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Artikel 101 VWEU is inhoudelijk vrijwel identiek aan Artikel 85 uit het Verdrag van Rome uit 

1957. Het kartelverbod, en de bijbehorende uitzondering, was ook al opgenomen in het in 1951 

ondertekende Verdrag tot oprichting van de EGKS, met als belangrijk verschil dat Artikel 65 

van dat Verdrag niet eist dat een billijk aandeel van de voordelen van een overeenkomst aan de 

gebruikers ten goede moet komen. Het is interessant dat, in het nu gepubliceerde concept van 

de Leidraad Duurzaamheidsafspraken,1 de ACM voorstelt om, voor klimaatafspraken, bij de 

interpretatie van Artikel 6.3 Mw de scherpe kantjes van dit billijkheidsvereiste af te slijpen.  

In de afgelopen 70 jaar is veel veranderd. Mede dankzij de gemeenschappelijke Europese markt 

en het in Artikel 3 van het EEG-Verdrag genoemde regime dat waarborgt dat binnen die markt 

de mededinging niet wordt vervalst, zijn de in Artikel 2 van dat Verdrag geformuleerde 

doelstellingen, waaronder een verbetering van de levensstandaard, grotendeels gerealiseerd. 

Maar een mens wil altijd meer. Nu materiële welvaart ruim beschikbaar is, kunnen hogere 

ambities gerealiseerd worden. Het EU-Verdrag spreekt dan ook over meer verheven doelen 

zoals ons welzijn, duurzame ontwikkeling, sociale vooruitgang, verbetering van de kwaliteit 

van het milieu en solidariteit tussen generaties. We kunnen ons het nastreven van deze “sociale” 

doelen nu veroorloven en zijn wellicht bereid iets van onze materiële welvaart in te leveren om 

ze te realiseren. 

Het Recht moet met de verandering van onze waarden en verschuiving van onze preferenties 

meebewegen en mag zeker niet verhinderen dat we onze doelen op efficiënte wijze realiseren. 

De discussie of Artikel 101 VWEU en Artikel 6 Mw een meer duurzame samenleving in de 

weg staan is al geruime tijd aan de gang, ook in dit tijdschrift.2 Deze discussie wordt met de 

 
 Te verschijnen in het themanummer over duurzaamheid van Markt & Mededinging, najaar 2020.  
 Eric van Damme, Department of Economics en TILEC, Tilburg University; eric.vandamme@uvt.nl. De auteur 

bedankt Anna Gerbrandy, Giorgio Monti en met name Wolf Sauter voor nuttige suggesties en uitleg over Artikel 

101 VWEU en het belang van Verordening 2003/1, en Maarten-Pieter Schinkel voor inspiratie. Alleen de auteur 

is verantwoordelijk voor fouten, misinterpretaties en overige onvolkomenheden. 
1 ACM, Leidraad Duurzaamheidsafspraken (Concept), 9 juli 2020, https://www.acm.nl/nl/publicaties/concept-

leidraad-duurzaamheidsafspraken. Vanaf nu: De Leidraad. 
2 Een invloedrijke vroege bijdrage is T. Ottervanger, “Maatschappelijke verantwoord concurreren”, M&M 2010-

3, 93-99.  
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krachtige en heldere “klaroenstoot” van de ACM nieuw leven in geblazen,3 reden voor M&M 

om een themanummer aan mededinging, duurzaamheid en klimaatverandering te wijden. In de 

verschillende bijdragen, die veelal door auteurs van juridische huize geschreven zijn, komen 

een aantal meer fundamentele aspecten herhaaldelijk terug. Tevens wordt regelmatig verwezen 

naar economische begrippen zoals efficiëntie en welvaart, maar niet altijd op de manier zoals 

een econoom dat zou doen. In deze bijdrage belicht ik deze onderwerpen vanuit economisch 

perspectief en probeer ik te duiden wat de bijdrage van de economische wetenschap aan de 

discussie over mededinging en duurzaamheid zou kunnen zijn. Mijn belangrijkste stelling is dat 

mededinging niet slechts een instrument is, maar een publiek belang dat bescherming verdient,4 

dat onze Mededingingswet dit belang onvoldoende beschermt en dat de ACM zich sterker als 

hoeder van dit belang zou moeten opstellen. Mijn hoop is dat het contrast tussen mijn bijdrage 

en de andere leidt tot een aanscherping van de standpunten, een helderder inzicht en, 

uiteindelijk, een beter beleid.  

1. Is er een probleem, zo ja welk? 

De ACM-Leidraad maakt terecht onderscheid tussen verschillende typen 

duurzaamheidsafspraken. Zo’n overeenkomst kan zich richten op klimaatverandering, 

milieubescherming, dierenwelzijn, of een heel scala aan sociale aspecten, waaronder 

arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Hoewel dit allemaal belangrijke thema’s zijn, 

zijn niet al deze problemen even urgent, althans ze worden niet door iedereen als zodanig 

beschouwd. Duidelijk is wel dat de opwarming van de aarde voor ieder van ons een groot 

probleem is,5 en dat snelle implementatie van een oplossing in ons aller belang is. Ik denk echter 

dat een herinterpretatie van Artikel 6.3 Mw hierbij weinig soelaas biedt.  

Oplossing van het klimaatprobleem vereist actie van publieke actoren én van private. Nodig is 

dat landen het eens worden over een drastische beperking van de uitstoot van broeikasgassen. 

Als publieke bijdrage aan de oplossing kan aan een wereldwijde CO2-belasting of aan een markt 

voor verhandelbare emissierechten gedacht worden. Het eerste systeem werkt alleen als het 

tarief voldoende hoog is, het tweede vereist dat slechts een beperkt aantal emissierechten wordt 

 
3 M. Snoep, “ACM’s klaroenstoot voor duurzaamheid”, dit nummer. 
4 Zie ook E. van Damme “Goede marktwerking en overige publieke belangen”, M&M, 2017-1,5-17. 
5 Er zijn echter grote regionale verschillen; zie K. Desmet en E. Rossi-Hansberg, “On the spatial economic 

impact of global warming”, J. Urban Economics 88 (2015), 16-37. 
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uitgegeven.6 De ervaring met het EU ETS laat zien dat de bedrijfslobby krachtig genoeg is om 

dit laatste te voorkomen. Het spook van verlies aan concurrentiekracht en bijbehorend 

banenverlies boezemt menigeen angst in. Aan de private kant moet de oplossing vooral uit 

innovatie komen: nieuwe schone technieken, afvangen en opslaan van CO2 en geo-engineering. 

