelijke mededingingstoezichthouders niet moeten uitsluiten, indien dit, gelet op
de specifieke nationale marktsituatie, noodzakelijk is voor een effectieve realisatie
van het wettelijke mandaat van de toezichthouders en de delegatie van regelgevende
bevoegdheden aan de minister een onpartijdige uitvoering van de wetgeving in een
concreet geval zou belemmeren (hfdst. 2, par. 4.3.3 en par. 4.3.4 en hfdst. 3, par.
2.5.3 enpar. 3.5.2).

Daarnaast kan op basis van de casestudies uit hoofdstuk 4 worden geconcludeerd,
dat de toezichthouders veelvuldig proactie f beleidsregels opstellen, waarbij zij invulling en toepassing geven aan open normen. Deze praktijk is voor de waarborging van
een transparant, voorspelbaar en consistent beleid een wenselijke ontwikkeling.
Beleidsregels zijn in beginsel enkel bindend voor de toezichthouders zelf, tenzij de
toepassing van de regels wegens bijzondere omstandigheden voor een of meer
belanghebbenden onevenredige gevolgen zou hebben (art. 4:84 Awb). Niettemin
kunnen beleidsregels regulerende effecten hebben, omdat de marktpartijen in de
praktijk rekening houden met en vertrouwen op de toepassing van dergelijke

beleidsregels door de mededingingstoezichthouders. Gelet op de mogelijke regulerende effecten van de beleidsregels en de aanmerkelijke keuzeruimte die de toezichthouders hebben bij de interpretatie en de toepassing van de open normen, vervaagt
het onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels in de
praktijk van de mededingingstoezichthouders. Daarom wordt betoogd, dat de stelling dat het primaat van de wetgever zich verzet tegen de toekenning van regelgevende bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder, zich moeilijk verdraagt
3.

Deze visie sluit aan bij de conclusies van het WRR- rapport, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den
Haag: Sdu 2002, hoofdstuk 9. Zie ook A.T. Ottow, 'Het verschil tussen duivenhokken en telecommunica-

tie, de bestuurs(proces)rechtelijke obstakels bij het toezicht op de telecommunicatiemarkt', in: B.M.J. van
der Meulen & A.T. Ottow (ed), Toezicht op markten, VAR-reeks 130, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2003, p. 149-170 en A.T. Ottow, Telecommunicatietoezicht, De invloed van het Europese en Nederlandse
bestuurs(proces)recht, Den Haag: Sdu 2006, p. 79-97 en p. 372-373.
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met de bevoegdheid om ex ante beleidsregels te stellen inzake de interpretatie van

open normen en de afweging van belangen die de facto regulerende effecten hebeerste reguleringsperiode zou de toekenning van een regelgevende bevoegdheid ter specificatie van open
wettelijke normen onder omstandigheden zelfs meer transparantie en rechtszekerheid kunnen verschaffen dan de opstelling van beleidsregels. Immers, bij de interpretatie en toepassing van open normen in beleidsregels kunnen vele vragen rijzen
over de grenzen van de bevoegdheden van de toezichthouders en over de vraag of
bepaalde interpretaties wel/geen nieuwe verplichtingen opleggen aan de marktpartijen.5

ben: In het licht van het voorgaande en de ervaringen uit de

11.3.2.2 De minister is niet meer de spin in het web
De minister is niet meer de spin in het web bij de controle op het beleid van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Hij moet zijn controlefunctie met verschillende andere spelers delen, waaronder met de Europese Commissie die op grond
van het EG-Verdrag en secundaire wetgeving een beleidsbepalende rol heeft op het
gebied van het mededingingstoezicht. Daarnaast heeft de Europese Commissie op
grond van secundaire wetgeving ex ante regulerende bevoegdheden om de ontwerpbesluiten van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders goed te keuren of te
blokkeren (hfdst. 8). De hoofdstukken 8 en 9 hebben uitgebreid aan de orde gesteld,
dat de minister bij de uitoefening van zijn controlebevoegdheden ten opzichte van
de mededingingstoezichthouders op grond van artikel 10 EG de plicht heeft om alle
maatregelen te treffen om een nuttige toepassing van het Europese recht te verzekeren. De minister zou in strijd met artikel 10 EG afbreuk doen aan de nuttige toepassing van de Europese richtlijnen, Verordening 1/2003 en aan de verdragsrechtelijke
rol en de bijzondere ex ante regulerende bevoegdheden van de Commissie, indien hij
zonder gegronde objectieve redenen de toezichthouders zou verhinderen te voldoen
aan de algemene en specifieke Europeesrechtelijke verplichtingen tot loyale samenwerking met de Commissie, waaronder de verplichting voor de toezichthouders
rekening te houden met de Europese beleidsregels van de Commissie (hfdst. 8, par.
6). Het is ook verdedigd, dat de minister een nuttige toepassing van de Europese
richtlijnen zou belemmeren, indien hij bij de opstelling van algemene aanwijzingen

voor de mededingingstoezichthouders geen rekening houdt met de algemene en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen die gelden voor de nationale toezichthouders en met de Europese beleidsregels die door de nationale toezichthouders in het kader van de Europese netwerken ter uitvoering van de Europese
4. Zie ook L.RM. Verhey & N. Verheij, 'De macht van de marktmeesters, markttoezicht in constitutioneel
perspectief', in: Toezicht, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 135' jaargang, nr. 1, Deventer:
5.

Kluwer 2005, p. 211- 212.
Omdat artikel 8:2 Awb beroep tegen beleidsregels uitsluit, kan hun rechtmatigheid enkel via een exceptief
verweer in beroep tegen een op grond van de beleidsregels genomen besluit worden aangevochten.
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samenwerkingsverplichtingen zijn opgesteld. De minister zou in strijd met artikel 10
EG en onzorgvuldig handelen, indien hij de toezichthouders zonder gegronde objectieve redenen zou verplichten in strijd te handelen met afspraken die de toezichthouders op Europees niveau hebben gemaakt ter uitvoering van de algemene en specifieke Europeesrechtelijke samenwerkingsverplichtingen en de stakeholders als
gevolg met inconsistente beslissingen van de verschillende nationale autoriteiten
worden geconfronteerd (hfdst. 9, par. 8). De Europese Commissie zou in een dergelijk geval de artikel 226 EG-procedure kunnen starten tegen de staat.
Naast de grotere invloed van de Europese Commissie en het Europese recht, is een
tendens waarneembaar, dat de administratieve rechters in Nederland en in het VK,
mede onder invloed van het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming en de artikelen 6 en 13 EVRM, de besluiten van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders meer indringend toetsen. Ook bij de beoordeling van complexe juridische en economische analyses, die een aanmerkelijke keuzeruimte
impliceren, beperken de rechters zich niet tot een marginale toets (hfdst. 6 en hfdst.
10). De indringendheid van de rechterlijke toetsing kan afhankelijk van de keuzeruimte die een bepaalde bevoegdheid laat en de omstandigheden van het geval,
varieren, maar in het algemeen gaan de rechters na of een besluit goed is gemotiveerd, hieraan een toereikend marktonderzoek ten grondslag ligt, de feiten goed zijn
vastgesteld en beoordeeld in het licht van het nationale en het Europese recht en het
bestaan van een mededingingsrechtelijk probleem aannemelijk of overtuigend is
gemaakt (hfdst. 6, par. 3.5.2, par. 5.4 en par. 7.3 en hfdst. 10, par. 6). De rechter
moet de keuzeruimte van de mededingingstoezichthouders respecteren en hij mag
de totstandkoming en de inhoud van het beleid niet rechtstreeks toetsen wegens de
uitsluiting van beroep tegen de beleidsregels op grond van artikel 8:2 Awb. Desalniettemin kan de rechter in een procedure tegen een concreet besluit op indirecte
wijze beoordelen of de achterliggende beleidskeuzes met behulp van de juiste procedures zijn voorbereid en of zij een evenwichtige belangenafweging betreffen. Indien
de rechter vindt dat de beleidsregels in strijd zijn met het recht, kan hij de beleidsregels onverbindend achten en het concrete besluit vernietigen. Als gevolg van de
strengere houding van de rechter bij de controle van de mededingingstoezichthouders, is sprake van een verschuiving in de zwaartekracht van de politieke naar de juridische controle van de wijze waarop de mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden uitoefenen. De rechter vormt voor concrete gevallen een effectieve check die
bevordert dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden
op een goede wijze invullen.
11.3.2.3 Strategische en coordinerende rol minister
Bij de invulling van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid moet rekening worden gehouden met de feitelijke en juridische verschuiving van de positie van
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de minister bij de controle op het beleid van de mededingingstoezichthouders, die
een gevolg is van de aard van de bevoegdheden en de reguleringsomgeving van het
mededingingstoezicht en de verplichtingen die voor de minister, de toezichthouders
en de rechter voortvloeien uit het Europese recht. Geinspireerd door de
invulling van
het beginsel van de ministeriale verantwoordelijkheid in het VK (hfdst. 10, par. 3.2.3
en par. 3.3), wordt betoogd dat het principe van de systeemverantwoordelijkheid
van de minister voor de mededingingstoezichthouders terughoudend wordt geinterpreteerd (zie hfdst. 2, par. 6.2).6 Uiteraard

blijft

de minister verantwoordelijk voor

het wettelijke kader, inclusief het toezichtssysteem. Binnen dit systeem behoudt hij
een co6rdinerende en strategische functie inzake de juiste uitvoering en toepassing
van het Europese recht, de afweging van economische en niet-economische belangen
en de waarborging van een coherent, consistent en transparant beleid in de verschillende sectoren. Daarnaast moet expliciet worden erkend, dat de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders binnen het door de minister uiteengezette strategische kader vanwege de aard van de bevoegdheden en de aard van de
reguleringsomgeving nog steeds over de nodige ruimte (moeten) beschikken om op onafhankelijke
wijze economische en juridische keuzes te maken bij de uitoefening van hun
bevoegdheden in een concreet geval. Plaatsvervangende en aanvullende checks and
balances moeten waarborgen dat de toezichthouders deze keuzes op een effectieve
en legitieme wijze maken. Deze checks and balances zijn niet alleen aanvullend ten
opzichte van de ministeriale verantwoordelijkheid, maar zij vervangen zelfs de
ministeriele verantwoordelijkheid voorzover deze niet toereikend is voor de waarborging van een effectieve en legitieme belangenafweging door de toezichthouders
binnen het door de wetgever en de minister opgestelde kader.
11.3.2.4 De Kaderwet zbo's
Gelet op het belang van de strategische en coardinerende functie van de minister, is
het positief te waarderen, indien de ontwerp-Kaderwet zbo's wordt aangenomen
voor de versterking en verduidelijking van de ministeriele verantwoordelijkheid ten
opzichte van zbo's.7 De wetgever kan de minister verschillende bevoegdheden toekennen om zijn coordinerende en strategische rol te effectueren. De precieze vorm-

geving van de bevoegdheden van de minister kan worden afgestemd op de specifieke
kenmerken van de reguleringsomgeving en de aard van de bevoegdheden van de toezichthouders. Echter, het zou zich niet verdragen met de onafhankelijke positie van
de toezichthouders, indien de

minister gedetailleerde richtsnoeren opstelt of gedurende het besluitvormingsproces aanwijzingen geeft. Gelet op het beginsel van de
onafhankelijke oordeelsvorming in concrete gevallen, zou de minister, in afwijking

6.
7.

Zie ook Verhey & Verheij 2005, p. 225-226.
Gewijzigd voorstel van wet, regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuurorganen), Kamerstukken I 2001/2002, 27426, nr. 276.
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van de Kaderwet, ook niet de bevoegdheid moeten krijgen de beschikkingen van de
toezichthouders achteraf te vernietigen.

In tegenstelling tot in Nederland, neemt in het VK de ex post parlementaire controle
van de regulators door de'Select Committees' een belangrijke plaats in. Het functioneren van het Engelse systeem laat zien dat het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid zich niet hoeft te verzetten tegen een actievere rol van het parlement
bij de ex post controle van de regulators.8 Ook heeft de rechtstreekse parlementaire
verantwoording niet de onafhankelijkheid van het reguleringsproces bedreigd,
omdat de verantwoording achteraf plaatsvindt en de Select Committees niet kunnen
intervenieren in de besluitvorming. De Committees kunnen wel beleidsaanbevelingen doen, waaraan de regulators in de praktijk veel belang hechten. De ex post openbare verantwoording aan de Select Committees heeft in de praktijk, mede vanwege
de mobilisatie van een'schaamtegevoel', een grotere invloed op het functioneren van
de regulators dan de situatie dat de minister als buffer tussen de regulator en het
parlement optreedt (hfdst. 10, par. 2.2 en par. 8.1). De regulators voelen zich in de
praktijk meer'accountable' ten opzichte van de politiek, indien zij in openbare hoorzittingen over hun eigen optreden verantwoording moeten afleggen dan in het geval
de minister dit voor hen doet.
Gelet op de positieve ervaringen met de rechtstreekse parlementaire verantwoording in het VK, zou ook het Nederlandse parlement in aanvulling op de ministeriele
controlebevoegdheden actiever kunnen zijn betrokken bij de ex post evaluatie van
het functioneren van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders.' De ex post
parlementaire controle zou voornamelijk toegevoegde waarde kunnen bieden, ten
aanzien van de wijze waarop de mededingingstoezichthouders uitvoering hebben
gegeven aan ruime discretionaire bevoegdheden, zoals de opstelling van algemeen

verbindende voorschriften. Indien de minister jaarverslagen en evaluatierapporten
naar de Kamer stuurt, zouden deze rapporten de aanleiding kunnen zijn voor de
Kamer om over bepaalde beleidsaspecten opheldering te vragen aan de toezichthouders. Op dit moment hebben de mededingingstoezichthouders geen verplichting
Verhey & Verheij 2005, p. 242.
9. Verhey & Verheij zetten uiteen dat een actievere rol van het parlement bij de ex post controle van de
mededingingstoezichthouders slechts aanvullend kan zijn ten opzichte van de ministeriele verantwoordelijkheid. Het zal nog steeds de minister zijn die naar aanleiding van de hoorzitting bij het parlement, al
dan niet op het verzoek van het parlement, de nodige maatregelen zal moeten treffen ten opzichte van de
toezichthouders. Op dit moment heeft het parlement geen bevoegdheden om mededingingstoezichthouders te verplichten rechtstreeks verantwoording af te leggen. Het zou kunnen worden overwogen orn een
informatierecht van het parlement wettelijk te regelen. Voorts zijn beperkende factoren bij de mogelijke
rol van het parlement bij de rechtstreekse ex post controle van de mededingingstoezichthouders, dat het
parlement in de praktijk niet veel capaciteit heeft en dat het parlement bovendien de onafhankelijke positie van de mededingingstoezichthouders voor de beoordeling van individuele gevallen moet respecteren.
Zie Verhey & Verheij 2005, p. 242-244.
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informatie te verstrekken aan het parlement, maar in de praktijk zullen zij een dergelijk verzoek niet snel afslaan.10 Echter, om te waarborgen dat het goed functioneren van de ministeriele verantwoordelijkheid niet wordt belemmerd, is van belang
dat het parlement de minister informeert of overlegt met de minister over een verzoek om nadere informatie aan de toezichthouders.

