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‘Nieuwe toezichtmoloch ACM niet transparant’

18-10-2012 - De nieuwe kartelwaakhond ACM wordt een ongecontroleerde verzamelaar van informatie
over ondernemingen die het bedrijfsleven veel tijd en geld gaat kosten. Daarbij lopen bedrijven het
risico op valse aantijgingen. Dat zeggen juristen vandaag in Forum, het opinieblad van VNO NCW.
Werkgeversorganisatie VNO NCW vreest een afwenteling van kosten op het bedrijfsleven 

Toezichthouders NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit worden per 2013 samengevoegd tot de
Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een voorstel voor de bevoegdheden van die fusieclub komt eind
december of in januari 2013. Tot 2014 verandert er weinig, maar als de wensen van de minister
uitkomen, mag de super-toezichthouder daarna vrijwel ongecontroleerd aan de slag. 

Geen controle 
Juristen zeggen in Forum dat de organisatie die het ministerie van EL&I op het oog heeft niet
transparant is. Er ontbreekt volgens hen ook een intern controlerend orgaan dat tunnelvisie moet
voorkomen. Een beroepsprocedure wordt volgens de plannen van Verhagen afgeschaft, waardoor alleen
een gang naar de rechter overblijft. Daarnaast zou wordt het te makkelijk worden om informatie te
delen met andere organisaties zoals de belastingdienst en de politie. Als die informatie niet zorgvuldig
wordt behandeld, kunnen bedrijven onterecht in een kwaad daglicht komen. 

Bedrijven betalen 
De minister wil dat alle kosten die de ACM maakt voor onderzoeken en analyses ten laste van het
bedrijfsleven komen. Dat is nu niet het geval. Alleen in telecommunicatiewet betaalt de markt voor 85
procent de rekening van OPTA omdat die een ordeningstaak heeft. Nu wordt die uitzondering de regel.
Omdat toezicht een publiek belang vormt, dient dat uit algemene middelen betaald te worden, vindt
VNO NCW. 

VNO NCW en MKB Nederland hopen snel met het ministerie aan de tafel te gaan om de zorgpunten op
te lossen.
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