De economische literatuur laat zien dat concurrentie de innovatie bevordert. Preciezer: er is een 

“omgekeerde U”; te weinig concurrentie leidt tot te weinig innovatie, maar te veel is ook niet 

goed, en de meeste markten zitten in het opgaande deel.7 Het afzwakken van Artikel 6.3 Mw 

biedt een uitweg om aan concurrentie te ontkomen; dit maakt concurrentie minder intensief en 

levert hieraan dus geen bijdrage. Ook de praktijk laat zien dat de oplossing niet in deze richting 

gezocht moet worden. Gevestigde vrachtwagenproducenten en Duitse autobedrijven spanden 

samen met als doel de introductie van nieuwe, schone technologie te vertragen.8 Maar zij 

hadden het gevaar van potentiële concurrentie onderschat. Het resultaat is dat zowel op de 

automarkt als op de truckmarkt Tesla een substantiële voorsprong heeft opgebouwd. Het is 

jammer dat in de Leidraad de ACM zich niet krachtiger als advocaat van concurrentie opwerpt. 

Dat mededinging duurzaamheid kan bevorderen wordt weliswaar genoemd, maar niet 

benadrukt; het uitgangspunt is dat eerder concurrentie en duurzaamheid op gespannen voet 

staan en dat de mededingingsregels duurzaamheid belemmeren.9 

Dit artikel biedt geen ruimte voor uitvoerige onderbouwing van de stellingen dat (i) innovatie 

essentieel is voor oplossing van het klimaatprobleem (en overige duurzaamheidsproblemen) en 

(ii) concurrentie de innovatie bevordert. Ik verwijs hiervoor naar de literatuur en noem slechts 

het topje van de ijsberg. Belangrijk is de Porter Hypothese die stelt dat (i) goed ontworpen 

milieuregulering groene innovatie bevordert en (ii) daarmee ook de concurrentiekracht en 

winstgevendheid van bedrijven kan vergroten.10 Het eerste deel, de zwakke hypothese is 

algemeen bevestigd; voor de sterke hypothese (het tweede deel) is het bewijs gemengd, maar 

 
6 In haar State of the Union speech van 16 september 2020 kondigde EU President Von der Leyen aan het 

klimaatdoel voor 2030 aan te scherpen tot 55% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655); dit doel kan alleen bereikt worden 

als het aantal verhandelbare emissierechten sterk beperkt wordt. De plannen die de Commissie op 17 september 

lanceerde zijn toe te juichen; zie de Communicatie over “Stepping up Europe’s 2030 climate ambition”, i.h.b. pp 

13-17,  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf .   
7 Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith en P. Howitt, “Competition and innovation: An inverted u 
relationship”, Quarterly Journal of Economics 120(2), 2005. 
8 Zaak AT.39824—Trucks (19 Juli 2016, voorlopige versie); Duitse autofabrikanten: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2008 (5 april 2019). 
9 Leidraad, 2. Vergelijkbare kritiek ook in: M. P. Schinkel “Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de 

ACM; enkele kritische opmerkingen vanuit economisch perspectief”, webinar VVM, 8 september 2020. 
10 M. Porter en C. van der Linde, “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship”, 

Journal of Economic Perspectives 9 (4), (1995), 97–118. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2008%20(5
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een win-win situatie is zeker niet uitgesloten.11 Ook het werk van Maarten Pieter Schinkel laat 

zien dat concurrentie duurzaamheid bevordert.12 De literatuur over de relatie tussen 

concurrentie-intensiteit en innovatie is gigantisch;13 een recent onderzoek voor Nederland vindt 

een omgekeerde U-curve (te veel concurrentie is ook niet goed), waarbij verreweg de meeste 

markten aan de stijgende kant zitten: intenser concurrentie leidt tot meer innovatie.14 Belangrijk 

is dat het innovatieproces pad-afhankelijk is: bedrijven bouwen voort op eerdere innovaties. 

Daarom kan overheidssturing nodig zijn om groene innovatie te krijgen: belasten van 

vervuilende technologie en onderzoeksubsidies voor groene technologie kunnen als kick-start 

dienen.15 Recent onderzoek laat zien dat dit zeer effectief kan zijn.16 

De meeste bijdragen aan dit themanummer gaan uit van de veronderstelling dat ook op andere 

duurzaamheidsterreinen er een probleem is en dat dit probleem door concurrentie veroorzaakt 

of verergerd wordt, waardoor Art. 101.3 VWEU opgerekt zou moeten worden. In veel gevallen 

wordt dan gewezen op het First Mover Disadvantage; het idee dat een bedrijf dat als eerste en 

enige een duurzaamheidsverbetering doorvoert hogere kosten heeft, en dus een slechtere 

concurrentiepositie, wat de winstgevendheid verlaagt en mogelijk zelfs tot een faillissement 

leidt. Theoretisch is dit inderdaad een mogelijkheid, maar het is ook niet meer dan dat. Tesla 

laat juist het omgekeerde zien. Een bedrijf dat de markt goed weet in te schatten kan juist 

profiteren van een vroege start. Een recent onderzoek, uitgevoerd onder 1437 bestuurders van 

zeven (Westerse en Aziatische) ondernemingen laat zien dat deze overwegend denken dat er 

ook bij duurzaamheid sprake is van een First Mover Advantage. 17 De FMD-theorie schetst een 

eenzijdig beeld. De theorie gaat niet op als consumenten duurzaamheid waarderen en is verder 

 
11 Voor bewijs voor Nederland en verdere referenties, zie G. van Leeuwen en P. Mohnen, “Revisiting the Porter 

hypothesis: an empirical analysis of green innovation for the Netherlands”, Economics of Innovation and New 

Technology, 26, (2017) 63-77. 
12 Zie bijvoorbeeld M.P. Schinkel en Y. Spiegel, “Can collusion promote sustainable consumption and 

production?” International Journal of Industrial Organization 53 (2017) 371–398. 
13 De huidige chief economist van de ACM heeft hieraan bijgedragen; zie J. Boone en T. van Dijk, “Competition 

and innovation”, De Economist 146 (3) (1998), 445-461.  
14 M. Polder en E. Veldhuizen, “Innovation and Competition in the Netherlands: Testing the Inverted-U for 

Industries and Firms”, Journal of Industry, Competition and Trade 12 (2012),67–91. 
15 P. Aghion, D.  Hemous en R. Veugelers, “No green growth without innovation”, Bruegel Policy Brief, 2009/07, 

November 2009. 
16 D. Acemoglu, P. Aghion, L. Bursztyn en D. Hemous, The Environment and Directed Technical Change.” 