Uit het voorgaande blijkt, dat het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid
ten opzichte van het functioneren van de mededingingstoezichthouders aan twee
kanten snijdt. Aan de ene kant kan de Kamer de minister aanspreken om gebruik te
maken van zijn bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het beleid van de toezichthouder. Aan de andere kant kan de minister fungeren als een buffer om de toezichthouders te beschermen tegen ongewenste politieke inmenging in concrete
gevallen.

11.3.3

Belang nieuwegoodgovernance beginselen en horizontale checks and
balances

De aanname van de ontwerp-Kaderwet zbo's is nog onvoldoende voor een legitieme
inbedding van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Laatstgenoemde
wet houdt onvoldoende rekening met het gegeven, dat de mededingingstoezichthouders als gevolg van de multilaterale en multi-level reguleringsomgeving binnen
het strategische kader van de wetgever en de minister, nog steeds noodzakelijkerwijs
juridische en economische keuzes moeten maken. De wetgever moet adequate waarborgen treffen dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden deze keuzes op een effectieve en legitieme
wijze maken.11 De mededingingstoezichthouders moeten met behulp van horizontale instrumenten van verantwoording en controle, zoals het voeren van openbare
consultatieprocedures en het waarborgen van een transparant besluitvormingsproces, een breed draagvlak crearen bij de stakeholders voor de wijze waarop zij hun
regulerende bevoegdheden uitoefenen. Tevens moeten zij op een effectieve wijze
verantwoording afleggen aan de stakeholders over de gemaakte juridische en economische keuzes en de effecten hiervan.

10. Verhey & Verheij 2005, p. 244.
11. Het is wel zo dat artikel 19 van de ontwerp-Kaderwet bepaalt dat de zbo's voorzieningen moeten treffen,
waardoor personen en instellingen die met het bestuursorgaan in aanraking komen, in de gelegenheid
zijn voorstellen tot verbeteringen van werkwijze en procedures te doen. FIet zbo moet in het jaarverslag
verantwoording afleggen over hoe het aan deze verplichting heeft voldaan. De bepaling is erg summier.
Zij bevat geen nadere basisbeginselen of regels waaraan door het zbo te treffen voorzieningen moeten
voldoen en houdt geen rekening met de gedifferentieerde aard van de bevoegdheden die aan de verschillende zbo's kunnen worden toegekend.
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In de praktijk maken de onafhankelijke mededingingstoezichthouders in Nederland
en in het VK veelvuldig gebruik van transparante consultatieprocedures ter bevordering van een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening. Ook bleek uit het
onderzoek dat de Britse wetgever expliciet heeft vastgelegd, dat de 'economic regulators' bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden de nieuwe'good governance' beginselen moeten respecteren (hfdst. 10, par. 4). De juridische status van de
nieuwe good governance beginselen is nog niet uitgekristalliseerd in het Nederlandse recht. Echter, de opname van nieuwe good governance waarborgen in de Awb
en de mededingingswetgeving, ook zonder dat hiertoe een expliciete Europeesrechtelijke verplichting bestaat, illustreert dat zij in het Nederlandse staats- en bestuursrecht en in het bijzonder bij het mededingingstoezicht, een belangrijkere rol krijgen

(zie hfdst. 2 en 3).

De ontwikkelingen in de wetgeving en in de toezichtspraktijk in Nederland en in het
VK bevestigen, dat het noodzakelijk is dat de bestaande constitutionele rechtsbeginselen worden aangevuld met de nieuwe good governance beginselen voor de waarborging van een effectieve en legitieme uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders. De nieuwe good governance beginselen
hebben een bijzonder belang voor de vormgeving en het functioneren van het mededingingstoezicht. Zij beogen te verzekeren, dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders, die op een bepaalde afstand van de politiek functioneren, bij de uitoefening van hun algemene en concrete regulerende bevoegdheden op een abstract
niveau de conflicterende belangen van de stakeholders op een legitieme en effectieve
wijze afwegen. Het is betoogd dat de nieuwe good governance beginselen, mede
onder invloed van de ontwikkelingen in de constitutionele tradities van de lidstaten
en het Europese recht, deel uitmaken van de algemene Europese rechtsbeginselen
(hfdst. 2, par. 7). Daarom moeten de wetgever en de nationale autoriteiten de
nieuwe good governance beginselen respecteren bij de implementatie respectievelijk
de uitvoering van het Europese recht. Het zou passen in de trend van de interactie
en convergentie tussen de Europese en nationale rechtsbeginselen en het zou de
rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid bevorderen, indien de wetgever en de rechter
expliciet het belang en de bindendheid van de nieuwe good governance beginselen
zowel voor de toepassing van het Europese recht als voor de toepassing van het
nationale recht zouden erkennen.
Hoewel de nieuwe good governance beginselen een grotere rol krijgen in de Awb, de
mededingingswetgeving en de praktijk van de mededingingstoezichthouders, heeft
de wetgever nog geen coherente visie geformuleerd inzake de functie van de nieuwe

good governance beginselen voor de legitimatie van de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de mededingingstoezichthouders. Het is positief dat de
Awb een dynamische wet is, die in de tweede reguleringsperiode door de invoering
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van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en de mogelijkheid van rechtstreeks beroep heeft geleid tot een verbetering van de participatie- en rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de stakeholders die als belanghebbenden in de zin van
artikel 1:2 Awb kunnen worden aangemerkt. Echter, de Awb heeft als oogmerk het
treffen van een uniforme regeling voor rechtsbescherming tegen de overheid (hfdst. 2,
par. 5.4). Daarom is de Awb niet toegesneden op waarborging van de legitimiteit en
effectiviteit van de uitoefening van de regulerende bevoegdheden door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. De Awb bevat weinig waarborgen, zoals transparantieverplichtingen of verplichtingen die zijn gericht op de verzekering van effectieve, efficiente en proportionele besluiten en besluitvormingsprocedures. Omdat
dit niet het doel is van de Awb, bevat de wet evenmin adequate verplichtingen die
zorgen dat de toezichthouders daadwerkelijk verantwoording afleggen aan de stakeholders over hun (voorgenomen) optredens, de kwaliteit van hun besluiten en
besluitvormingsprocedures en de gerealiseerde effecten van hun beleid. Onder
invloed van het Europese recht en de aanname van kameramendementen bevat de sectorspecifieke wetgeving in de tweede reguleringsperiode hier en daar nieuwe waarborgen voor een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening door de mededingingstoezichthouders. Deze bepalingen vormen een eerste erkenning dat in aanvulling
op de Awb nieuwe waarborgen nodig zijn om een legitieme en effectieve taakuitoefening door de toezichthouders te verzekeren (zie ook hfdst. 7, par. 1).
Geconcludeerd kan worden dat de wetgever ter verzekering van een effectief en legitiem mededingingstoezicht een coherente en transparante visie moet formuleren
over de wijze waarop good governance bij de uitoefening van de regulerende
bevoegdheden door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders kan worden

gewaarborgd.

11.4

Aanbevelingen voor een coherente good governance visie

Bij de formulering van een coherente good governance visie kan de wetgever voor
meerdere alternatieven kiezen. Aan de ene kant kan worden gekozen voor de aanname van een nieuwe 'Wet voor de bevordering van good governance door de onafhankelijke mededingingstoezichthouders', waarin in aanvulling op de Awb wordt
bepaald hoe de toezichthouders good governance in de praktijk moeten brengen.

Aan de andere kant kan de wetgever kiezen voor de optie om naast de Awb geen
aparte wet aan te nemen en om de toezichthouders zoveel mogelijk beleidsvrijheid
te laten bij de realisatie van de good governance beginselen bij de uitoefening van

hun regulerende bevoegdheden.
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Het is niet noodzakelijk en wenselijk dat de wetgever gedetailleerd vastlegt op welke
wijze de mededingingstoezichthouders good governance in de praktijk moeten brengen bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden. Aangezien de onafhankelijke mededingingstoezichthouders zelf verschillende vruchtbare good governance
initiatieven hebben genomen om een goede taakuitoefening te verzekeren, is het
niet noodzakelijk dat de wetgever gedetailleerd voorschrijft hoe zij de good governance beginselen moeten naleven. Bovendien zijn de nieuwe good governance beginselen nog jong. Het is daarom nog niet uitgekristalliseerd wat de optimale manieren
zijn om de beginselen in de praktijk te brengen en de verschillende beginselen tegen
elkaar af te wegen. Indien de wetgever te rigide zou bepalen op welke manieren de
mededingingstoezichthouders de good governance beginselen moeten uitvoeren,
bestaat het gevaar dat zij onvoldoende flexibiliteit hebben om op basis van voortschrijdend inzicht hun praktijken aan te passen en om de specifieke vormgeving van
de procedures toe te spitsen op de aard van de bevoegdheden en de aard van de
betrokken belangen.
Het is dus van belang, dat de wetgever de toezichthouders niet belemmert om good
governance in de praktijk te brengen. Daarom zou de wetgever voor een dynamische
'bottum up'-benadering kunnen kiezen. In deze benadering formuleert de wetgever
een aantal minimum beginselen, maar hebben de onafhankelijke mededingingstoezichthouders voldoende flexibiliteit om rekening te houden met de bijzonderheden
van iedere bevoegdheid en procedure. De bijzondere aard van de regulerende
bevoegdheden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders rechtvaardigt,
dat de wetgever in de mededingingswetgeving een aantal minimumbeginselen formuleert die expliciteren dat de mededingingstoezichthouders de nieuwe good governance beginselen moeten respecteren bij de uitoefening van hun regulerende
bevoegdheden. Op deze wijze wordt transparant gemaakt, dat de mededingingstoezichthouders op grond van het Europese recht de nieuwe good governance beginselen moeten respecteren en dat het respect voor deze beginselen vanwege de onafhankelijke positie van de toezichthouders belangrijk is voor de realisatie van de
fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat (zie ook hfdst. 2, par. 7).
Tegelijkertijd wordt een legitieme basis gecreeerd voor de wijze waarop de mededin-

gingstoezichthouders bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden, soms
welliswaar op gebrekkige wijze, in de praktijk te werk gaan. Voorts rechtvaardigt de
bijzondere aard van de regulerende bevoegdheden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders, dat in de mededingingswetgeving op sommige punten bijzondere regelingen worden getroffen danwel dat wordt afgeweken van de Awb ter waarborging van een effectief en legitiem mededingingstoezicht. De volgende paragrafen
doen aanbevelingen aan de wetgever over hoe een dynamische'bottum up'-visie kan
worden vormgegeven en uitgewerkt.
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11.4.1

Differentiatie naar de aard van de bevoegdheden bij vormgeving van
procedures

Openbare consultatieprocedures voor de voorbereiding van belangrijke
regulerende besluiten
De wetgever moet zich bij de vormgeving van de procedures van de toezichthouders
meer dan hij tot nu toe heeft gedaan, rekenschap geven van de gedifferentieerde

11.4.1.1

aard van de bevoegdheden van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders,
waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar algemeen regulerende bevoegdheden, ex ante en ex post concreet regulerende bevoegdheden, sanctionering en
advisering.
Bij de bevoegdheid tot de opstelling van algemeen verbindende voorschriften, de
bevoegdheid tot de opstelling van beleidsregels over de uitoefening van concrete
bevoegdheden en bij het nemen van concrete regulerende besluiten, kunnen de
belangen van vele stakeholders zijn betrokken. Gelet op de onafhankelijke positie
van de mededingingstoezichthouders en de noodzaak voor een legitieme en effectieve belangenafweging, is het gerechtvaardigd dat de wetgever hogere eisen stelt
aan de kwaliteit van de besluitvormingsprocedures en de kwaliteit van dergelijke
besluiten, dan de Awb in het algemeen doet. Daarom zou de wetgever op een coherente wijze moeten bepalen, dat belangrijke regulerende besluiten die gevolgen hebben voor vele stakeholders, met openbare consultatieprocedures worden voorbereid.
De wetgever zou uitvoering kunnen geven aan deze aanbeveling door de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb op de totstandkoming van
dergelijke belangrijke regulerende besluiten van toepassing te verklaren. Deze procedure biedt de toezichthouders voldoende flexibiliteit de precieze vormgeving van
de voorbereidingsprocedure toe te spitsen op de aard en kenmerken van het betrokken besluit. Indien noodzakelijk, zouden de onafhankelijke mededingingstoezichthouders in de praktijk een uitgebreidere consultatieprocedure kunnen volgen door
voorafgaand aan de terinzagelegging van een ontwerp-besluit een consultatie over
verschillende reguleringsalternatieven te houden. In de praktijk maken de mededin-

gingstoezichthouders daadwerkelijk gebruik van deze mogelijkheid.
Verder is van belang, dat belangrijke regulerende besluiten met gevolgen voor vele
stakeholders, naar het voorbeeld van artikel 1.3 Tw, aan een verzwaarde motiveringsplicht voldoen. Deze plicht houdt in dat in kwalitatief opzicht en voorzover
mogelijk in kwantitatief opzicht, wordt gemotiveerd waarom een maatregel geschikt
en noodzakelijk is en dat geen andere minder ingrijpende reguleringsmaatregelen
voorhanden zijn. Voor een juiste toepassing van de verzwaarde motiveringsplicht
zouden de toezichthouders, naar het voorbeeld van de verplichtingen die de Britse
wetgever aan de'economic regulators' oplegt, hun regulerende besluiten met behulp
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van 'regulatory impact assessments' (RIA's) moeten voorbereiden. Via RIA's kunnen
de toezichthouders in de consultatieprocedures de stakeholders op gestructureerde
wijze van de benodigde informatie voorzien en consulteren over de noodzaak van de
regulering van een bepaald probleem, over de voor- en nadelen van de verschillende
reguleringsalternatieven en de gevolgen van een regeling voor de verschillende groepen stakeholders.
De casestudies uit hoofdstuk 4 illustreerden, dat een bezwaarprocedure over het
algemeen geen verandering meer zal brengen in de juridische en economische keuzes
die vastliggen in een besluit van de mededingingstoezichthouder, dat naar aanlei-

