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COLUMN

Beter goed gejat,
dan slecht verzonnen?
Column Nico van Eijk

Dat is de eerste gedachte die opkomt

het markttoezicht overschrijden (belangen

te verwaarlozen. Er is geen zelfstandige

bij het voorstel om de NMa, OPTA en de

van eindgebruikers, verdeling van nummers,

juridische status meer en het personeel is

Consumentenautoriteit samen te voegen.

voorlichting, et cetera). Afhankelijk van het
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Rijksdienst’. De nieuwe structuur, die in

Een duidelijke visie komt niet echt naar
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voren uit de brief van de minister.
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Autoriteit) wordt genoemd, ‘vergroot de
effectiviteit en efficiency van het markt-
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eerdere fase is het samengaan van de
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is de vraag, want het wordt slechts mager

toezichthouders in de communicatiesec-

gen en beter gebruik kan worden gemaakt
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gerealiseerd door het verminderen van

en Agentschap Telecom) afgeschoten.
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consequenties kunnen hebben voor de
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Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de

inrichting van het toezicht. Laat dat nou

Weliswaar stelt de minister dat het gaat

beoogde besparing van zeven miljoen euro

juist het geval zijn: denk aan het vraagstuk

om drie markttoezichthouders en wordt
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niemand er meer over peinsde om de oude

dat het Commissariaat voor de Media, het

de onafhankelijkheid. Dit is nu een zelf-

situatie te herstellen. Enige verdere reflectie

College van toezicht Auteursrechten, de

standig bestuursorgaan (ZBO) met eigen
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rechtspersoonlijkheid en eigen personeel.
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houders zijn. Ook deze colleges houden zich

de raad van bestuur nog een zelfstandig

Dit lijkt mij echter ook goed haalbaar via
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bestuursorgaan is, maar rechtspersoonlijk-
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toezichthouder. Want het voorstel van de

Bovendien hebben OPTA en de Consumen-
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