American Economic Review, 102 (1) (2012), 131-166. P. Aghion, A. Dechezlêpre, D.  Hemous, R. Martin en J. 

van Reenen, “Carbon Taxes, Path Dependency, and Directed Technical Change: Evidence from the Auto 

Industry”, Journal of Political Economy, 124 (1) (2016), 1- 51 
17 H. Zhang en M. Song, “Do First-Movers in Marketing Sustainable Products Enjoy Sustainable Advantages? A 

Seven-Country Comparative Study”, Sustainability, MDPI Open Access journal 12 (2), 2020, 1-14. Het 

onderzoek gaat over de perceptie van managers; ik heb geen empirisch onderzoek naar de relatie zelf kunnen 

vinden. 
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gebaseerd op de aanname dat de concurrentie-intensiteit zo hoog is dat zelfs een gering 

kostenverschil niet overbrugd kan worden en verlieslatend is. De praktijk laat een ander beeld 

zien; zie ook de ACM-notitie “Welzijn kip van nu en ‘kip van morgen’”.18 Er zijn weinig 

voorbeelden waarin daadwerkelijk van een FMD sprake is; ik ken er geen enkel, maar ik sluit 

niet uit dat er misschien binnen de agrarische sector iets te vinden is.19  

De ACM heeft een kans voor open doel gemist: de Leidraad had benut kunnen worden om aan 

te tonen dat het First Mover Disadvantage idee grotendeels een waandenkbeeld is en dus niet 

als excuus kan dienen. In plaats van deze kans te benutten, noemt de ACM het First Mover 

Disadvantage aannemelijk, zonder hierover echter empirische informatie te verschaffen.20 Een 

duidelijker en waarheidsgetrouwer boodschap was geweest: een FMD is onwaarschijnlijk, 

zodat de presumptie moet zijn dat een duurzaamheidsafspraak niet noodzakelijk is om het 

beoogde doel te bereiken. 

2. Concurrentie 

In zijn bijdrage aan dit nummer schrijft Martijn Snoep: “Mededinging is geen maatschappelijk 

doel maar een instrument of beter gezegd, een economisch proces dat het bereiken van bepaalde 

maatschappelijke doelen bevordert.” Het tweede zinsdeel is véél beter dan het eerste, dat 

mededinging tekortdoet. Mededinging is méér dan een instrument: het is een waarde. Goede 

marktwerking brengt onschatbare baten met zich mee, niet alleen korte-termijn voordelen zoals 

lagere prijzen en hogere kwaliteit, die in de “consumentenwelvaart” tot uiting komen, maar ook 

lange-termijn voordelen resulterend uit innovatie.21 Concurrentie bevordert de innovatie en 

vermoedelijk is deze “dynamische efficiëntie” het grootste voordeel dat aan concurrentie 

verbonden is. Het zijn bijgevolg vooral de toekomstige generaties, die nu hun stem nog niet 

kunnen laten horen, die van concurrentie profiteren. Een exclusieve focus op de meetbare, 

korte-termijn voordelen van mededinging is dus volledig misplaatst.  

Concurrentie wordt vaak een proces genoemd, maar wat voor proces is het eigenlijk? Hayek 

was duidelijk: “Competition is (…) a dynamic process (…) of constant experimentation with 

 
18 ACM, “Welzijn kip van nu en ‘kip van morgen’”, https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-

08/welzijn-kip-van-nu-en-kip-van-morgen.pdf   
19 Zie ook Van Damme, 2017 op. cit. Voor een instructief experiment, zie B. Bartling, R. Weber en L. Yao, “Do 

markets erode social responsibility?”, Quarterly Journal of Economics, 130 (1) (2015), 219-266.  
20 Leidraad, 48 (voorbeeld 4). 
21 Zie ook de Conclusie van AG Wahl in Coty, alinea 32: “Mededinging, die is gericht op (…) het welzijn van de 

consument (…) moet ook fungeren als instrument voor (…) stimulering van innovatie”. Zaak C-230/16. 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-08/welzijn-kip-van-nu-en-kip-van-morgen.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-08/welzijn-kip-van-nu-en-kip-van-morgen.pdf
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improvements.” Hij schreef ook: “The solution of the economic problem of society [how can 

the needs of the people be satisfied most cheaply] is always a voyage of exploration into the 

unknown, an attempt to discover new ways of doing things better than they have been done 

before”.22 Hoewel, op case-by-case basis, iedereen wel eens last heeft van concurrentie, geldt 

dat uiteindelijk iedereen er, geaggregeerd, meer bij wint dan hij er incidenteel bij verliest. 

Omdat iedereen er baat bij heeft, is een “systeem van concurrentie” een algemeen belang. Dit 

maatschappelijk belang komt echter niet vanzelf tot stand: goede marktwerking ontstaat alleen 

als de overheid zich dit belang aantrekt en concurrentie in goede banen leidt. Daarom is, volgens 

de door de WRR voorgestelde en door de regering onderschreven definitie, concurrentie een 

publiek belang.23 Net als elk ander publiek belang, verdient ook concurrentie bescherming. 24 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat concurrentie geen negatieve kanten of bijwerkingen heeft. 

Concurrentie is een meritocratisch mechanisme,25 het beloont actoren die op een bepaald 

criterium beter scoren dan anderen, maar heeft geen oog voor andere criteria. Marktconcurrentie 

beloont bedrijven die het best in de behoeften van de consumenten voorzien; bedrijfswinst is 

een uiting dat een bedrijf daarin succesvol is. Het winststreven van bedrijven leidt tot 

concurrentie om de gunst van die consument, waarbij goede marktwerking ervoor zorgt dat 

overwinst weggeconcurreerd wordt en voor het grootste deel bij de consument terecht komt. 

Maar de markt waardeert niet alle menselijke talenten. Omdat mensen verschillend zijn, is 

ongelijkheid het onvermijdelijke gevolg. Marktconcurrentie leidt niet automatisch tot de 

gewenste spreiding van welvaart. Alfred Marshall, de belangrijkste econoom uit het begin van 

de 20e eeuw, noemde vrije concurrentie “a huge untrained monster (that) unfitted mothers for 

their duties, weighed down children with overwork and disease, and in many places degraded 

the race.”26 Dit “monster” moet getemd worden en gestuurd. Maar, in tegenstelling tot wat 

idealisten lijken te denken, hebben we er geen alternatief voor. Zoals Marshall schreef: “In a 

world in which all men were perfectly virtuous, competition would be out of place; but so would 

be private property and every form of private right (…) [However], it is worse than folly to 

 
22 F. Hayek, “The meaning of competition” Hoofdstuk V (pp. 92-106) in Individualism and Economic Order, 
Routledge, 1948.  
23 WRR, Het borgen van publiek belang, Den Haag: SDU Uitgevers, 2000. Voor het kabinetsstandpunt, zie 

Kamerstukken II 2000/2001, 27771, nr.1.  
24 Van Damme, 2017, op. cit. 
25 Voor de principiële kritiek dat meritocratie inherent onrechtvaardig is en dat we zouden kunnen (of moeten) 

kiezen voor radicaal egalitarisme, zie Daniel Markovits The Meritocracy Trap, Penguin, 2019. Voor de respons, 

dat beteugelen beter is dan de baby met het badwater weg te gooien, zie onder. 
26 A. Marshall, Principles of Economics, 8e editie, 1920, p.9. 

http://store.mises.org/Individualism-and-Economic-Order-P255.aspx
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ignore the imperfections which still cling to human nature”.27 De 20e eeuw heeft Marshalls 

gelijk bewezen. 