ding van een uitgebreide openbare consultatieprocedure is vastgesteld. Omdat de
bezwaarprocedure in dergelijke gevallen de rechtsbeschermings- en zeeffunctie minder goed kan vervullen, is het voor de verzekering van effectieve en efficiente rechtsbeschermingsprocedures wenselijk, dat rechtstreeks beroep open staat tegen de
algemeen of concreet regulerende besluiten die volgens uitgebreide consultatieprocedures zijn voorbereid. De wetgever voert op dit moment geen coherente benadering op het punt van de mogelijkheden van rechtstreeks beroep tegen de besluiten
van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Het belang van een effectieve
en efficiante rechtbescherming heeft de wetgever doen besluiten op grond van de Tw
automatisch rechtstreeks beroep mogelijk te maken tegen de meeste concrete regulerende besluiten van de OPTA, inclusief de geschilbeslechtingsbevoegdheid. Daarentegen kennen de energiewetgeving en Mw geen bijzondere regeling voor rechtstreeks beroep en geldt de algemene regeling van artikel 7:la Awb. Indien de
wetgever de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. Awb van
toepassing zou verklaren op de totstandkoming van belangrijke regulerende besluiten, kan de incoherentie tussen de verschillende wetten voor een belangrijk deel
worden opgeheven. De wetgever heeft in artikel 7:1, onder d, Awb immers bepaald,
dat geen bezwaarprocedure plaatsvindt in geval de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is toegepast.
11.4.1.2 Geen uitgebreide transparantie- en consukatieverplichtingen bij toepassing
gemaaktejuridische en economische keuzes in specifiek geval
Nadat de toezichthouders de stakeholders uitgebreid hebben geconsulteerd over
belangrijke regulerende besluiten, hoeven de toezichthouders niet meer aan uitgebreide procedurele verplichtingen inzake stakeholderparticipatie en motivering te
voldoen bij de totstandbrenging van besluiten die nader concretiseren wat de economische of juridische keuzes of wettelijke verplichtingen inhouden in een specifiek
geval. In een dergelijk geval is van belang, dat het recht op een goed bestuur en de
rechten van verdediging van de belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb worden gerespecteerd.
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Omdat de toezichthouders regulerende en sanctionerende bevoegdheden combineren, is aan te bevelen, dat de mededingingswetgeving extra bepalingen bevat voor de
waarborging van een onpartijdige uitoefening van de sanctiebevoegdheden door de
toezichthouders. Zo zou, naar het voorbeeld van bepalingen uit de Mw, kunnen worden bepaald dat personen die waren betrokken bij de uitoefening van de regulerende
bevoegdheden niet deelnemen aan de sanctieprocedures (hfdst. 3, par. 3.4.3 en
par. 4.4.3). De sanctieprocedures kunnen naar het voorbeeld van de praktijk van de
Europese Commissie worden geleid en voorgezeten door een onafhankelijke'hearing
officer'. Deze officer moet voldoende onafhankelijk van de overige medewerkers
kunnen functioneren en waken voor het respect van de rechten van de betrokken
12
belanghebbenden en voor het eerlijk verloop van de besluitvormingsprocedures.

Verder zou de wetgever de bijzondere aard van de geschilbeslechtingsprocedure
moeten erkennen. In deze procedures treden de toezichthouders op als een soort
civiele rechter door de burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6
EVRM in een particuliere rechtsverhouding bindend vast te stellen. Gelet op de analogie tussen de geschilbeslechtende taken van de toezichthouders en de rechterlijke
functie heeft het CBB onlangs bepaald dat de waarborgen van artikel 6 EVRM van
13
toepassing zijn op de geschilbeslechtingsprocedure.

Momenteel zijn de bepalingen van de Awb inzake hoor en wederhoor te minimaal en
bieden onvoldoende garanties dat de betrokken partijen op een adequate wijze kunnen opkomen voor hun rechten.14 De wet zou in voldoende mate moeten waarborgen dat de toezichthouders een op tegenspraak gebaseerde procedure volgen, waarbij de rechten van de bij het geschil betrokken partijen op een goede wijze worden
geregeld, inclusief het recht op repliek en dupliek, de termijnen en adequate procedu-

12. Besluit van de Europese Commissie 23 mei 2001, betreffende het mandaat van de raadsadviseur in
bepaalde mededingingsprocedures, PbEG 2001 L 162/21.
13. CBB 6 april 2006, AWB 05/83,05/85,05/86 en 05/88, uitspraak op de hoger beroepen van OPTA, KPN,
Tele2, Enertel, MCI e.a. t. de uitspraak van 23 december 2004 van de rechtbank Rotterdam, LJN: AV8782.
Zie ook: Ottow 2006, p. 176-180 en p. 380-382.
14. De indiening van een aanvraag tot beslechting van een geschil wordt gezien als een aanvraag in de zin van
afdeling 4.1.1 Awb. Uit de artikelen 4:7 en 4:8 Awb volgt slechts een beperkte hoorplicht. De artikelen
zijn gericht op een belrouwbare informatievergaring ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding Zij
hebben niet tot doel belanghebbenden in staat te stellen op te komen voor hun belangen teneinde het
bestuursorgaan te overtuigen hoe de belangen moeten worden afgewogen. Zie ook Ottow 2003, p. 182183 en J.CA. de Poorter, De belanghebbende, een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende begrip
in het bestuurs(proces)recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 221-234.
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res voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens.15 Ook zouden de toezichthouders

moeten worden

verplicht

om waarborgen

te treffen voor

de verzekering van een

onpartijdige en eerlijke geschilbeslechting, zoals het aanbrengen van een interne functiescheiding tussen de regulerende en geschilbeslechtende taken en de aanwijzing van
een onafhankelijke 'hearing officer'.

Gelet op de rol van de toezichthouders in de geschilbeslechtingsprocedure, waarin zij
na een uitgebreide procedure als een soort rechter de rechtsverhouding tussen particuliere bedrijven vaststellen, kan de bezwaarfase in dit soort procedures de zeef-

functie en

de rechtsbeschermingsfunctie minder goed vervullen. Vanwege deze
reden staat op grond van de Tw automatisch rechtstreeks beroep open tegen de
geschilbesluiten van de OPTA. Daarentegen geldt voor geschilbesluiten op grond van
de energiewetgeving de algemene regeling van rechtstreeks beroep van artikel 7:la
Awb. Het feit dat het bestuursorgaan volgens de regeling van artikel 7:la Awb enkel
toestemming kan geven voor rechtstreeks beroep in geval alle belanghebbenden
hiermee hebben ingestemd, kan in het bijzonder nadelig uitwerken voor het belang
van een effectieve rechtsbescherming in geschillenprocedures. Juist bij geschilprocedures zou 66n van de partijen deze instemming vanwege strategische overwegingen
kunnen weigeren en een effectieve rechtsbescherming opzettelijk kunnen frustreren. In het licht van het voorgaande wordt geconcludeerd, dat het wenselijk is dat
tegen geschilbesluiten automatisch rechtstreeks beroep bij het CBB mogelijk is.

11.4.2

Beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de administratieve
rechter

Voor de waarborging van een effectieve rechtsbescherming wordt de openstelling
van beroep voor alle belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb tegen alle algemeen verbindende voorschriften van de mededingingstoezichthouders bij het gespecialiseerde CBB bepleit (hfdst. 4, par. 4.2). Het CBB bevindt zich als gespecialiseerde
administratieve rechter met een bijzondere deskundigheid op het gebied van mededingingszaken in een betere positie om een oordeel te geven over de vraag of in het
licht van het Europese recht een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden dan de civiele rechter. Daarnaast hebben de marktpartijen een economisch
belang om in dynamische markten snel duidelijkheid en uitsluitsel te krijgen over de
15. Geinspireerd door de wijze waarop de Franse telecommunicatieautoriteit (ARCEP) uitvoering geeft aan de
geschilbeslechtingsprocedure, doet Ottow in haar dissertatie zeer nuttige voorstellen voor de wijze
waarop bij de vormgeving van de geschilbeslechtingsprocedure recht kan worden gedaan aan het contradictoire karakter van de procedure en voor de wijze waarop de procedure in overeenstemming kan worden
gebracht met de vereisten van artikel 6 EVRM. Tevens besteedt zij aandacht aan de vraag welke maatregelen de OPTA zou moeten kunnen treffen opdat de geschilbeslechtingsbevoegdheid in de praktijk op een
effectieve wijze kan worden toegepast. Zie Ottow 2006, p. 147-169, p. 176-180, p. 204-207, p. 280-281,
p. 362-370 en p. 380-382.
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voor hen geldende spelregels. Het is daarom van belang, dat de marktpartijen niet
eerst de uitvoeringsbeschikkingen hoeven af te wachten alvorens zij een mogelijkheid hebben de onverbindendheid van de algemene regels aan te vechten. Bovendien
kan ook veel onrust in de markt ontstaan als algemeen verbindende voorschriften
niet rechtstreeks, maar pas later via procedures tegen concrete besluiten onverbindend worden verklaard. Omdat het CBB in beroep tegen de beschikkingen van de
mededingingstoezichthouders via een exceptief verweer de rechtmatigheid van
beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften kan toetsen, is het ook vanuit
rechtssystematisch oogpunt en efficiency-overwegingen wenselijk beroep open te stellen tegen de algemene regels bij het CBB in plaats dat deze regels worden aangevochten
bij de civiele rechter. Omdat het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften in de reguleringsomgeving van de
mededingingstoezichthouders
in de praktijk vervaagt (hfdst. 11, par. 3.2.1), is het ter waarborging van een effectieve
en efficiente rechtsbescherming wenselijk dat ook tegen de eerstgenoemde besluiten
beroep bij de gespecialiseerde administratieve rechter openstaat.
De individuele consumenten en de afnemers worden onder de
huidige jurisprudentie
doorgaans niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb bij procedures bij
de mededingingstoezichthouders aangemerkt.16 De individuele consumenten en

kleine afnemers in een vergelijkbare economische positie beschikken over minder
financiele middelen en infrastructuur om zich te organiseren dan de gereguleerde
marktpartijen en grote afnemers. Daarom kunnen speciale voorzieningen worden
getroffen, die het in de praktijk mogelijk maken dat de belangen van de consumenten en de kleine afnemers daadwerkelijk kunnen worden vertegenwoordigd
bij de
rechter door representatieve organisaties die op grond van artikel 1:2, derde lid, Awb
als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt (hfdst.
11, par. 4.3).
De openstelling van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften bij de administratieve rechter is niet in strijd met het beginsel van de scheiding der machten. De
mogelijkheid van beroep tegen de algemeen verbindende voorschriften leidt juist tot
16. Zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 3.1. Net zoals ten aanzien van consumenten, wordt in de rechtspraak
ten aanzien van afnemers bepaald dat zij geen voldoende persoonlijk
hebben,

belang
omdat zij zich niet
voldoende onderscheiden van andere afnemers. Gelet op de mogelijke
overbelasting van het rechtsbeschermingssysteem, is het begrijpelijk dat de rechter individuele consumenten niet als belanghebbenden in de
zin van artikel 1:2 Awb aanmerkt. Niettemin is bij een dergelijke interpretatie van het
belanghebbendebegrip van groot belang, dat de wetgever regelingen treft voor een adequate vertegenwoordiging van de
belangen van de consument door representatieve organisaties. Aangezien de groep afnemers kleiner is dan
de groep individuele consumenten, wordt betoogd, dat de rechter minder
gewicht moet hechten aan het
belang van een effectief en efficient rechtsbeschermingssysteem en de doorslag moet geven aan het belang
van een effectieve rechtsbescherming. Niettemin zitten bepaalde
gewone afnemers (met name de kleinere
bedrijven) qua aantal en afnamepatroon in een vergelijkbare economisch positie als de consument. Hierdoor is het gerechtvaardigd, dat laatstgenoemde groep kleine afnemers op
vergelijkbare wijze wordt behandeld als de individuele consument bij de interpretatie van het
belanghebbende-begrip.
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een betere realisatie van de achterliggende gedachte van laatstgenoemd beginsel, dat
een willekeurig overheidsoptreden en machtsmisbruik moeten worden voorkomen.

Immers, de administratieve rechter kan compensatie bieden voor het feit dat algemene regels niet worden opgesteld door de democratisch gelegitimeerde wetgever,
maar door een bestuursorgaan waarvoor het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid niet volledig geldt.17 De rechter kan beoordelen of de toezichthouders bij de opstelling van de regels de juiste procedures hebben toegepast en in het
licht van het recht een evenwichtige belangenafweging hebben gemaakt. Ook de wetgever heeft zich bij voornoemde gedachte aangesloten door in de Ewet 1998 en de
Gaswet, in afwijking van artikel 8:2 Awb, beroep bij het CBB mogelijk te maken tegen
algemeen verbindende voorschriften van de DTe.

