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De Keijzer stapt op als bestuurslid van de NMa
Geschreven door: Nelleke Trappenburg

Amsterdam 

Jaap de Keijzer stopt als bestuurslid bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Hij heeft per eind september ontslag aangevraagd. 

Als reden voert hij ‘persoonlijke overwegingen’ aan. Dat heeft de NMa gisteren laten weten. 

De Keijzer gaat bij de kartelwaakhond over de energie- en vervoerkamer. 

Hij zit nog geen twee jaar in het bestuur. Zijn vertrek komt nogal plotseling. De Keijzer geeft toe dat het een onverwachts besluit is, maar wil niet uitweiden over de reden. Hij zegt wel 

dat hij niet ziek is en dat het ook niet om familieomstandigheden gaat. 

‘Dan houd je twee keuzes over. Óf uit persoonlijke overwegingen of uit verschil van mening met het te voeren beleid’, aldus De Keijzer. 

Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) was De Keijzer niet in de race om het voorzitterschap van de NMa. Het lijkt er dus niet op dat hij 

weggaat uit teleurstelling dat hij die functie niet gekregen heeft. Afgelopen vrijdag is Optavoorman Chris Fonteijn benoemd tot NMa-voorzitter. 

Het ministerie van EL&I moet de opvolgingsprocedure nog starten. 

Met het oog op de fusie tussen de NMa, telecomwaakhond Opta en de Consumentenautoriteit per 2013 is het opvallend dat er nog een opvolger komt. Er is namelijk maar plaats 

voor drie bestuursleden in de nieuwe fusieorganisatie. 

De Keijzer wil niets kwijt over wat hij nu gaat doen. Wel zegt hij dat hij gewoon doorgaat met zijn huidige nevenactiviteiten Zo heeft hij een webbedrijf dat bladmuziek verkoopt. 

Minister Maxime Verhagen van EL&I heeft De Keijzer per brief laten weten dat hij terugkijkt op een plezierige samenwerking, aldus een woordvoerder van het ministerie. 
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