Zonder een stevig juridisch fundament (van eigendomsrecht, contractenrecht en 

mededingingsrecht) kan een markt niet goed functioneren: hij werkt niet (marktfalen) of werkt 

niet goed genoeg (marktimperfecties). Een eerste rol voor de overheid is daarom de 

marktefficiëntie te bevorderen. De overheid is ook nodig om de door de markt gegeneerde 

welvaart adequaat te spreiden, zodat iedereen ervan profiteert (Equity). Efficiëntie vereist ook 

dat de overheid moet voorzien in publieke goederen.28 Innovatie is steeds meer gebaseerd op 

fundamenteel onderzoek, waarvoor het bedrijfsleven niet bereid is te betalen.29 Een vaccin voor 

Covid-19 is gebaseerd op publieke en private investeringen en inspanningen; de Universiteit 

van Oxford en AstraZeneca werken samen. Ook hier zien we trouwens de voordelen van 

concurrentie: verschillende consortia zijn in de race, en verschillende oplossingsrichtingen 

worden verkend. Het voorbeeld laat ook zien dat de mededingingswetgeving deze nuttige 

vormen van samenwerking niet in de weg staat. De overheid is ten slotte ook nodig om 

(negatieve) externe effecten te mitigeren. Van een extern effect is sprake als het welzijn van 

een burger of de kosten van een bedrijf, direct (d.w.z. buiten de markt om) door een andere 

economische actor beïnvloed wordt.30 Geluidoverlast, veroorzaakt door een vliegtuig of door 

buren, is een voorbeeld. Iemand die met Corona besmet is en niet in quarantaine gaat, vormt 

een negatieve externaliteit voor anderen. De overheid is nodig om verspreiding van de ziekte te 

beperken.31 

 
27 Marshall, op. cit., p. 7. 
28 Publieke goederen zijn gekenmerkt door niet-rivaliteit in consumptie en niet-uitsluitbaarheid: toegang is voor 

iedereen gelijk en betaling kan niet worden afgedwongen, of is ongewenst. Wetten, dijken en fundamenteel 

onderzoek zijn voorbeelden van publieke goederen. Dat de overheid erin moet voorzien wil niet zeggen dat de 

overheid ze zelf moet produceren; het is vooral belangrijk dat de overheid voor de productie betaalt. Dijken en 

wegen worden door private partijen gebouwd, onder regie van RWS, en betaald door de overheid.  
29 Gegeven dat de resultaten van zulk onderzoek publieke goederen zijn, is dat ook niet gewenst; een bedrijf zal 

immers alleen betalen als het zich de resultaten kan toe-eigenen en dus aan het publiek domein zal onttrekken.  
30 Zie A. Mas-Collel, M. Whinston en J. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995, p. 352. 
31 In een aantal bijdragen aan dit nummer wordt verwezen naar de Tragedy of the Commons. Dit is een situatie 

met meerzijdige negatieve externaliteiten; een generalisatie van het bekende gevangenendilemma tot meerdere 

spelers. Een voorbeeld is een meent die door meerdere boeren gebruikt wordt. Elke boer zal zich hoofdzakelijk 

laten leiden door de winst die de eigen koeien opleveren. Een extra koe die boer Jansen meer winst oplevert 

heeft als gevolg dat alle andere koeien minder melk en vlees produceren en de andere boeren dus minder 

verdienen. Dit geldt niet alleen voor Jansen, maar ook voor alle andere boeren. Als zij deze negatieve 

externaliteiten niet internaliseren maken ze samen minder winst dan zou kunnen. In het extreme geval raakt de 

meent uitgeput en blijft een kale vlakte over. Maar dat is niet de enig mogelijke uitkomst. De theorie over 

herhaalde spelen laat zien dat, in het herhaalde spel, ook Pareto efficiënte evenwichten mogelijk zijn. Elinor 

Ostrom heeft beschreven hoe dergelijke problemen in de praktijk opgelost worden; haar analyse is mede 

gebaseerd op deze theorie; zie https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/facts/ . 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/facts/
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Concurrentie dwingt bedrijven om kostenefficiënt te werken: maximalisering van de winst 

vereist minimalisering van de kosten. Als productie gepaard gaat met negatieve externaliteiten 

zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de bedrijfskosten: de geluidsoverlast van Schiphol 

staat niet op de winst-verliesrekening van de luchthaven. Als de overheid niet ingrijpt, is er 

bijgevolg, vanuit maatschappelijk oogpunt, te veel vliegverkeer. Negatieve externaliteiten 

spelen vooral bij de klimaat- en milieuproblematiek: productie gaat gepaard met bijproducten 

die het milieu vervuilen of de aarde opwarmen. Er kan op twee manieren met de extra 

maatschappelijke kosten rekening gehouden worden: de externe effecten worden geprijsd, of 

door het vervuilende bedrijf geïnternaliseerd. Het eerste vereist ingrijpen van een overheid als 

rentmeester van ons collectief eigendom. Uit angst ons concurrentievermogen aan te tasten zijn 

overheden, tot nu toe, terughoudend geweest.32 De vraag is of we in zo’n situatie op de “eigen 

verantwoordelijkheid” van het bedrijfsleven kunnen vertrouwen. De ervaring met stakeholder 

capitalism in de VS zou onze verwachtingen moeten temperen: er wordt veel over gepraat, maar 

uiteindelijk draait het om shareholder value. 33 Als aandeelhouders duurzaamheid mee laten 

wegen, omdat zij bijvoorbeeld bewegingen aan de vraagzijde verwachten, kunnen echt meters 

gemaakt worden.  