11.4.3 Consumentenvertegenwoordiging
Op grond van de Awb worden individuele consumenten doorgaans niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb bij procedures bij de onafhankelijke mededingingstoezichthouders gekwalificeerd wegens het gebrek van een persoonlijk
belang. Hun belangen kunnen wel worden behartigd door vertegenwoordigende consumentenorganisaties die als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb, eerste
lid, worden aangemerkt, indien zij een rechtspersoon zijn en blijkens hun doelstellingen en feitelijke werkzaamheden het consumentenbelang in het bijzonder behartigen en dit belang rechtstreeks wordt geraakt (artikel 1:2, derde lid, Awb). Bij
zoals in het
gebreke van specifieke wettelijke voorzieningen wordt in Nederland niet,
VK, de stem van de consument op structurele en transparante wijze vertegenwoor-

digd in de openbare consultatieprocedures bij de mededingingstoezichthouders
(hfdst. 10, par. 4.4). Weliswaar wordt de Consumentenbond bij sommige procedures

betrokken, maar hieraan ligt geen transparant en coherent beleid van de toezichthouders of de Consumentenbond ten grondslag. Zo is niet duidelijk onder welke
voorwaarden de onafhankelijke mededingingstoezichthouders de Consumentenbond raadplegen en op welke wijze wordt gewaarborgd dat de mening van de Bond
ook daadwerkelijk representatief is voor de consument, die geen homogene groep is
(hfdst. 4, par. 2.3.2 en par. 4.3.4.2). Het moet worden opgemerkt, dat momenteel
een wetsvoorstel aanhangig is op grond waarvan een Consumentenautoriteit wordt
opgericht. De betreffende autoriteit zal vooralsnog belast zijn met de handhaving
van de wetgeving inzake consumentenbescherming en niet met de taak om de belan-

17. Zie ook Verhey & Verheij 2005, p. 302.
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gen van de consument te vertegenwoordigen in de reguleringsprocedures bij de
onafhankelijke mededingingstoezichthouders. 18
De gereguleerde marktpartijen en grote afnemers hebben over het
algemeen voldoende financiale middelen en mankracht en kunnen
goed warden vertegenwoordigd in de openbare consultatieprocedures bij de toezichthouders. Aangezien de toe-

zichthouders voor een effectieve uitoefening van hun regulerende
bevoegdheden
voor een deel afhankelijk zijn van de medewerking van de gereguleerde marktpartijen, hebben laatstgenoemde partijen meer drukmiddelen in handen door bijvoorbeeld te zoeken naar compromissen of te dreigen met juridische procedures. Als
gevolg hiervan bestaat het gevaar dat de stem van de consument raakt ondergesneeuwd. Gesteld zou kunnen worden, dat geen behoefte bestaat aan
voorzieningen
voor een afzonderlijke consumentenvertegenwoordiging, omdat de toezichthouders
volgens hun wettelijke mandaat het belang van de consument behoren te behartigen. Hier kan tegen in worden gebracht, dat mededingingstoezichthouders niet
enkel het consumentenbelang vertegenwoordigen,
maar ook rekening moeten houden met de belangen van het bedrijfsleven. Zij zijn een weger van conflicterende
belangen. In dat licht kan een afzonderlijke consumentenorganisatie, die puur is
gericht op de bevordering van de belangen van de consument, nog steeds toegevoegde waarde bieden. Zij kan de toezichthouder scherp houden met betrekking tot
de wensen en noden van de consument.

In het licht van het voorgaande wordt betoogd, dat de wetgeving een grondslag moet
bevatten voor een transparante samenwerking tussen de onafhankelijke mededingingstoezichthouders en de consumentenorganisatie(s), die de belangen van de consument en de kleine afnemers met een vergelijkbare economische positie
vertegenwoordigen. Dit idee is niet vreemd in Nederland omdat, bijvoorbeeld, de AFM en de
DNB op grond van het voorstel voor een Wet Financieel Toezicht worden
verplicht
tweemaal per jaar te overleggen over hun werkzaamheden met representatieve ver-

18. Voorstel van wet, Wet handhaving consumentenbescherming, Kamerstukken II 2005/2006, nr. 30411, nr. 2.
Het idee van het wetsvoorstel is, dat indien de OPTA en de NMa bevoegd zijn op te treden tegen gedragingen
waartegen de Consumentenautoriteit na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ook zal kunnen optreden, de OPTA en de NMa in beginsel de inbreuken zullen behandelen (art. 4.2 van het wetsvoorstel). Indien
de OPTA of de NMa voornemens is een begrip uit te leggen en de Consumentenautoriteit eveneens bevoegd
is om datzelfde begrip uit te leggen, dan dienen de eerstgenoemde toezichthouders dit ofwel met de Consumentenautoriteit af te stemmen ofwel hierover overeenstemming met de Consumentenautoriteit te bereiken (art. 4.3 van het wetsvoorstel). De minister van Economische Zaken zal samenwerkingspro
tocollen
sluiten tussen enerzijds de NMa en de OPTA en anderzijds de Consumentenautoriteit teneinde een consistente uitleg van begrippen te waarborgen (art. 5.1 van het wetsvoorstel).
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tegenwoordigingen van de ondertoezichtstaande ondernemingen, waartoe ook
19
clientenorganisaties kunnen worden toegelaten.
Geinspireerd door het voorbeeld van de Britse wetgeving zou de wetgever een coherente visie moeten formuleren inzake de waarborging van een structurele vertegenwoordiging van de belangen van de consument en de kleine afnemers met een vergelijkbare economische positie in het reguleringsproces. Daarbij moet worden gedacht
aan regels inzake de oprichting en/of erkenning van consumentenorganisaties,
regels over de sluiting van een samenwerkingsprotocol tussen de toezichthouders en
de erkende consumentenorganisaties, de opname van wettelijke bepalingen inzake
informatie-uitwisseling, een adviesrecht voor de consumentenorganisaties en regels
inzake de financiering van de organisaties. De wetgever kan de keuze maken voor
iedere toezichthouder een sectorspecifieke consumentenorganisatie op te richten,
waarmee de toezichthouders op grond van de wet moeten samenwerken in reguleringsprocedures. Het voordeel hiervan is, dat de betreffende consumentenorganisaties zich kunnen richten op de specifieke consumentenproblemen en belangen in een
bepaalde sector en de benodige expertise kunnen opbouwen om het consumentenbelang in een bepaalde sector op een effectieve wijze te vertegenwoordigen. Ook zou
kunnen worden gekozen orn #un enkele consumentenorganisatie verantwoordelijk
te maken voor de vertegenwoordiging van de belangen van de consument in de regu-

leringsprocedures in alle sectoren.
De Britse regering heeft momenteel voorstellen gedaan om de sectorspecifieke consumentenorganisaties onder te brengen in #Zn algemene organisatie ter verbetering
van de effectiviteit van de consumentenvertegenwoordiging.20 De reden hiervoor is

dat de Britse regering de consumentenorganisatie meer herkenbaar wil laten zijn
19. Zie ook artikel 1:22 voorstel voor een Wet Financieel toezicht, Kamerstukken II 2003-2004, 29708, nr. 2.
Er is door leden van de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarin een bijzondere regeling voor de
erkenning en financiering van representatieve organisaties in de energiesector wordt voorgesteld. Zie
voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van
warmte aan verbruikers, Kamerstukken II 2004/2005, 29048, nr. 10 (Tweede nota van wijziging). Het is
niet wenselijk dat de wetgever op een dergelijke adhoc manier regelingen voor belangenvertegenwoording
treft. De wetgever zou eerst de verschillende alternatieven voor belangenvertegenwoordiging moeten
onderzoeken en een coherente visie moeten formuleren over de noodzaak, het doel en de functie van wet-

telijke regelingen inzake representatieve organisaties.
20. Department of Trade and Industry, Strengthen and streamline consumer advocacy, consultation on consumer
for Consumer
representation and redress, URN/682, January 2006. Zie hierover C. Graham, 'The Future
de belangen van
de
Law
Utilities
organisatie
die
Review
2006,
nr.
1,
p.
3-8.
De
naam
van
Representation',
de consument zal vertegenwoordigen in reguleringsprocedures zal zijn 'Consumer voice'. In Consumer
voice worden de volgende organisaties opgenomen: National Consumer Council, Energywatch, Postwatch,
the Financial Services Consumer Panel and the OFCOM Consumerpanel. Consumer Direct is de organisatie die de consumenten direct van informatie en advies zal voorzien over hun problemen. Ook worden
naar het voorbeeld van arrangementen in de finandele sector en de communicatiesector nieuwe regelingen getroffen voor de effectieve behandeling van consumentenklachten tegen de gedragingen van ondernemingen door Ombudsmannen.
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voor de consumenten en de vertegenwoordiging van de belangen
van de consument
beter wil laten aansluiten bij de marktactiviteiten van de onderneming
en, die zich
ook niet beperken tot een bepaalde sector. Daarnaast zou in dit model meer kunnen
worden geprofiteerd van de synergy tussen de activiteiten in de verschillende sectoren. Voorts is het idee dat adn organisatie de belangen van de consumenten met een
coherentere en krachtigere stem kan vertegenwoordigen op Europees en/of nationaal niveau dan wanneer meerdere organisaties deze taak hebben. Hoewel de voorstellen van de Britse regering inderdaad de genoemde voordelen kunnen hebben,
dreigt wel het gevaar dat de algemene organisatie te weinig expertise en middelen
opbouwt voor een effectieve behartiging van de complexe consumentenbelangen in
bepaalde gereguleerde sectoren. Dit probleem zou kunnen worden ondervangen
door, bijvoorbeeld, ddn afzonderlijke organisatie op te richten die is gericht op de
vertegenwoordiging van de belangen van de consument in de gereguleerde nutssectoren, waarin vergelijkbare consumentenproblemen en belangen spelen. Ook kunnen binnen de algemene autoriteit gespecialiseerde panels worden ingesteld, die zich
richten op de vertegenwoordiging van de belangen van de consument in regulerings21
procedures in bepaalde sectoren.
Consumentenorganisaties vertegenwoordigen een grote, niet-homogene, groep en
kunnen door hun deelname aan het openbare consultatieproces invloed uitoefenen
op het besluitvormingsproces. Daarom wordt in lijn met de aanbevelingen van de
House of Lords gesteld, dat de wetgever in ieder geval voldoende
waarborgen moet
treffen dat consumentenorganisaties waarmee de toezichthouders moeten samenwerken de consument op een gedegen, transparante en objectieve wijze vertegenwoordigen (hfdst. 10, par. 4.4.4). Dit betekent dat de regering moet zorgen, dat zij
in ieder geval over voldoende middelen kunnen beschikken om marktonderzoeken
van een goede kwaliteit te verrichten. Daarnaast moeten zij worden verplicht hun
activiteiten op een transparante en consistente wijze uit te oefenen. In de toekomst
kan worden overwogen om de nieuwe Consumentenautoriteit een rol te
geven bij de
vertegenwoordiging van de belangen van de consument in reguleringsprocedures.
Immers, laatstgenoemde instantie zal door de ervaring met de handhaving van de
consumentenwetgeving over de benodigde kennis van de behoeften van de consument komen te beschikken.
11.4.4

Aanname van een goodgovernance code

Naast de expliciete verwijzing naar de nieuwe good governance beginselen, zouden
de toezichthouders op grond van de wet moeten worden verplicht een good governance code te publiceren. In deze code moeten de toezichthouders uitwerken op
21. Zie voor verschillende opties voor de waarborging van voldoende sectorspecifieke expertise binnen de
algemene autoriteit: DTI 2006, par. 7.13-7.18 en Graham 2006.
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welke wijze zij de good governance beginselen in de praktijk zullen brengen. In de
good governance code zouden de toezichthouders onder andere transparant maken
welke procedures zij volgen bij de uitoefening van de verschillende bevoegdheden.
Ook zouden zij transparantie moeten verschaffen over hoe zij uitvoering geven aan
de verzwaarde motiveringsplicht en aan de plicht tot het uitvoeren van RIA's bij de
opstelling van belangrijke regulerende besluiten. De code zou ook moeten ingaan op
welke wijze de toezichthouders verantwoording afteggen aan de stakeholders over
hun juridische en economische keuzes, over de effecten van de gemaakte beleidskeuzes en over de wijze waarop zij het beleid evalueren en herzien. Hierbij moeten de

toezichthouders rekening houden met het feit, dat het ter waarborging van een consistent, transparant en voorspelbaar beleid wenselijk is dat zoveel als mogelijk
beleidsregels worden opgesteld over de invulling van ingrijpende regulerende
bevoegdheden, waarbij uitvoering wordt gegeven aan open normen en waarbij de
belangen van vele stakeholders zijn betrokken.

Achteraf moeten de toezichthouders in het jaarverslag aan de minister en aan de
stakeholders verantwoording afleggen over de wijze waarop zij de good governance
codes in de praktijk hebben gerealiseerd. De mededingingstoezichthouders moeten
ook evalueren of de codes in het licht van de opgedane ervaring moeten worden aangepast. Indien blijkt dat de kwaliteit van het good governance beleid van een toezichthouder onder de maat is, zou de minister, al dan niet op verzoek van het parlement, een algemene aanwijzing kunnen geven die de betreffende toezichthouder
verplicht verbeteringen aan te brengen.
Ter waarborging van een consistente toepassing van het mededingingsrecht, economische reguleringsprincipes en de nieuwe good governance beginselen is het wenselijk, dat de verschillende toezichthouders een 'Regulatory Forum' oprichten. Dit is
een informeel samenwerkingsverband waarbinnen de mededingingstoezichthouders ervaringen en 'best practices' kunnen uitwisselen. Zij zouden elkaars praktijken
kunnen benchmarken en controleren en op basis van dit proces leerpunten kunnen
publiceren. Deze leerpunten kunnen weer informatie opleveren voor de evaluatie en
herziening van de good governance codes van de mededingingstoezichthouders. Het
'Regulatory Forum' kan worden gestimuleerd en gecourdineerd door een onafhankelijke voorzitter. Dit kan een van de toezichthouders zijn. De samenwerking, coordi
natie en onderlinge controle in het'Regulatory Forum' is bevorderlijk voor een professionele houding bij de toezichthouders en kan bijdragen aan de totstandbrenging
van een oprechte good governance cultuur bij de toezichthouders.

Geinspireerd door de succesvolle rol van het Britse National Audit Office (NAO) bij
de ex post evaluatie van het optreden van de 'economic regulators', is het positief te
waarderen dat de Rekenkamer op grotere schaal de efficiency en effectiviteit van
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(onderdelen van) het beleid van de toezichthouders gaat evalueren (hfdst. 10, par.
2.2).22 Op basis van de ex post evaluaties en de vergelijking van onderdelen van het
beleid van de mededingingstoezichthouders zou de Rekenkamer rapporten kunnen

publiceren met aanbevelingen en leerpunten. De publicatie van de rapporten door de
Rekenkamer zal voor de toezichthouders een extra prikkel zijn te streven naar zo'n
optimaal mogelijke uitvoering en toepassing van de nieuwe good governance beginselen in de praktijk. Een grotere betrokkenheid van de Rekenkamer bij de ex post
evaluatie en de 'benchmarking' van het optreden van de mededingingstoezichthouders leidt tot de publicatie van betrouwbare en waardevolle informatie, die kan worden gebruikt als input voor de ex post politieke evaluatie van het functioneren van
de onafhankelijke mededingingstoezichthouders door de minister en het parlement.

