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 datum 18 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33622 

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in 

verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden 

markttoezicht  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 17 december 2013 met algemene stemmen  aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel B, artikel 2, vijfde lid, 

12 (Verhoeven) 

De indiener maakt zich zorgen over de rol van de gefuseerde marktmeester. In 

tegenstelling tot zijn Europese pendant heeft de Nederlandse ACM in zijn missie-statement 

expliciet opgenomen dat welvaart van consumenten het ultieme doel van de fusieautoriteit 

is. De indiener wil expliciet duidelijk maken dat het lange termijn doel – welvaart vergroten 

voor de Nederlandse samenleving – vooral wordt bereikt via goed functionerende markten. 

Daartoe voegt hij een zin toe aan artikel 2, vijfde lid, dat het doel van de werkzaamheden 

van de ACM beschrijft. Deze zin is gebaseerd op het missie statement van het Europese DG 

Competition: het beschermen van concurrentie en een competitief klimaat. 

Aangenomen. Voor: CDA, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel H, artikel 12u,  eerste lid 

Artikel I, onderdeel H, artikel 12v 

11 (Klever) 

Middels dit amendement wordt de afzwakking van het openbaarmakingsregime ten faveure 

van de bedrijven ongedaan gemaakt en hersteld naar het oorspronkelijke wetsvoorstel. 

Hierdoor wordt standaard het hele sanctiebesluit openbaar gemaakt minus enkele door 

artikel 10 van de Wob beschermde gegevens (beperkte Wob-toets). Concreet betekent dit 

dat de consument altijd in staat is kennis te nemen van door de ACM opgelegde sancties 

aan bepaalde marktorganisaties. Zodoende weegt het belang van het informeren en 

waarschuwen van de consument altijd zwaarder dan de belangen van de betrokken 

marktorganisatie aan wie een sanctie is opgelegd. 

Verworpen. Voor: PVV, het lid Bontes, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel XI, onderdeel B 

13  18  (Dik-Faber) 

Het is belangrijk dat duurzaamheidsinitiatieven vanuit de markt van de grond kunnen 

komen. Onder ‘duurzame ontwikkeling’ als bedoeld in het voorgestelde artikel 6, vijfde lid, 

van de Mededingingswet wordt in ieder geval verstaan de bescherming van milieu, 

ecologie, dierenwelzijn en volksgezondheid. Het is belangrijk dat de mogelijke voordelen 

voor de gebruikers op latere leeftijd, toekomstige generaties gebruikers en de voordelen 

voor de samenleving als geheel worden meegewogen. Dit is in lijn met een breder 

welvaartsbegrip dan tot voor kort werd gehanteerd. 

De mededingingsregels worden voor duurzaamheidsinitiatieven en -afspraken door het 

bedrijfsleven echter als knellend ervaren, terwijl de Mededingingswet wel degelijk ruimte 

biedt voor afspraken op het gebied van duurzaamheid en milieu. De beleidsregel 

Mededinging en Duurzaamheid en de Kennisbank Duurzaamheid van de ACM geven hier 

bijvoorbeeld richtlijnen voor.  

Bedrijven zijn echter nog steeds terughoudend met dergelijke initiatieven, omdat in 

specifieke overeenkomsten of afspraken vaak onduidelijk is of deze zijn toegestaan volgens 

de vereisten van artikel 6, derde lid van de Mededingingswet. De kans op afwijzing door de 

ACM is aanzienlijk. Het is daarom wenselijk dat de ACM voorafgaand aan toetsing van een 

overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging advies kan geven aan 

marktpartijen. De ACM kan in dit advies aangeven of samenwerking is toegestaan. Indien 

samenwerking niet is toegestaan, kan de ACM de mogelijkheden uiteenzetten weer die wel 

zijn toegestaan in artikel 6, waarmee het publieke belang wordt gediend. De ruimte die het 

mededingingsrecht biedt om duurzaamheidsafspraken te maken wordt daardoor beter 

benut. 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en PvdD 
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Moties 

14 (Klever) over schrappen van het belang van duurzaamheid uit de beleidsregels van de 

ACM  

Verworpen. Voor: PVV en het lid Bontes 

 

15 (De Liefde)  over de door de ACM aan het bedrijfsleven doorberekende kosten 

Aangehouden 

 

16 (Agnes Mulder) over onderzoek naar de inzet van de Wet economische delicten 

Ingetrokken 

 

17 (Mei Li Vos) over fusies van kleinere pensioenfondsen  

Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, 

GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 