3. Mededingingsrecht en economische wetenschap  

De Europese Unie is gebaseerd op het idee dat een gezamenlijke markt het welzijn van de 

Europeanen bevordert en op de presumptie dat een goed werkende markt vereist dat er “vrije” 

concurrentie is. Protocol 27 van het EU Verdrag stelt niet voor niets dat de “interne markt (…) 

een regime omvat dat verzekert dat de mededinging niet wordt verstoord”. De Europese 

mededingingswetten hebben als doel de mededinging te beschermen. Bedrijven noch lidstaten 

mogen de mededinging verstoren, tenzij dat noodzakelijk is om “hogere” publieke belangen te 

borgen. In de Richtsnoeren inzake Verticale Beperkingen uit 2000 formuleerde de Europese 

Commissie het als volgt: “Bescherming van de mededinging is de primaire doelstelling van het 

mededingingsbeleid van de Gemeenschap, aangezien dit bijdraagt tot het welzijn van de 

consument en leidt tot een efficiënte allocatie van middelen.”34 In T-Mobile stelde het Hof: 

“artikel 81 EG [is], zoals ook de overige mededingingsregels van het Verdrag, niet uitsluitend 

 
32 Hier wreekt zich het ontbreken van een centrale overheid die een level playing field afdwingt.  
33 L. Bebchuk, K. Kastiel en R. Tallarita “For whom corporate leaders bargain”, 19 augustus 2020, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3677155.  
34 Europese Commissie, “Richtsnoeren inzake verticale beperkingen”, Publicatieblad Nr. C 291 van 13/10/2000, 

p. 1 -44, alinea 7. De combinatie van economische efficiëntie en welzijn van de consument zien we ook in 

Conclusies van AG Wahl (bijvoorbeeld zaak C-230/16 (Coty) en zaak C-525/16 (MEO)).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3677155
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bedoeld om de rechtstreekse belangen van de concurrenten of van de consument te beschermen, 

maar om de structuur van de markt en daarmee de mededinging als zodanig veilig te stellen.”35  

In de Richtsnoeren inzake Verticale Beperkingen uit 2000 liet de Europese Commissie weten 

dat zij bij de toepassing van de mededingingsregels een “economische benadering [zal] 

hanteren waarbij wordt uitgegaan van de effecten op de markt”.36 Gegeven dat het Europese 

Hof al lang had gesteld dat bij de beoordeling van een afspraak of gedraging alle juridische en 

economische omstandigheden in acht moeten worden genomen, was dit zeker geen 

revolutionaire wijziging. Het is ook volstrekt logisch om naar effecten te kijken: als er helemaal 

geen effecten zijn, kan er ook geen mededingingsbeperking zijn. De vraag is natuurlijk wel naar 

welke effecten precies gekeken wordt. Veel commentatoren hebben echter een heel andere 

invulling gegeven aan de “meer economische benadering”, namelijk dat de economische 

wetenschap niet uitsluitend gebruikt zal worden bij de effectenanalyse, maar dat ook het doel 

van de wet in lijn met economische modellen ingevuld moest worden; concreet dat bij de 

beoordeling van een afspraak of gedraging uitsluitend naar de consumentenwelvaart gekeken 

zou moeten worden.37 Ik kan in de publicaties van de Europese Commissie echter geen bewijs 

voor deze interpretatie vinden. De economische wetenschap is ook niet erg geschikt om 

normatief ingezet te worden.38 Bovendien is consumentenwelvaart (in tegenstelling tot 

consumentensurplus) geen economisch, maar een juridisch begrip.39  

Erkend moet worden dat, gegeven de doelstelling van het mededingingsrecht, de (mainstream) 

economische wetenschap slechts een beperkte (maar toch belangrijke) rol kan spelen.40 Kaplow 

en Shapiro, niet de minsten op dit gebied, schrijven: “if (…) that which promotes competition 

 
35 Arrest van het Hof in Zaak C-8/08 (T-Mobile), alinea 32, ECLI:EU:C:2009:343. Begin dit jaar gebruikte AG 

Kokott dezelfde formulering in haar Conclusie in Zaak C-307/18 (Generics), 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/nl/  
36 Europese Commissie, “Richtsnoeren inzake verticale beperkingen”, op cit., alinea 7 
37 Zie bijvoorbeeld L. Hancher en P. Lugard, “Honey, I Shrunk the Article! A Critical Assessment of the 

Commissions Notice on Article 81(3) of the EC Treaty”, European Competition Law Review 25(7) (2004), 410-

420. In Nederland is Barbara Baarsma de econoom met de meest uitgespreken mening. In haar oratie “Moeilijke 

marktwerking en meedogenloze mededinging; Een welvaartseconomisch perspectief” uit 2010 stelt zij een 

economische herformulering van de belangrijkste mededingingsregels voor; 

https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/moeilijke_marktwerking_en_meedogenloze_mededinging_
een_welvaartseconomisch_perspectief.pdf . 
38 In paragraaf 5 leg ik uit waarom. 
39 E. van Damme, “De betovering van de consumentenwelvaart”, Economisch Statistische Berichten, 99 (4683S) 

(2014), 6-16. Een naamsverandering lost de problemen niet op: consumentenwelvaart is vaag, terwijl 

consumentensurplus heel specifiek, maar wel modelafhankelijk, is. 
40 De mainstream is het deel dat gebaseerd is op de aannames van optimalisatie en evenwicht dat in de 

belangrijkste tekstboeken beschreven wordt; het omvat ook de gedragseconomie en (nieuw) institutionele 

economie, maar niet de Oostenrijkse stroming, waartoe Hayek gerekend kan worden. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/nl/
https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/moeilijke_marktwerking_en_meedogenloze_mededinging_een_welvaartseconomisch_perspectief.pdf
https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/moeilijke_marktwerking_en_meedogenloze_mededinging_een_welvaartseconomisch_perspectief.pdf
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is legal, that which suppresses competition is illegal (…), then economics cannot directly 

address the legal test”.41 Feit is dat het begrip “beperking van de mededinging” in de 

mainstream weinig aandacht gekregen heeft. Dat komt met name omdat in de mainstream er 

tot voor kort nauwelijks aandacht was voor het proces van concurrentie; de aandacht was 

volledig gericht op de uitkomsten van dat proces, zoals prijs, kwaliteit, welzijn en winst. In de 

jurisprudentie zijn er aanzetten voor wat met een beperking van de mededinging bedoeld wordt, 

zoals afgestemd gedrag in plaats van onafhankelijk, of gedrag van de ene partij dat de incentives 

voor een andere beïnvloedt, maar, voor zover mij bekend, is er geen economische 

theorievorming rond dit kernbegrip. 