11.5

Een coherente good governance visie en checks and balances

Gelet op de onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen waarmee de onafhankelijke mededingingstoezichthouders soms hebben te maken en de complexiteit van de
te verrichten belangenafwegingen, is de toepassing van de nieuwe beginselen van

good governance geen garantie, dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders onder alle omstandigheden de optimale beslissing nemen. Bovendien wil het
enkele feit dat stakeholderconsultatie heeft plaatsgevonden nog niet zeggen, dat de
belangen van de stakeholders daadwerkelijk effectief zijn vertegenwoordigd en de
toezichthouders de verschillende belangen op een evenwichtige wijze hebben afgewogen. Daarnaast hebben de hoofdstukken 8 en 9 aan de orde gesteld, dat de Europese Commissie ingrijpende ex ante regulerende bevoegdheden heeft voor de controle van de besluiten van de nationale toezichthouders en dat de coordinerende en
harmoniserende activiteiten van de Europese netwerken van nationale autoriteiten
een steeds grotere invloed hebben op de besluitvormingsprocessen van de nationale
toezichthouders. De beginselen van good governance kunnen daarom enkel bijdragen aan een effectieve en legitieme bevoegdheidsuitoefening op nationaal niveau,
indien ook de Europese wetgever betere waarborgen treft, dat de besluiten en
beleidsregels van de Europese Commissie en/of de Europese netwerken in overeenstemming met de good governance beginselen tot stand worden gebracht. Bovendien toonden de hoofdstukken 8 en 9 aan, dat in het Europese recht momenteellacunes bestaan in de rechtsbescherming tegen sommige handelingen van de Commissie
of de netwerken, die nauwelijks kunnen worden gecompenseerd door de nationale
22. Uit het Werkprogramma 2006 van

de Algemene Rekenkamer

blijkt, dat de Algemene Rekenkamer een

grotere rol gaat spelen bij de controle van de wijze waarop de mededingingstoezichthouders hun taken
uitoefenen. Eind 2006 staat een rapport over het functioneren van de NMa gepland en eind 2008 een rapport over de OPTA. In 2004 heeft de Algemene Rekenkamer reeds een rapport uitgebracht over de Autoriteit Financitle Markten en in 2005 een algemene achtergrondstudie over over markttoezicht.
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rechter. De stakeholders moeten effectieve rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben op Europees en/of nationaal niveau tegen handelingen van de Commissie en/of
de netwerken die hun rechtspositie rechtstreeks kunnen raken (hfdst. 8, par. 8.4,
hfdst. 9, par. 9.4 en par. 9.5).

Op grond van het voorgaande moet worden erkend, dat de beginselen van good
governance weliswaar helpen bij de verwezenlijking van een ideaal van goed bestuur,
maar dat zij slechts een hulpmiddel zijn voor de verwezenlijking van een kwalitatief
goed besluitvormingsproces en een legitieme en effectieve afweging van de conflicterende stakeholderbelangen die bij het mededingingstoezicht zijn betrokken. Toch
biedt een benadering waarin meer elementen van de 'stakeholders'-theorie worden
geincorporeerd, betere mogelijkheden op een effectieve en legitieme wijze in te spelen op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen dan de traditionele
'regulatory contract'-theorie. De verschuiving naar de 'stakeholders'-theorie is door
de toenemende complexiteit van de sociale en economische problemen, door de globalisering van deze problemen, de globalisering van de economische activiteiten van
de stakeholders en de dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen niet meer te
stoppen. Onder de huidige maatschappelijke omstandigheden is de samenwerking
en het overleg tussen de stakeholders en nationale en internationale overheidsinstanties een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve regulering van sociaal en
economisch gedrag. Daarnaast bevordert een grotere verschuiving naar de'stakeholders'-theorie een betere realisatie van het subsidiariteitsbeginsel. Door het transparante consultatieproces worden wettelijke normen dichter bij de burgers ingevuld en
toegepast dan in de situatie dat de wetgever probeert vooraf voor iedere situatie een
gedetailleerde en uitputtende regeling te treffen. Bovendien bestaat in de laatstgenoemde situatie een reeel risico, dat de betreffende wettelijke regeling wordt achterhaald door de maatschappelijke ontwikkelingen. In het licht van de onvermijdelijke
tendens naar een'stakeholders'-benadering, is de uitdaging voor de nationale staten,
de EU en de internationale gemeenschap om adequate rechtsstatelijke en democratische waarborgen te treffen om dit proces in zo legitiem en effectief mogelijke
banen te leiden.
Het voordeel van de toepassing van de nieuwe good governance beginselen in de huide fundadige maatschappelijke omstandigheden, is dat zij uitdrukking geven aan
mentele waarden van democratische rechtsstaat die gemeenschappelijk zijn aan de
constitutionele tradities van de EU-lidstaten en tegelijkertijd universeel toepasbaar

zijn op iedere vorm van overheidsorganisatie. De nieuwe good governance beginselen gaan niet uit van een vaststaand model voor de regeling van de verhouding tussen de burger en de overheid. Zij kunnen daarom functioneren als waarborg dat
nieuwe Europese, transnationale en nationale organisaties die niet (volledig) onder
de traditionele processen van democratische controle en verantwoording vallen en/

514

Naar een coherente inbedding van elementen van de 'stakeholders'-theorie

of die meer zijn geinspireerd door de 'stakeholders'-theorie, ook in overeenstemming handelen met de fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden.

De formulering van een coherente en dynamische good governance visie door de
Europese en/of nationale wetgever geeft een legitieme basis aan de ontwikkeling dat
de 'stakeholders'-theorie, zowel op Europees als op nationaal niveau, een
belangrijkere rol is gaan spelen bij de vormgeving en het functioneren van het mededingingstoezicht. Een effectieve toepassing van de nieuwe good governance beginselen
vereist professionaliteit en een oprechte en open houding van zowel de Europese
Commissie, de onafhankelijke mededingingstoezichthouders, al dan niet in samenwerking met elkaar op Europees of nationaal niveau, als van de stakeholders. Hiervoor is nodig dat tussen de Commissie, de nationale toezichthouders en de stakeholders een transparante good governance cultuur ontstaat, waarin ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt in het openbare consultatieproces en de andere spelers
op hun verantwoordelijkheden aan kan spreken. De formulering van een coherente
good governance visie door de Europese en nationale wetgever en het tot stand brengen van meer gelijkwaardigheid in de positie van de verschillende stakeholders door
het treffen van voorzieningen voor de vertegenwoordiging van de belangen van de
consument zijn belangrijke stappen voor de verwezenlijking van een good governance cultuur. Bovendien moeten de Europese Commissie en de nationale toezichthouders, al dan niet in onderlinge samenwerking met elkaar op nationaal of Europees niveau, weliswaar flexibiliteit genieten bij de toepassing van de good
governance beginselen, maar gelet op het belang en de functie van de beginselen,
mag de naleving hiervan niet vrijblijvend zijn. Daarom moeten de Europese en nationale wetgever adequate waarborgen treffen, dat de stakeholders die rechtstreeks
worden geraakt door besluiten van de Europese Commissie of de nationale toezichthouders, hun recht op een effectieve rechtsbescherming kunnen effectueren op
Europees en/of nationaal niveau. Daarbij moeten goede regelingen worden getroffen
voor de vertegenwoordiging van de belangen van de consument. De rechter vormt
een effectieve check of de goede procedures zijn gevolgd en een
evenwichtige belanis
genafweging verricht. In deze rol kan de rechter verzekeren dat de waarden van de
democratische rechtsstaat daadwerkelijk worden gerespecteerd bij de uitoefening
van regulerende bevoegdheden op Europees of nationaal niveau door instanties die
niet (volledig) binnen de traditionele democratische processen van controle en verantwoording vallen.
Een dynamische good governance benadering biedt enerzijds transparantie over de
functie en het belang van de nieuwe good governance beginselen en is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een daadwerkelijke good governance cultuur. Tegelijkertijd biedt zij voldoende ruimte aan de Europese Commissie en de toezichthouders om, al dan niet in onderlinge samenwerking met elkaar op nationaal of
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Europees niveau, ervaring op te doen over de wijze waarop de nieuwe good governance beginselen zo goed mogelijk kunnen worden toegepast in de praktijk. Uitein-

delijk kan op basis van deze ervaringen uitkristalliseren hoe de toepassing van de
good governance beginselen onder bepaalde omstandigheden wordt geoptimaliseerd en kan worden overwogen de uitwerking van de beginselen nader te codificeren in Europese wetgeving en/of nationale wetgeving. Tevens zou de Europese wetgever kunnen besluiten tot een nadere harmonisatie van de wijze waarop de
nationale autoriteiten de good governance beginselen moeten respecteren bij de uitoefening van hun regulerende bevoegdheden, indien dit noodzakelijk blijkt voor een
effectieve en uniforme toepassing van het Europese recht in de lidstaten. Hierbij
mag niet uit het oog worden verloren, dat de Europese Commissie en de nationale
toezichthouders flexibiliteit nodig hebben om de beginselen toe te spitsen op de aard
van de procedures en de dynamiek van de reguleringsomgeving.
Door de aanname van een benadering die meer elementen van de'stakeholders'-theorie bevat zal een verschuiving in de verhouding tussen het gewicht van de bestaande en
de nieuwe rechtsbeginselen ontstaan. Zo heeft in de 'regulatory contract'-theorie het
legaliteitsbeginsel een doorslaggevende betekenis voor de beoordeling of een toezichthouder zijn bevoegdheden op een goede manier heeft uitgeoefend. Echter, in een door
de 'stakeholders'-theorie geinspireerde benadering beschikt de toezichthouder over
ruimere discretionaire bevoegdheden teneinde een brede belangenafweging te kunnen
maken. Hierdoor krijgt de wettelijke bevoegdheidsgrondslag een minder centrale rol
en neemt het belang van de procedures en de transparantie waarmee de regulerende
bevoegdheden worden ingevuld, aan gewicht toe. 23

Het is ironisch, dat de nieuwe good governance beginselen in de praktijk van de toezichthouders in eerste instantie een reactie waren op de gebrekkige legitimiteit van
de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. Echter, onder de huidige maatschappelijke omstandigheden maken zij het mogelijk dat een betere balans wordt
gevonden tussen enerzijds de waarborging van de democratische legitimiteit van de
toezichthouders en anderzijds de noodzaak voor flexibiliteit en overleg met de stakeholders. Daarom kunnen zij bij een goede toepassing en inbedding op Europees en
nationaal niveau uiteindelijk leiden tot een legitiemere besluitvorming dan voorheen.

23. Zie hierover: S. van Bijsterveld, The Empty Throne, Utrecht: Lemma 2002, p. 61-64 en p. 78-86.
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A complex field of forces
Under the influence of European law and under the influence of the wave of
liberalisation and privatisation, various new independent competition supervisors
were set up in the Netherlands in the nineties, which have the power to watch over
competition and/or stimulate competition. Two examples of such are the
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (Independent Post and
Telecommunications Authority) and the Dienst Toezicht Energie (DTe) (Office of
Energy Regulation). These aforementioned institutions are sector-specific
competition supervisors which have the authority to further competition by taking
regulatory action proactively and ex ante in the sectors which were previously
dominated by statutory monopolies. The Netherlands Competition Authority
(Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)) has the authority to watch over
competition by imposing sanctions reactively and ex post following a breach of the
general competition regulations. The NMa retains the authority to enforce the
general competition regulations in the sectors where a sector-specific regime
applies. The NMa works together with the sector-specific supervisors to guarantee a
uniform application of the competition-related concepts and to prevent 'forum
shopping' by the market players. The collaboration between the NMa and the
specialist supervisors expresses itself, amongst other things, in the creation of
cooperation protocols and the drawing up of common guidelines on the
interpretation of competition-related concepts.

Independent competition supervisors operate in a complex field of forces. In the
exercise of their authority they constantly have to deal with the conflicting interests
of the various stakeholders, including the regulated market players, the competitors,
the buyers and the consumer. Furthermore, it has become apparent that
competition supervisors in fact aren't independent at a]1. Despite the fact that the
minister responsible is unable to give the supervisors individual directions, the
minister remains responsible for the supervisory system and the definition of policy
(chap. 2, par. 6.2). In addition, the competition supervisors have to deal with various
other parties and government institutions. They constantly have to render account
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to the various institutions and parties, such as the European Commission, the
stakeholders and the national courts. However, it has become apparent that there's

tension between the policy determining role of the minister and the fact that the
Supervisors in the exercise of their authority in practice still have considerable
freedom of choice. Due to the increasing influence of European law, the nature of the
supervisors' powers and the role of the many parties to competition supervision, the
competition supervisors, within the bounds set by the minister, still have the room
to make economic and legal choices over the way in which they exercise their powers
in practice. To guarantee a predictable, transparent and consistent policy, the
competition supervisors have drawn up many policy rules about the interpretation
of norms and the weighing up of interests.

a

Central question research
In the light of the multi-level and multilateral regulatory environment of the
independent competition supervisors, the main question in this research is which
constitutional and democratic guarantees and control mechanisms can ensure that
the competition supervisors prepare the complex weighing up of interests according
to the right procedures, and carry it out in a legitimate and effective manner. In
order to answer this question, it was studied how much inspiration the legislator can
obtain for the embedding of the competition supervisors, from the 'stakeholders'
theory (see about this theory chap. 1, par. 8.5 and 8.6). In this theory, the new
principles of good governance and horizontal instruments of accountability and
control play an important role in guaranteeing an effective and legitimate exercise
of the regulatory powers of the independent competition supervisors. In the light of
the 'stakeholders' theory, the research analysed whether the existing constitutional
principles of law should be interpreted in a new way and what role the new good
governance principles can play in the embedding of the competition supervisors. It
was further investigated what a new interpretation of the constitutional principles
of law and the application of the new good governance principles mean for the
shaping of the statutory powers, institutions, substantial and procedural norms,
decision making procedures and processes of accountability and control, which
apply to the way the independent competition supervisors carry out their task.

Legislator's view particularly based on 'regulatory contract' approach
Chapter 3 concluded that the view of the legislator in respect of the embedding of
the competition supervisors during the first (1998-2003) and the second (2004-to
date) regulatory periods has evolved, but that it is still based on the 'regulatory
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contract' theory (see about this theory chap. 1, par. 8.5 and par. 8.6). This view
of the
embedding of competition supervisors corresponds as closely as possible to the
existing interpretations of constitutional principles of law and existing processes of
accountability and control. The legal mandate of the competition supervisors and
the principle of ministerial responsibility are seen as the most important guarantees
of a legitimate and effective exercise of regulatory competence by the competition
supervisors. In this approach, the legislator and the minister formulate the policy,
whereas the independent supervisors carry out the legislation and policy in practice.
It would conflict with the principle of the primacy of the legislator to give wide
discretionary powers and the power to draw up general binding regulations to the
independent competition supervisors (chap. 2, par. 4.5.1).
Bearing in mind the central role of the legal mandate and the principle of ministerial
responsibility, the legislator has paid little attention to the question of which
procedural guarantees should surround the regulatory authority of the independent
competition supervisors. The assumption is that the Algemene Wet bestuursrecht
(Awb), the General Administrative Law Act, as the relevant procedural framework,
provides sufficient guarantees for a good exercise of authority by the competition
supervisors. It is in its favour that the Awb is a dynamic law which, in the second
regulatory period by the introduction of the uniform public preparatory procedure
and the possibility of a direct appeal, improved the participation and
legal protection
position of the stakeholders, who can be identified as interested parties in
accordance with article 1:2 of the Awb.
However, the Awb is intended to provide a uniform regulation for legal protection
against government (see chap. 2, par. 5.4). Thus the Awb is not cut out to guarantee
the legitimacy and effectiveness of the exercise of regulatory powers by the
independent competition supervisors. The Awb contains few guarantees, such as the
obligation for transparency or obligations aimed at ensuring effective, efficient and
proportional decisions and decision-making procedures. Since this isn't the aim of the
Awb, the law contains equally few adequate obligations to ensure that supervisors are
actually accountable to stakeholders for their (intended) actions, the quality of their
decisions and decision-making procedures and the results achieved
by their policy.