Misschien is daarom de economische aanpak van de Commissie toch niet zo onschuldig als ik 

deze boven gepresenteerd heb. Alles staat of valt met wat met de effecten op de markt bedoeld 

wordt. Als alle concurrentieparameters, de structuur en de evolutie van de markt, en de 

uitkomsten worden meegenomen is er geen beperking, maar als slechts een deel van die effecten 

wordt meegenomen, bijvoorbeeld alleen de effecten op het welzijn van de huidige consumenten 

en de winst van bedrijven, dan is de “meer economische aanpak” wel beperkend. In dit geval 

zou “meer economisch” equivalent zijn met mainstream, en volgens deze economische theorie 

is concurrentie slechts een instrument en telt alleen het welzijn van de burgers. De citaten aan 

het begin van deze paragraaf laten zien dat een dergelijke inperking geen recht doet aan het doel 

van de mededingingswet. 

4. Artikel 101 VWEU 

Artikel 101.1 VWEU verbiedt afspraken (overeenkomsten) tussen ondernemingen die de 

mededinging verhinderen, beperken of vervalsen. Artikel 101.3 VWEU specificeert een 

(mogelijke) uitzondering voor afspraken die aan vier cumulatieve voorwaarden voldoen. De 

formulering van Artikel 101.3 VWEU (de bepalingen uit lid 1 kunnen buiten toepassing worden 

verklaard als aan de vier voorwaarden voldaan is), impliceert dat iemand (of een instantie) iets 

moet doen en dat aspecten (belangen) tegen elkaar moeten worden afgewogen. Vóór de 

modernisering en decentralisatie van de toepassing van het Europese mededingingsrecht (vóór 

de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 op 1 mei 2004)42 was duidelijk wie die instantie 

was: alleen de Europese Commissie mocht Artikel 81.3 EG toepassen. In de Verordening werd 

 
41 L. Kaplow en C. Shapiro, “Antitrust”, Hoofdstuk 15 in A. Polinsky en S. Shavell (red.) Handbook of Law and 

Economics, Volume 2, Elsevier, 2007. 
42 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 

mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Publicatieblad Nr. L 001 van 04/01/2003,1 – 25. 
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hiervoor geen instantie aangewezen, maar werd ervoor gekozen om de mededingingsregels 

anders te interpreteren. Artikel 1.2 van de Verordening stelt: “Overeenkomsten (…) als bedoeld 

in artikel 81, lid 1, van het Verdrag die aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, van het Verdrag 

voldoen, zijn niet verboden, zonder dat hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is.” Als niet-

jurist ken ik misschien te veel belang toe aan de letter of the Law en te weinig aan de praktijk, 

maar ik lees dit als het schrappen van de afweging tussen de nadelen van concurrentiebeperking 

en de efficiëntievoordelen van een overeenkomst.  

Als niet-jurist verbaast dit mij in hoge mate, en discussie met juristen heeft deze verbazing niet 

weg kunnen nemen. Gegeven het doel van het mededingingsrecht betekent het vervangen van 

een afweging door een wettelijke vrijstelling naar mijn mening een fundamentele wijziging van 

het EG-Verdrag en een degradatie van concurrentie, wat niet zomaar kan. Het betekent n.m.m. 

bovendien dat Verordening 1/2003 niet voldoet aan het doel dat aan haar gesteld werd: 

een effectievere toepassing van het Europees mededingingsrecht. Het schrappen van de 

afweging betekent dat méér overeenkomsten worden toegestaan dan volgens het EU-Verdrag 

zou mogen, en dat is niet effectief. In mijn lezing degradeert de Verordening daarmee 

concurrentie tot een instrument, dat zelf geen waarde heeft en dit is incompatibel met de manier 

waarop het Europese Hof het EU Verdrag interpreteert.43 In het onderstaande ga ik er daarom 

van uit dat binnen Artikel 101 VWEU een overall afweging gemaakt moet worden.44   

Er is echter geen handreiking over hoe dit zou moeten gebeuren, en mijn lezing van de 

jurisprudentie en de juridische literatuur hierover brengt me tot de conclusie dat het antwoord 

op de hoe-vraag ook voor juristen niet helemaal duidelijk is.45 Er liggen dan ook twee heel 

verschillende dingen op de weegschaal: concurrentie aan de ene kant; verbetering van productie 

of verdeling van goederen en technische of economische vooruitgang aan de andere. De 

 
43 Zie het citaat uit T-Mobile in paragraaf 3.  
44 Dit artikel is niet de plaats (en biedt niet de ruimte) om dit argument volledig uit te werken. Desalniettemin 

toch het volgende. In de Richtsnoeren inzake horizontale samenwerking (Publicatieblad EU 2011/C11) schrijft 

de Commissie “Artikel 101 vormt het rechtskader voor een evenwichtige beoordeling, waarbij zowel met de 
negatieve effecten op de concurrentie als met de concurrentie bevorderende effecten rekening wordt gehouden 

(alinea 4) en “Deze afweging van positieve en negatieve gevolgen voor de mededinging vindt uitsluitend binnen 

het in artikel 101, lid 3, vastgestelde kader plaats” (alinea 20). Naar mijn mening kan het laatste niet juist zijn; in 

ieder geval is de jurisprudentie waar de Commissie aan refereert niet relevant omdat het daarin gaat om de vraag 

of de concurrentie beperkt wordt. De Commissie zelf maakt wel een afweging binnen Artikel 101.3, maar dat is 

de afweging of gebruikers er netto op vooruit gaan, en niet de afweging die volgens mij gemaakt moet worden. 
45 Tekenend is de structuur van de Richtsnoeren inzake horizontale samenwerking (op cit.) De paragrafen over 

Artikel 101.1 en Artikel 101.3 worden steeds gevolgd door een paragraaf met voorbeelden, niet door ene 

paragraaf over hoe de fundamentele afweging gemaakt moet worden. 



12 

 

rechterzijde lijkt economischer en eenvoudiger in kaart te brengen en te kwantificeren.46 Het is 

dan ook begrijpelijk dat mededingingsautoriteiten, waaronder de Europese Commissie, 

geprobeerd hebben om de baten van de linkerkant in economische termen, zeg 

“consumentenwelvaart”, te vangen. Het Europese Hof heeft deze aanpak afgewezen, maar het 

Hof heeft ook nagelaten duidelijk te maken hoe het balanceren dan wel moet.  

5. Artikel 101.3 VWEU en Externaliteiten 

Artikel 101.3 VWEU specificeert een (mogelijke) uitzondering van het verbod uit Artikel 101.1 

voor afspraken die aan vier cumulatieve voorwaarden voldoen, twee positieve en twee 

negatieve. De twee negatieve (de overeenkomst mag geen beperkingen opleggen die niet 

onmisbaar zijn en zij mag de concurrentie niet voor een wezenlijk deel uitsluiten) staan niet ter 

discussie. Dat is ook logisch; zij volgen direct uit mijn eerdere constatering dat mededinging 

zelf een publiek belang is dat niet onnodig schade berokkend mag worden. Bijgevolg zal ik mij 

in het onderstaande tot de twee positieve voorwaarden beperken: de afspraak moet leiden tot 

een verbetering en een billijk deel van de voordelen moet aan de gebruikers ten goede komen. 

Om aan het verbod uit Artikel 101.1 te kunnen ontsnappen moet een afspraak allereerst 

“bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot een 

verbetering van de technische of economische vooruitgang”. Opmerkelijk is dat in het eerste 

zinsdeel eng over de (betrokken) producten gesproken wordt, terwijl de technische of 

economische vooruitgang juist breed geformuleerd wordt. De betreffende termen kunnen 

economisch vertaald worden als productieve, allocatieve en dynamische efficiëntie,47 maar het 

is niet helemaal duidelijk hoe accuraat deze vertaling is. Dynamische efficiëntie heeft 

betrekking op innovatie en kan, omdat innovatie onvoorspelbaar is, slecht gekwantificeerd 

worden. Echter, voor ons welzijn is, zeker op de lange termijn, dynamische efficiëntie het 

belangrijkst. We mogen daarom de volgende constatering van Robert Bork niet vergeten: 

“Economists, like other people, will measure what is susceptible of measurement and will tend 

 
46 In tegenstelling tot mededingingsautoriteiten en rechters die een kwalitatieve afweging maken, zijn economen 

meer vertrouwd met kwantitatieve afwegingen. Dit roept de vraag op hoe de (intensiteit van) concurrentie 

gemeten kan worden. In de praktijk wordt vaak gekeken naar het aantal spelers op de markt, een concentratie-

index of de HHI. Het idee is dan dat concurrentie intensiever is als er meer spelers zijn of de markt 

gefragmenteerd is. Dit idee is onjuist: als concurrentie intensief is kunnen juist weinig bedrijven overleven. 

Anderzijds is een klein aantal bedrijven ook zeker geen garantie voor intensieve concurrentie. Vanuit 

economische  perspectief is dus (nog) niet duidelijk hoe concurrentie het best gemeten kan worden. Zie J. Boone, 

“A new way to measure competition”, Economic Journal 118, 2008, 1245-1261, voor een maat die beter is dan 

de HHI.  
47 G. Monti “Article 81 and EU public policy” Common Market Law Review 39 (2002) 1057–1099, p. 1063. 
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to forget what is not, though what is forgotten may be far more important than what is 

measured.”48  

Productieve efficiëntie heeft betrekking op de (objectieve) kosten van de betrokken bedrijven 

en is relatief eenvoudig te kwantificeren. Allocatieve efficiëntie heeft betrekking op hoe 

consumenten de producten waarderen en is veel moeilijker onder één noemer te brengen en te 

kwantificeren. Slechts als we bereid zijn zeer sterke aannames te maken, kan de 

“consumentenwelvaart” gekwantificeerd worden.49 Deze aannames zijn: (i) alles is op geld 

waardeerbaar en (ii) een euro is voor iedereen evenveel waard. Veel discussie is mogelijk over 

de vraag wanneer deze aannames als een redelijke benadering gezien kunnen worden. Als dit 

het geval is, dan is betalingsbereidheid een geschikte noemer en kan een kosten-baten analyse 

(KBA) gedaan worden. In dit geval vereist allocatieve efficiëntie dat het consumentensurplus 

maximaal is.50  

In het algemeen geldt echter dat individuele waarderingen subjectief zijn en dat welzijn van 

verschillende burgers of consumenten niet vergelijkbaar is. In dit geval kan geen 

consumentensurplus bepaald worden en kan volgens de economische wetenschap niet over 

maatschappelijke welvaart gesproken worden, althans niet op consistente wijze. Allocatieve 

efficiëntie correspondeert in dit geval met Pareto efficiëntie: een verdeling is efficiënt als het 

niet mogelijk is iedereen meer welzijn te geven, d.w.z. een verbetering bij de een gaat ten koste 

van een ander. Concreet: X is Pareto-beter dan Y dan en slechts dan als bij een binaire keuze 

tussen deze twee iedereen voor X kiest. Omdat unanimiteit zelden geldt is al snel aan het Pareto-

criterium voldaan: er zijn oneindig veel Pareto efficiënte verdelingen. In mededingingszaken 

biedt het Pareto-criterium bijgevolg weinig houvast. Vandaar mijn eerdere opmerking dat de 

economische wetenschap niet erg geschikt is om normatief ingezet te worden: belangrijke zaken 

zoals dynamische efficiëntie kunnen niet worden gemeten, terwijl andere zoals allocatieve 

efficiëntie alleen onder heel sterke aannames numeriek gerepresenteerd kunnen worden. 

De letterlijke tekst van Artikel 101.3 VWEU, die al bijna 70 jaar oud is, lijkt mij minder 

belangrijk dan het doel wat beoogd werd. Als de onderhandelaars de kennis van nu hadden 

 
48 R. Bork The Antitrust Paradox, Free Press, New York, 1978, p. 127. 
49 Economen spreken in dit geval over het consumentensurplus. 
50 Economen gebruiken de term “quasi-lineair nut” voor de situatie waarin aan beide aannames voldaan is. 

Zogenaamde partiële evenwichtsmodellen maken gebruik van deze aannames. De fusiesimulatiemodellen die 

mededingingsautoriteiten gebruiken zijn partiële evenwichtsmodellen. In algemene evenwichtsmodellen wordt 

uitgegaan van de aanname dat het welzijn van niet verschillende personen niet vergeleken kan worden; er kan 

dus ook niet zinvol worden opgeteld.  
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gehad, zouden ze vast en zeker geen bezwaar hebben gehad tegen het gebruik van termen als 

welzijn of welbevinden in plaats van levensstandaard.51 In de tekst wordt ook algemeen 

gesproken over voordelen, en het is niet goed in te zien waarom bepaalde voordelen wel 

meegenomen zouden moeten worden en andere juist niet.52 Bij negatieve externaliteiten 

verbonden aan productie is het in ieder geval zinvol om bij een verlaging van de 

maatschappelijke kosten van een verbetering van de productie te spreken. Bij een negatieve 

externaliteit is, zonder adequate regulering, de marktuitkomst niet Pareto-efficiënt. De reden is 

dat de externaliteit geen marktprijs heeft: er zijn wel burgers die bereid zijn te betalen om de 

overlast voor hen te reduceren, maar er is geen markt waar zij deze betalingsbereidheid tot 

uiting kunnen brengen. Bijgevolg zal het niveau van de externaliteit te groot zijn: door het 

niveau te verlagen en de consumenten door de niet-consumenten te laten compenseren, kan het 

welzijn van iedereen beter worden. In ieder geval levert het verminderen van de externaliteit de 

niet-gebruikers een welzijnswinst op, en ook dit kan als een verbetering beschouwd worden. 