Under the influence of European legislation and the adoption of parliamentary
amendments, the sector-specific legislation in the second regulatory period contains
new guarantees here and there for the effective and legitimate exercise of authority
by the competition supervisors (see also chap. 7, par. 1). The increased obligation to
disclose motivation, article 1.3 of the Telecommunicatiewet (Tw), the
Telecommunications Act, can be referred to here, and the application statement of
the uniform public preparatory procedure of section 3.4 of the Awb to the
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preparation of certain decisions by OPTA (Onafhankel#ke Post en Telecommunicatie
AutoriteiO, the Independent Post and Telecommunications Authority (art. 6b.1 Tw).
For the DTe (Directie Toezicht Energie), the Office of Energy Regulation, there was
already an obligation to consult with representative organisations (art. 41 Electricity
Act 1998 and art. 81 Gas Act). These provisions formed the initial recognition that
supplementary guarantees were necessary to ensure a legitimate and effective
exercise of regulatory powers by supervisors. However, they are not yet grounded in
a transparent and coherent view by the legislator as regards the role and function of
these new guarantees for the legitimacy of the regulatory practice of the

independent competition supervisors.

'Regulatory contract' approach leads to problems
According to an analysis of representative case-studies, which all occurred during the
first regulatory period, this research in chapter 4 showed that a view that is primarily
based on the 'regulatory contract' approach due to political, economic and legal
reasons, leads to problems at the level of the legislator, the minister and the
independent competition supervisors. The independent competition supervisors
must, due to the nature of the multilateral regulatory terrain of competition
supervision, necessarily provide application and substance to open norms and weigh
the conflicting interests of the various stakeholders. Because of this, the legal
mandate and the principle of ministerial responsibility can only legitimise the
exercise of regulatory powers by the competition supervisors to a limited extent
(chap. 1, par. 8.2, chap. 3, par. 2.5.2, par. 3.5.1 and par. 4.5.1 and chap. 4).
cases the special competition supervisors don't have the authority to draw
up general binding regulations. However, to guarantee a consistent and transparent
policy, they proactively draw up policy rules, whether or not in collaboration with the
NMa, for the interpretation and application of open norms. Policy rules are, in legal
terms, only binding for the supervisors themselves, unless the application of these
rules due to special circumstances leads to disproportionate results for one or more
interested parties (art. 4.84 Awb). Despite this, policy rules can also have external
regulatory effects since the market participants take into account and count on the
way in which the supervisors intend to exercise their regulatory and sanctioning
powers. The case-studies in chapters 4 and 5 showed that the regulatory effects of
the policy rules and the nature of the actual regulatory powers, through which ex
ante or ex post substance and application is given to open norms, blur, in practice,
the distinction between policy rules and general binding regulations. Thus it is
argued that the notion that the primacy of the legislator is against the awarding of
powers to draw up general binding regulations to an independent supervisor doesn't

In most
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hold with the authority to formulate policy rules ex ante in respect of the
interpretation of open norms and the weighing up of interests which de facto have
regulatory effects.
Alongside this, the case-studies regarding the Mobile Terminating Access tariffs and
the Cable tariffs in chapter 4 showed that an approach, whereby the powers of the

independent competition supervisors are formulated as finely and restrictively as
possible due to the special nature of the competition supervision, is not a legitimate
nor effective solution. After all, it prevents the independent competition supervisors

from achieving the aims of national and European law in an effective way. The
independent competition supervisors have to exercise their regulatory powers in
markets which, as a result of the European liberalisation and competition process
and under the influence of technological developments, are dynamic. Thus, the
legislator, to guarantee an effective exercise of powers and taking into consideration
the boundaries of European law, has to ensure that the independent competition
supervisors, in the exercise of their regulatory powers, have sufficient flexibility in
substantial and procedural terms to react promptly and effectively to the dynamics
of the market and take into account evenly the interests of all the stakeholders.
Furthermore, chapters 8 and 9 made clear that, in the second regulatory period, the
new ex ante general and specific regulatory powers of the European Commission on
the basis of Regulation 1/2003, the energy directives and the electronic
communications directives, and also the harmonising ('regulatory convergence')

activities of the European networks of competition supervisors, have had a big
influence, both in legal and practical terms, on national competition practices. As a
result of the ex ante regulatory powers of the European Commission and the way in
which the Commission can use these to impose the European policy rules of the
Commission and/or the European networks, the authority of the minister to set out
policy frameworks for supervisors, both legally and in fact, can become limited
(chap. 8, par. 6 and chap. 9, par. 8).

Progression to 'stakeholders' approach
On the basis of the results of the representative case-studies and the analysis of the
influence of European law on the practice of the supervisors comes the answer to the
central thesis of this research that the complex multilateral and multilevel
regulatory terrain of competition supervision demands that constitutional legal
principles are interpreted and embedded in a new way to ensure good governance by
the independent competition supervisors in the exercising of their regulatory
powers.
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The view of the legislator evolved in the second regulatory period and already
contains elements which originated from the 'stakeholders' theory. Due to the
special characteristics of competition supervision, the legislator needs to draw more
inspiration from the 'stakeholders' theory and formulate a coherent view on the
embedding of the independent competition supervisors whereby more elements
from the 'stakeholders' theory are included. A constitutional embedding of the
independent competition supervisors which contains more elements from the
'stakeholders' theory corresponds to the developments in the European directives
and regulations, in which a clear progression towards the 'stakeholders' approach is
apparent.

In defining a new viewpoint, inspiration can be drawn from the conclusions in
chapter 10 on the way in which the British legislator has evolved in regards to the
constitutional embedding of the economic regulators, towards the 'stakeholders'
theory. In this viewpoint it is accepted that the regulators have extensive
discretionary powers and even powers to draw up general binding regulations to
enable them, in the application of the legislation, to react to technological and
economic developments and be loyal in the application of European law. To
guarantee a correct exercise of powers, the regulators are subjected to adequate
checks and balances. The British legislator and the regulators attach great
importance to the application of the new good governance principles and to
horizontal instruments of accountability and control, such as stakeholder
consultations, transparency and legislative provisions for the representation of the
interests of the consumer in the regulatory procedures.

Explicit recognition of necessary flexible powers
In a new approach the legislator would need to recognise that the competition
supervisors, both in substantial and procedural terms, posses, or should posses,
flexibility in order to make balanced judgements between the diverse conflicting
interests of the stakeholders who play a part in the regulatory terrain of competition
supervision. If required for an effective exercise of powers, the competition
that apply to the
supervisors must be able to alter or amend the rules and regulations
developtechnological
as
much
as
the economic circumstances,
market players in
ments or advancing opinions demand it. Within the boundaries of European law, the
legislator should not rule out awarding the power to draw up general binding
regulations to the independent competition supervisors if, bearing in mind the
specific national market situation, it is necessary for an effective realisation of the
legislative mandate of the supervisors and if the delegation of the power to draw up
general binding regulations to the minister would impede an impartial application of

522

Independent competition supervisors, regulatory powers and good governance

the legislation in an actual case (chap. 2, par. 4.3.3 and par. 4.3.4 and chap. 3,
par. 2.5.3 and par. 3.5.2).

The minister no longer the spider in the web
The minister is no longer the spider in the web when it comes to the control and the
regulation of the policy of independent competition supervisors. He has to share his
control function with various other players, among which, with the European
Commission who, on the basis of the EC Treaty and secondary legislation, has a
policy-determining role in the area of competition supervision (chap. 8).
Furthermore, the European Commission has, on the basis of secondary legislation,
ex ante regulatory powers to block draft decisions by the independent competition
supervisors if they conflict with the European policy rules of the Commission and/
or of the European networks of supervisors (chap. 8). Chapters 8 and 9 paid
extensive attention to the fact that the minister in the exercising of his
administrative powers in respect of the competition supervisors, on the basis of
article 10 of the EC Treaty, has the duty to take all necessary measures to ensure a
loyal application of European law. The minister, in variance with article 10 of the EC
Treaty, would harm the loyal application of European directives and of Regulation 1/
2003 and the Treaty-enshrined role and the special ex ante regulatory powers of the
Commission, if he, without sound objective reasons, impeded the supervisors in
their compliance with the general and specific European legal obligations to loyal
cooperation with the Commission (chap. 8 par. 6). Among the general and specific
obligations to loyal cooperation with the Commission is the obligation for the
supervisors to take the European policy rules of the Commission into account. It is
also argued that the minister would impede a loyal application of European
directives if he, in drawing up general instructions for the competition supervisors,
didn't take the European policy rules drawn up by the networks into account. The
minister would be at variance with article 10 of the EC Treaty if, without sound
objective reasons, he compelled the supervisors to act in variance with the
agreements that the supervisors have made at European level to guarantee a
uniform and effective application of European law and, as a result, confront the
stakeholders with inconsistent decisions (chap. 9, par. 8). In such a case, the
European Commission could take an article 226 EC action against the Dutch state.
Alongside the greater influence of the European Commission and European law,
there is an apparent tendency for administrative judges in the Netherlands and in
the U.K., partly influenced by the European law principle of an effective legal
protection and articles 6 and 13 of the ECHR, to review decisions by the independent
competition supervisors more intensively. The judiciary must respect the discretion
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that the legislator has attributed to the competition supervisors and cannot directly
rule on the realisation and content of the policy due to the exclusion of appeal
against the policy rules on the basis of article 8:2 of the Awb. Nevertheless, the
judiciary can, in an action over a specific decision, indirectly judge whether the
underlying policy choices have been prepared using the correct procedures and
whether they concern a balanced weighing-up of interests. If the judiciary determines
that the policy rules conflict with the law, they can declare the policy rules to be null
and void and reverse the specific decision. As a result of the stricter attitude by the
judiciary in the evaluation of competition supervisors, there is a noticeable
movement of the centre of gravity from political to judicial control of the way
competition supervisors exercise their powers. The judiciary forms, for specific cases,
an effective check which encourages independent competition supervisors to
substantiate their powers in the right way.

Strategic and coordinating ministerial role
In a new approach, the substantiation of the principle of ministerial responsibility
would need to take into account the actual and legal shift in the position of the
minister in the control of the policy of the competition supervisors, which is a result
of the nature of the powers and the regulatory terrain of competition supervision and
the obligations issuing from European law for the minister, the supervisors and the
judiciary. Inspired by the substantiation of the principle of ministerial responsibility
in the U.K. (chap. 10, par. 3.2.3 and par. 3.3), it is argued that the principle of the
system responsibility of the minister for competition supervisors should be
interpreted with restraint. (see chap. 2, par. 6.2). Of course the minister remains
responsible for the legislative framework, including the supervisory system. Within
this system, he retains a coordinating and strategic function in respect of the correct
implementation and application of European law, the consideration of economic and
non-economic interests and the guarantee of a coherent, consistent and transparent
policy in the different sectors. Bearing in mind the importance of the strategic and
coordinating function of the minister, a positive move will be the adoption of the
draft enabling legislation on independent administrative authorities (zelfstandige
bestuursorganen, or zbo's) for the strengthening and clarification of the scope of
ministerial responsibility in respect of zbo's. Bearing in mind the principle of
independent judgement in specific cases, the minister, contrary to the enabling
legislation, should not have the power to reverse decisions by the supervisors
retrospectively.

The adoption of the draft enabling legislation on zbo's is sti]1 insufficient for a
legitimate and effective embedding of the independent competition supervisors.

524

Independent competition supervisors, regulatory powers and good governance

The legislation referred to doesn't take sufficiently into

account that the

independent competition supervisors, within the strategic framework set out by the
minister, due to the nature of the powers and the nature of the regulatory terrain,
still have (require) the necessary room to make economic and legal choices
independently in the exercise of their powers in a specific case. Substitute and
supplementary checks and balances must guarantee that the supervisors make these
choices in an effective and legitimate way. These checks and balances are not only
supplementary in respect of the principle of ministerial responsibility, but they
replace this principle in as much as it is not adequate for the guarantee of an effective
and legitimate consideration of interests by the supervisors within the framework
drawn up by the legislator and the minister.

Towards a coherent good governance view
The new good governance principles, among which transparency, participation and
accountability, and horizontal checks and balances, play an even more important
role in the practice of the competition supervisors and in the special legislation.
However, the legislator has not yet formed a coherent and transparent view on the
aim and function of the new good governance principles in the guaranteeing of an
effective and legitimate exercise of regulatory powers by the independent
competition supervisors. This research makes recommendations on the way in
which such a view can be realised. It is suggested that the legislator chooses for a
dynamic'bottom up' view on the embedding of the good governance principles in the
legislation and practice of the competition supervisors. In this approach, on the one
hand it is made transparent that the independent competition supervisors, in the
exercising of their regulatory powers, have to respect the new good governance
principles which are part of the European general principles of law (see chap. 2).
Moreover, a legitimate base is created for the activity of the supervisors who, in
practice, albeit sometimes in an incomplete or imperfect way, give execution and
application to the new good governance principles. Furthermore, it is becoming clear
that respect for the new

good governance

principles by the competition supervisors

is vital to the realisation of the fundamental values of the democracy principle and
the rule of law. After all, the independent competition supervisors have to make, to
a certain extent, away from the political arena, economic and
legal choices, whereby
it is important that supplementary juridical guarantees ensure that they carry out
the consideration and the weighing up of interests in a legitimate and effective way.
On the other hand, it is recognised that the new good governance principles are still
in their infancy and that the supervisors need the space to gain experience in the
application of these principles in practice. They have to have sufficient flexibility to
relate the application of the principles to the nature and characteristics of each
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procedure and they have to be able to adapt their practices on the basis of advancing

opinions.

The case is also made that the special nature of the regulatory powers of the
independent competition supervisors justifies that in the special legislation in
addition to, or deviation from, the Awb special measures can be taken (see for
elaboration chap. 11 par. 4). For the guaranteeing of an effective and legitimate
consideration and weighing up of interests, important regulatory decisions, which
can have consequences for a large group of stakeholders, have to comply with extra
procedural and motivational demands. They should be prepared according to the
uniform public preparatory procedure (section 3.4 Awb) and must conform to a
higher obligation of motivation. At the same time, such decisions should be prepared
with the aid of a regulatory impact assessment. In addition, it is argued in the
interest of an effective and efficient legal redress, that interested parties as defined
in article 1:2 of the Awb, in deviation from article 8:2 of the Awb, can lodge an appeal
against the general regulatory decisions of the competition supervisors. It is also
suggested that special legislative measures are taken to ensure that the consumer is
represented in an adequate way by representative organisations in the regulatory
procedures by the independent competition supervisors and in actions by the
judiciary.

Furthermore the competition supervisors should be obliged to draw up a good
governance code. In the good governance code the supervisors should make
transparent in what way they will realise the good governance principles. Afterwards
the supervisors should account in the annual report to the minister and to the
stakeholders for the way in which the good governance codes have been realised in
practice. The competition supervisors should also evaluate whether the codes should
be amended in the light of experience. To guarantee a consistent application of
competition law, economic regulatory principles and the new good governance
principles, it is desirable that the various supervisors establish a'Regulatory Forum'.
This is an informal cooperation forum within which the competition supervisors can
exchange experiences and best practices. They should be able to benchmark each
other's practices and examine them and on the basis of this process, publish their
findings. These findings can provide further information for the evaluation and
revision of the good governance codes of the competition supervisors.

Movement towards 'stakeholders' approach inevitable
The principles of good governance may well help in the realisation of an ideal of good
administration but they are just a tool in the realisation of a qualitatively good
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decision-making process and a legitimate and effective consideration of the
conflicting stakeholder interests. In practice, the application of good governance
principles will only lead to an effective and legitimate decision-making if at the
European Commission, the competition supervisors, whether or not in collaboration
with each other at European or nationallevel, and at the stakeholders, a serious good
governance culture exists and all parties actually take part in the regulatory process
in a transparent and honest way.
Despite the possible limitations, an approach in which more elements of the
'stakeholders' theory are incorporated offers better opportunities to react in a
legitimate and effective way to the fast changing societal developments than the
traditional 'regulatory contract' theory. The movement towards the 'stakeholders'
theory is unstoppable due to globalisation and the dynamics of societal
developments. Under the present societal circumstances, the collaboration and
consultation between the stakeholders and national and international governing
bodies is a necessary condition for an effective regulation of social and economic
behaviour. In addition, a further progression towards the 'stakeholders' theory
encourages a better realisation of the subsidiarity principle. Through the
transparent consultation process, the legislative norms obtain a substance and
application closer to the people than in the situation where the legislator tries to
provide for each situation beforehand a detailed and exhaustive regulation.
Moreover, in that last situation, there is a very real risk that the relative legislative
measure is superseded by societal developments. In the light of the inevitable
tendency to a 'stakeholders' approach, the challenge for national states, the EU and
the international community is to draw up adequate constitutional and democratic
guarantees in order to steer this process in as legitimate and effective course
possible. This research has made submissions on how the European and national
legislator can deal with this.
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Mededeling van Commissaris Kroes in samenwerking met Commissaris Piebalgs, COMP/B-1/39172 (elektriciteitssector onderzoek) en COMP/B-1/39173 (gassector onderzoek).

553

Beleidsregels, mededelingen en beschikkingen Europese Commissie

Preliminag report, sector inquiry under Article

17 Regulation

1/2003 of thegas and electricity markets, 16 february

2006.

Gemeenschappelijke mededelingen van de Raad en de Commissie
Joint statement of the Council and the Commission on the functioning of the network of competition authorities, 15435/02 ADD 1, interinstitutional file, 2000/0243 (CNS).
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OPTA
Beleidsregels OPTA
Richtsnoeren inzake tariefregulering interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten,

Staatscourant 2001

nr. 75, p. 7.

Richtsnoeren inzake de regulering van mobiele terminating tarieven, Staatscourant 2002, nr. 65, p. 22 zoals

gewijzigd bij Staatscourant 2002, nr. 142, p. 22.
Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen, 22 december 2004, OPTA/EGM/2004/204404,

vindplaats: http://www.opta.nl/download/Afwegingskader_Proportionaliteit_van_verplichtingen.pdf.
Boetebeleidsregels OPTA Staatscourant 2005, nr. 145, p. 10.
Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA, Staatscourant 2005, nr. 54, p. 29.
Strategische agenda OPTA 2006, november 2005,

vindplaats: http://www.opta.nl/download/Agenda_2006_openbare_versie.pdf.

Beleidsregels OPTA & NMa
Richtsnoeren met betrekking tot geschillen over toegang tot omroepnetwerken, Staatscourant 1999, nr. 159,
P. 6.

Richtsnoeren inzake price squeeze, Staatscourant 2001, nr. 44, p. 7.
Herzien Samenwerkingsprotocol OPTA/NMa, Staatscourant 2004, nr. 121, p. 34.

Consultatiedocumenten OPTA
Consultatiedocument, Toegang tot de kabel, 26 april 1999.
Consultatiedocument, Tariefregulering voor interconnectie en bijzondere toegangsdiensten, de introductie van een
nieuw reguleringsconcept, OPTA, 21 december 2000.
Consultatiedocurnent, Pn jssqueeze, 9 oktober 2000.
Consultatiedocument, De regulering van mobiele terminating tan'even, kenmerk OPTA/IBT/2001/203784,
19 december 2001.
Rapport van bevindingen, Reacties marktpartijen inzake de reguiering van mobiele terminating tan'even, kenmerk

OPTA/IBT/2002/201816, 25 juli 2002.

Besluiten OPTA
Besluit op bezwaar van 9 november 2000 (De aanwijzing van Libertelals aanbiedermetAanmerketijke Marktmacht
op de markt voor mobiele telefonie), vindplaats: http://www.opta.nl/download/ammbezwlibertel.pdf.
Besluit van 9 april 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/2000691 (Mta-geschil 02 en KPM.
Besluit op bezwaar van 19 juli 2002, kenmerk OP'TA/JUZ/2002/201770&OPTA/JUZ/2002/201772 (Mtageschil 02 en KPM.

Ontwerp-besluiten van 28 september 2005 (De markten voor de doorgifte en verzorging van omroepsignalen),
vindplaats: http://www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/ontwerpbesluitenomroep.asp.
Definitieve besluiten van 17 maart 2006 (De markten voor de doorgifte en verzorging van omroepsignaten),
vindplaats: http://www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/ontwerpbesluitenomroep.asp.
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NMa
Beleidsregels NMa
NMa-agenda 2004, Jaarbericht 2003, januari 2004,
vindplaats: http://www.nmanet.nl/Images/NMa-agenda_04_tcm16-75058.pdf.
NMa-agenda 2005, Jaarbericht 2004, januari 2005,
vindplaats: http://www.nmanet,nl/Images/11_27291_tcm16-83049.pdf.
NMa-agenda 2006, Jaarbericht 2005, januari 2006,
vindplaats: http://www.nmanet.nl/Images/NMA%20Agenda%202006_tcm16-83052.pdf.
NMa, Richtsnoeren Amicus Curiae, Staatscourant 2004, nr. 159, p. 19.

Beleidsregels NMa/DTe
Beleidsregels van de directeur-generaal van de NMa en de directeur DTe met betrekking tot de samenwerking
bij de behandeling van verzoeken om geschillenbeslechtiging, Staatscourant 2001, nr. 168.

Adviezen NMa aan OPTA
Advies van 27 maart 2002, de regulering van de mta-tarieven, kenmerk 2574/104.b114.
Advies van 31 oktober 2002, Concept-consultatiedocument, Ondergrenstariefregulering van de eindgebruikersdiensten van KPN, kenmerk 3168/2.b37.
Advies van 8 maart 2005, ontwerp besluiten-mobiele telefonie, zaaknummer 4763.
Advies van 4 mei 2005, ontwerp-besluit UPC, zaaknummer 3070.
Advies van 11 mei 2005, afstemmingsdocument ontwerp-besluiten omroepen, zaaknummer 3970.
Advies van 8 juni 2005, ontwerp-besluiten ontbundelde toegang op wholesaleniveau en wholesale breedbandtoegang, zaaknummer 4764,
Advies van 15 juni 2005, ontwerp-besluit huurlijnen, zaaknummer 4765.
Advies van 30 juni 2005, ontwerp-besluiten vaste telefonie, zaaknummer 4762.

Rapportages NMa
Rapportage Luchthaventarieven Schiphol, 10 april 2001,
vindplaats: http://www.nmanet.nl/Images/Rapportage%20luchthaventarieven%20

Schiphol%20-%2010%20april86202001_tcm16-54562.pdf.
Rapportage over de marktdefinitie van het a/ivikkelen van gesprekken op mobiele netten,

1

augustus 2002,

vindplaats: http://www.nmanet.nl/Images/Rapportage8620marktdefinitie%20afwikkelen%20
gesprekken%20mobiele8620netten%20-%20aug%202002_tcm16-54673.pdf.

Besluiten NMa
D-G NMa, zaaknummer 650, besluit van 26 augustus 1999 (Hydro Energy B.V. t. Sep).
D-G NMa, zaaknummer 771, besluit van 31 augustus 1999 tot afwijzing van een aanvraag om een ontheffing
(SEP/ protocol).
D-G NMa, zaaknummer 1331, besluit van 20 oktober 1999 (PNEM/Mega-Edon).
D-G NMa, zaaknummer 1150, besluit van 30 december 1999 (Avebe c.s. t. elektriciteitsbedrijven).
D-G NMa, zaaknummers 273 en 906, besluit van 8 november 2000 (VerenigingVrije Vogel t. KLM en Swart).
D-G NMa, zaaknummers 2039 en 2040, besluit van 15 februari 2001 (EuroNet Internet B.V. t. KPN Telecom
B.V.).
D-G NMa, zaaknummer 1657, besluit van 12 maart 2001 (Talkline t. KPN).
D-G NMa, zaaknummer 11/137, besluit van 8 oktober 2001 (Shiva t. KLM).
D-G NMa, zaaknummer 2273/29.0192, besluit van 8 oktober 2001 (Libertel als Aanmerketijke Marktmacht).
D-G NMa, zaaknummer 1119/79, 1718/33, 2487/22, besluit van 29 maart 2002 (Entrade t. Gasunie. Compass
t. Gasunie en Kuwait Petroleum t. Gasunie).
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D-G NMa, zaaknummer 2658-344, besluit van 30 december 2002 (Mobiele operators).
D-G NMa, zaaknummer 2269-326, besluit van 14 januari 2003 (Noorsegarnalen).
D-G NMa, zaaknummer 3386/186, besluit van 8 december 2003 (NUON-Reliant).
D-G NMa, zaaknummer 2910-700, besluit van 28 april 2004 Unterpay)
D-G NMa, zaaknummer 2108, besluit van 2 juli 2004 (Canal+ t. UPC Kanaalcapaciteit).
Raad van Bestuur van de NMa, zaaknummer 3528/199, besluit van 27 september 2005 (UPC).
Raad van Bestuur van de NMa, zaaknummer 3588/201, besluit van 27 september 2005 (Casema).

Besluiten op bezwaar
D-G NMa, zaaknummer 1858/38, besluit op bezwaar van 20 juni 2003 (Broadcast Newco Two B.V.).
D-G NMa, zaaknummer 2658/33, besluit op bezwaar van 27 september 2004 (mobiele operators).
D-G NMa, 28 december 2004, zaaknummer 2269/655, besluit op bezwaar van 28 december 2004 (Noorse Garnalen).
Raad van Bestuur van de NMa, zaaknummer 2910-864, besluit op bezwaar van 21 december 2005 (Interpay)

DTE
Beleidsregels
Richtsnoeren inzake price cap regulering in de Nederlandse elektriciteitssector voor de periode 2000-2003,
2000.

Tijdelijke richtlijnen Gastransport 2001, Staatscourant 2000, nr. 165.
Richtlijnen Gastransport 2002, Staatscourant 2001, nr. 168, p. 40.
Richtlijnen Gastransport 2003,30 augustus 2002, Staatscourant 2002, nr. 209, p. 46.
Toelichting Richtlijnen Gastransport 2003, vindplaats: http://www. dte.nl/images/
Richtlijnen%20Gastransport%20Toelichting%202003902030-8-2002_tcm7-56528.pdf.
Stroomlijning Besluitvormingsproces, april 2003, vindplaats: http://www.dte.nl/images/12_8423_
tcm7-5852.pdf.
Handhavingsplan 2004, juli 2004, vindplaats: http://www.dte.nl/images/12_19937_tcm7-4568.pdf.
Beleidsregel procedure geschillen energie,

Staatscourant 2004, nr. 167, p. 18.

Consultatiedocumenten DTe
Informatie- en consultatiedocument price cap regulenng, 1999.
Richtlijnen Gaswet: informatie- en consultatiedocument, juni 2001.

Informatie- en consultatiedocument, Stroomlijning besluitvormingsprocedures, 31 oktober 2002,
vindplaats: http://www.dte.nl/images/12_7201_tcm7-5593.pdf.
Consultatienotitie, Reparatie x-factor netbeheerders elektriciteit, visie DTe, 16 januari 2003,
vindplaats: http://www.dte.nl/images/12_7250_tcm7-5618.pdf.

Rapportages DTe
Een overzicht van de Eerste reguleringsperiode regionale netbedrijven elektriciteit, juli 2002,
vindplaats: http://www.dte.nl/images/Rapport%200verzicht%20eerste%20reguleringsperiode
%2ONE%20juli96202002_tcm7-55869.pdf.
Onderzoek ontwikkeling liquiditeit Elektriciteitsmarkt 2003-2004, constateringen en aanbevelingen, maart
2004, vindplaats: http://www.dte.nl/images/12_18345_tcm7-4401.pdf.
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Besluiten DTe
Besluit van 20 december 2001, zaaknummer 100554/15 (inzake een bindende aanwijzing zoals bedoeld in artikel
13, derde lid, van de Gaswet voor de N.V. Nederlandse Gasunie alsmede besluit op aanvragen tot het geven van
een bindende aanwijzing van LTO en PT gezamenlijk en VEMW, VNCI, VOEG en FME-CWM gezamenlijk).
Besluit van 23 mei 2001, zaaknummer 100249/34 (inzakede aanvragen tot hetgeven van een bindende aanwijzing
aan N.V. Nederlandse Gasunie van VEMW, VOEG en VNCI gezamenlijk en Productschap Tuinbouw, Sector Commissie Tuinbouw en dhr. Hoogervorstgezament#k, 23 mei 2001).

Besluit van 8 oktober 2004, zaaknummer 100947 (vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Ewet 1998 voor de jaren 2004 t/m 2006).

Besluit van 10 december 2004, zaaknummer 101807/14 (besluit op de bezwaren van de VNG tegen het besluit tot
afwijzing van het verzoek tot het geven van een bindende aanwijzing aan alle netbeheerders van distributienetwerken tot het verlagen van de tarieven voor openbare verlichting).

ERG
Europese beleidsregels (vindplaats: http://erg. eu.int/documents/

index_en.htm)

Common Position on the Approach to Appropriate Remedies in the New Regulatory Framework, 1 april 2004,
ERG (03)30revl.
Common statement for VOIP regulatory approaches, ERG (05) 12.
ERG and transparency in practice, ERG (03) 05 revl.

ERGEG
Europese beleidsregels (vindplaats: http://www. ergeg.org/portal/page/portal/
ERGEG_HOME/ERGEG)
Guidelines for good TPA practice for storage system operators (GGPSO), 23 maart 2005.
Public guidelines on ERGEG's consultation practices, 10 augustus 2004.

Evaluatierapporten
Final report 2005 on monitoring the implementation of the guidelines for good tpa practice for storage system
operators (GGPSSO), Ref: EO5-STO-06-03,7 december 2005.

Madrid Forum

Conclusies (vindplaats: http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/index_en.htm)
Conclusions of the 7th meeting of the European Gas Regulatory Forum, Madrid, 24-25 September 2003.
Minutes of the Madrid Forum, Joint Working Group, Brussels, 18 maart 2005.
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Economic regulators (VK)

Beleidsregels Office of Fair Trading
OFT, 'Guidelines for competition assessment,
sments', OFT355, februari 2002.

a

guide for policy makers completing regulatory impact asses-

Beleidsregels Competition Commission
Competition Commission Guidelines, 'Application of divestiture remedies in merger inquiries', CC8, december
2004,

vindplaats: http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/rules_and_guide/pdf/divestiture_
remedies_guidance.pdf.

Beleidsregels OFCOM
'Ofcom and Ofcom Consumer Panel Memorandum of Understanding',
vindplaats: http://www.ofcom.org.uk/about/csg/consumer_panel/memo_und.
'How will OFCOM consult?'.

vindplaats: http://www.ofcom.org.ul /consult/consult_method/consult_guide.pdf.
'Better policy making, OFCOM's approach to impact assessments', 21 juli 2005.
vindplaats: http://www.ofcom.org.uk/consult/policy_making/.
'Final Statements on the Strategic Review of Telecommunications', 22 september 2005.
vindplaats: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/statement_tsr/statement.pdf.

Consultatiedocumenten OFCOM
OFTEL, Review of the

price control, a consultative

document issued by the director general of telecommunications,

februari 2001, vindplaats: http://www.ofcom.org. uk/static/archive/oftel/publications/
mobile/ctom0201.htm.
OFCOM, Strategic Review of Telecommunications, phase 1, consultation document, 28 april 2004,
vindplaats: http://www.ofcom.org.ul /consult/condocs/telecoms_reviewl/telecoms_review/#content.
OFCOM, Strategic Review ofTelecommunications. phase 2 consultation document, 18 november 2004,
vindplaats: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/telecoms_p2/tsrphase2/.

Beleidsregels OFGEM
OFGEM, 'Guidance on impact assessment', september 2004,

vindplaats: http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/8801_22904b_IA.pdf.

The Gas and Electricity Markets Authority and the Gas and Electricity Consumer Council Memorandum of

understanding, November 2000,
vindplaats: http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/374_28july00.pdf.

Besluiten OFGEM
OFGEM, National Grid Transco-Potential sale of gas and distribution network business, Final impact assessment, November 2004, 255/04a.
OFGEM, National Grid Transco-sale of gas distribution networks, authority decision, Transco plc applications
to dispose of four gas distribution networks, February 2005.
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Europese Richtlijnen
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coordinatie van bepaalde wettelijke en
bestuurlijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (televisierichtlijn), PbEG 1989 L 298/23, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG, PbEG 1997 L 202/60.
Richtlijn 90/388/EEG van de Europese Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten
voor telecommunicatiediensten (Dienstenrichtlijn), PbEG 1990 L 192/10, zoals gewijzigd bij Richtlijn 94/46/
EG van 13 oktober 1994, PbEG 1994 L 268/15, bij Richtlijn 95/51/EG van 18 oktober 1995, PbEG 1995 L 256/
49, Richtlijn 96/2/EG van 16 januari 1996, PbEG 1996 L 20/59, Richtlijn 96/16/EG van 13 maart 1996, PbEG
1996 L 74/13 en Richtlijn 1999/64/EG van 23 juni 1999, PbEG 1999 L 175/39.

Richtlijn 90/387/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open
Network Provision (ONP) (Kaderrichtlijn), PbEG 1990 L 192/1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG van
6 oktober 1997, PbEG 1997 L 295/23.
Richtlijn 97/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (Vergunningenrichtlijn), PbEG 1997 L 117/15.
Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door de toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP Interconnectie), PbEG 1997 L 199/32, zoals
gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG van 24 september 1998, PbEG 1998 L 268/37.
Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van
Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een
door concurrentie gekenmerkt klimaat (ONP spraaktelefonie), PbEG 1998 L 101/24.
Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 2002 inzake toegang tot en de
interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn),
PbEG 2003 L 108/7.
Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging
voor elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Machtigingsrichtlijn), PbEG 2003
L 108/21.
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2003
L 108/33.
Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universele dienstrichtlijn), PbEG 2003 L 108/51.
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Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2000 betreffende de mededinging op de markt voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten (Dienstenrichtlijn), PbEG 2002 L 249/21.
Richtlijn 96/92/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PbEG 1997 L 27/20.
Richtlijn 98/30/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor aardgas, PbEG 1998 L 204/1.

Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003, betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, PbEG 2003
L 176/37.
Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003,
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende
intrekking van Richtlijn 98/30/EG, PbEG 2003 L 176/57.

Europese Verordeningen
Verordening 17/62 van de Raad van 21 februari 1962 over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, PbEG 1962 L 13/204.

Verordening 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 EG op
groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, PbEG 1965 L 36/553.
Verordening 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei inzake de toegang van het publiek
tot documenten van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie, PbEG 2001 L 145/53.
Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels
van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEG 2003 Ll/1.
Verordening 1228/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit, PbEG 2003 L 176/1.
Verordening 1775/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de
voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten, PbEG 2005 L 289/1.

Verordening 726/2004 van het Europes Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, PbEG 2004 L 136/1.

Besluiten Raad
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PbEG 1999 L 184/023.

Conclusies Europese Raad
Europese Raad van Nice, 7-10 december 2000, Conclusies van het voorzitterschap.
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Verklaring van de Europese Raad van Stockholm van 23 maart 2001, More effective securities market
regulation in the European Union.
Europese Raad van Laken, De Toekomst van de Europese Unie, Verklaring van Laken van 15 december 2001.

Resoluties Europees Parlement
Resolutie van het Europese Parlement van 6 september
2001 over het bestaan bij de verschillende instellingen
en organen van de Gemeenschap van een code van goed administratief gedrag en de toegankelijkheid
van deze
code voor het publiek, PbEG 2002 C 72E/331.

Resolutie van het Europese Parlement van 5 februari 2002 over de tenuitvoerlegging van de financiale
dienstenwetgeving, PbEG C 284E/115.
Resolutie van het Europese Parlement van 23 oktober 2002 over de
gevolgen van het Handvest van de grondrechten van de EU en zijn toekomstige status (2002/2139(INI), PbEG 2002 C 300 432.
Resolutie van het Europese Parlement van 5 juni 2003 over de
mededeling van de Commissie aan het Europese
Parlement en de Europese Ombudsman betreffende de
betrekking met de klager inzake inbreuken op het
Gemeenschapsrecht, PbEG 2002 C244/5.

Resolutie van het Europese Parlement van 26 mei 2005 over 'De
bevordering en bescherming van de grondrechten: De rol van de nationale en Europese instellingen,
met in begrip van het Bureau voor de grondrechten',

A6-0144/2005.
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Nationale wetgeving en parlementaire stukken

Wetgeving
Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), Staatsblad
1992, nr. 315.
Wet van 5 juli 1997 houdende regels inzake instelling van een college voor de post en telecommunicatiemarkt
(Wet Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit), Staatsblad 1997, nr. 320.
Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet),
Staatsblad 1997, nr. 242.

Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998), Staatsblad 1998, nr. 427.
Wet van 18 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet), Staatsblad
1998, nr. 610, zoals gewijzigd bij wet van 22 april 2004 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en
enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw
Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Staatsblad 2004, nr. 189.
Wet van 12 mei 1999 houdende aanvulling van de Awb met een regeling over de
behandeling van klachten door
bestuursorganen, Staatsblad 1999, nr. 179.
Wet van 3 juni 1999 tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers, Staatsblad 1999, nr. 260.
Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet), Staatsblad 2000,
nr. 305.

Wet van 21 december 2000, houdende regels met betrekking tot het beaindigen van de overeenkomst van
samenwerking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap van de netbeheerder

van het landelijk hoogspanningsnet (Overgangswet elektriciteitsproductiesector), Staatsblad
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Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen);
van wet, Kamerstukken I 2001/2002, 27426, nr. 276.
en de Telecommunicatiewet houdende een verWijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Postwet
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van de wet; Voorstel van wet, Kamerstukken H
Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie
2004/2005, 30071, nr. 2.
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XIII, nr. 85.

Brieven minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2000/2001, 27831, nr. 1.

Brieven minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
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Stellingen bij het proefschrift 'Onalhankelijke mededingingstoezichthouders,
regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance'

i.

Bij de invulling van het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid voor het functioneren van de
onafhankelijke mededingingstoezichthouders, moet expliciet worden erkend dat de toezichthouders
binnen het door de minister uiteengezette strategische kader vanwege de aard van de bevoegdheden en
vanwege de aard van de multi-level en multilaterale reguleringsomgeving over de nodige ruimte
(moeten) beschikken om op onafhankelijke wijze keuzes te maken bij de uitoefening van hun
bevoegdheden in een concreet geval.

2. Het is in overeenstemming met het Europese rechtsbeginsel van een effectieve rechtsbescherming, dat
de administratieve rechter, met inachtneming van de keuzeruimte van de toezichthouders, de besluiten
van de onafhankelijke mededingingstoezichthouders zoveel mogelijk indringend toetst.
3.

De nieuwe Europese en nationale good governance beginselen zijn niet enkel oude wijn in nieuwe
zakken. Zij hebben een bijzondere functie voor de waarborging van een legitieme en effectieve
uitoefening van de regulerende bevoegdheden door het bestuur en overheidsorganisaties die niet
(volledig) binnen de traditionele democratische processen van controle en verantwoording vallen.

4. De Europese netwerken van onafhankelijke mededingingstoezichthouders zijn onvoldoende
democratisch gelegitimeerd.

5. De nieuwe bevoegdheden van de Europese Commissie tot ex ante interventie in nationale
besluitvormingsprocedures die rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor de stakeholders, moeten op
Europees en/of nationaal niveau aan adequate good governance eisen en rechtsbeschermingswaarborgen
worden onderworpen.

6.

Het democratiebeginsel en de beginselen van de rechtsstaat verzetten zich niet tegen de toekenning van
regelgevende bevoegdheden aan de onafhankelijke mededingingstoezichthouders. mits zij aan adequate
checks en balances worden onderworpen.

7. De wetgever moet in afwijking van artikel 8:2 Awb beroep bij het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven openstellen tegen de algemeen regulerende besluiten van de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders.

8. De wetgever moet een coherente regeling treffen inzake de samenwerking tussen de onafhankelijke
mededingingstoezichthouders en representatieve consumentenorganisaties, die de belangen van de
consument in reguleringsprocedures bij de onafhankelijke mededingingstoezichthouders en in
procedures bij de rechter op een effectieve wijze kunnen vertegenwoordigen.
9.

Horizontale instrumenten van stakeholderverantwoording en controle, zoals consultatie- en
transparantieverplichtingen, kunnen een goede aanvulling en vervanging vormen van het beginsel van
de ministeriele verantwoordelijkheid, mits de wetgever een coherente en transparante visie formuleert
over het doel en de functie van dergelijke instrumenten.

10. In de globaliserende en de snel ontwikkelende maatschappij vereist het belang van een effectief en
legitiem toezicht, dat de wetgever bij de vormgeving van arrangementen voor het toezicht op de markt
op een meer vergaande en meer coherente wijze inspiratie haalt uit de 'stakeholders'-theorie.
11. Internationalisering van het onderwijs is een middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
rnaar moet geen doel op zichzelf zijn.
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onder invloed van het

lijke mededingingstoezichthouders opgericht. Zll heDDen als raaK
de mededinging te bevorderen en/of de mededinging te bewaken
in sectoren die voorheen werden gedomineerd door wettelijke

monopolies.
Onafhankelijke mededingingstoezichthouders functioneren in
bepaalde mate op afstand van de politiek. Zij hebben de status
r·an zelfstandig bestuursorgaan die tot gevolg heeft dat de
verantwoordelijke minister hen geen individuele aanwijzingen
kan geven. Aangezien de onafhankelijke mededingingstoezichthouders over ruime discretionaire bevoegdheden beschikken,
lijkt hun constitutionele positie op gespannen voet te staan met
nationale constitutionele rechtsbeginselen. zoals het beginsel van
de representatieve democratie, het beginsel van de ministeriale
verantwoordelijkheid en het beginsel van de scheiding der
machten
Dit onderzoek behandelt op gedetailleerde wijze de vraag welke
rechtsstatelijke en democratische w'aarborgen en controlemechanismen kunneri verzekeren dat de onafhankelijke mededingingstoezichthouders hun bevoegdheden volgens de goede
besluiten
procedures voorbereiden en tot legitieme en effectieve

kc,men. Het onderzoek geeft een diepgaande analyse van de
Europese en nationale good-governancebeginselen die door de

onafhankeliike mededingingstoezichthouders bi} de uitoefening
van hun bevoegdheden moeten worden gerespecteerd.
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van de Universiteit van Tilburg. Tevens is zij als onderzoeker
vet-bonden aan het Tilburg Law and Economics Center (TILEC).

BJLL

Boom Juridische uitgevers