Analoog kan verlaging van de milieuschade als een voordeel voor toekomstige generaties 

gezien worden; zij hoeven dan immers niet te betalen om deze schade te herstellen. Vanuit 

economisch perspectief moet het begrip voordelen dus breed geïnterpreteerd worden. In een 

situatie met een negatieve externaliteit zijn, tenzij zowel de overheid als de markt perfect 

werken, altijd voordelen te behalen.  

De tweede positieve voorwaarde om aan het verbod uit Artikel 101.1 VWEU te kunnen 

ontsnappen is dat een billijk aandeel van de uit de afspraak resulterende voordelen aan de 

gebruikers ten goede moet komen. Er zijn nu twee issues: (i) wie telt als gebruiker? (ii) wat is 

een billijk aandeel? In de toepassing van het mededingingsrecht wordt iedereen in de keten van 

directe gebruiker tot eindverbruiker doorgaans als gebruiker gezien, en bedrijven en personen 

buiten deze keten niet. In het geval van externaliteiten is deze enge interpretatie niet de enig 

mogelijke. Als we een bijproduct (een negatieve externaliteit) als onderdeel van het product 

beschouwen, dan consumeert iemand die door dit externe effect schade ondervindt een deel van 

het product. Vergelijk het met een niet-roker die gedwongen meerookt als anderen in zijn 

directe omgeving roken. Natuurlijk is deze gebruiker geen betalende gebruiker, maar dat maakt 

voor de mededingingsrechtelijke definitie niet uit, zoals we ook uit de praktijk van tweezijdige 

 
51 Zie de World Happiness Reports, https://worldhappiness.report/ed/2020/, voor het verband tussen welvaart en 

welzijn. 
52 In de EU Richtsnoeren inzake horizontale samenwerking (op cit.) wordt het begrip voordelen echter steeds eng 

als voordelen voor productie ingevuld.  

https://worldhappiness.report/ed/2020/
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markten weten. We consumeren (gebruiken) de zoekresultaten van Google zonder daarvoor 

geld aan Google te hoeven betalen.53  

Bij een extern effect is er dus een argument om het begrip gebruiker mededingingsrechtelijk 

breder te definiëren. Dit sluit aan bij de economische wetenschap: een gebruiker is iedereen 

wiens welzijn of winst door het product, of de bijbehorende externaliteit beïnvloed wordt. Ook 

toekomstige generaties kunnen dus als gebruikers gezien worden.  

Het bovenstaande geldt niet alleen voor het geval van klimaatschade, maar bijvoorbeeld ook 

bij dierenwelzijn: als iemand slapeloze nachten heeft omdat kippen of varkens slecht behandeld 

worden, wordt haar welzijn negatief beïnvloed en is zij, vanuit bovenstaand economisch 

perspectief, een gebruiker. Toch is er een verschil: klimaatschade is objectief vastgesteld, 

terwijl welzijn subjectief is. Niet alle subjectieve elementen zijn relevant voor het beleid. Zo 

wordt een pedofiel in zijn welzijn geschaad als het verbod op seks met kinderen streng 

gehandhaafd wordt, maar de meesten van ons vinden niet dat deze in dat geval gecompenseerd 

moet worden. Normen en waarden veranderen in de loop van de tijd en daarmee ook de 

waardering van externaliteiten. Het recht op roken in een restaurant is vervangen door het recht 

op schone lucht tijdens de lunch en het diner. Voor wat betreft dierenwelzijn is de status nog 

onduidelijk, en daarmee is onduidelijk wie als “vleesgebruiker” meetelt. De “lijst” van 

negatieve externe effecten die als voldoende objectief gezien worden om bij het (mededingings-

) beleid meegenomen te worden kan dus in de loop van de tijd variëren.  

Wat is een billijk aandeel in de voordelen uit een overeenkomst? Veronderstel dat, in een 

bepaalde relevante markt, alles van waarde (en dus ook welzijn) in geld kan worden uitgedrukt. 

Veronderstel dat alleen betalende gebruikers tot de relevante markt gerekend worden, maar dat 

iedere burger geconfronteerd wordt met een negatieve externaliteit. Stel een overeenkomst om 

de externe effecten te beperken leidt tot maatschappelijk baten 𝐵 ≥ 0 die voor een deel 𝐵𝑖 bij 

gebruikers terecht komen en voor een deel 𝐵𝑜 bij overige burgers, 𝐵 = 𝐵𝑖 + 𝐵𝑜 . De 

overeenkomst leidt tot een prijsverhoging met bijbehorend welzijnsverlies 𝐷 ≥ 0 voor 

gebruikers. De netto welzijnswinst voor gebruikers is 𝐵𝑖 − 𝐷. Is alleen bij volledige 

compensatie (d.w.z. als 𝐵𝑖 − 𝐷 ≥ 0) sprake van een billijk aandeel voor gebruikers? De 

Europese Commissie neemt als uitgangspunt dat het antwoord bevestigend is: de gebruikers 

 
53 In dit specifieke geval betalen we natuurlijk wel op een andere manier, nl. via de data die we verschaffen. 

Maar in een tweezijdige markt is het ook mogelijk dat slechts één kant van de markt betaalt, en de andere zijde 

mogelijk geld toe krijgt.  
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moeten ten minste gecompenseerd worden voor de nadelen die zij van de 

mededingingsbeperking ondervinden.54 Maar hierover kan ook anders gedacht worden. Stel dat 

de groep verbruikers klein is, en dat 𝐵 = 100, 𝐵𝑖 = 0 en 𝐷 = 1. Nu geldt dat 𝐵𝑖 − 𝐷 = −1, 

zodat, als volledige compensatie de norm is, de overeenkomst niet is toegestaan. In feite zeggen 

we dan dat de gebruikers het recht hebben om de overige burgers een welzijnswinst van 100 te 

onthouden. Dit lijkt niet billijk ten opzichte van die niet-gebruikers. Waaraan ontlenen de 

gebruikers dit vetorecht? En waarom zouden ze dat mogen houden? De rokers werden ook niet 

gecompenseerd toen het rookverbod in cafés werd ingevoerd, hoewel voor hen duidelijk 𝐵𝑖 −

𝐷 < 0 was. Als er geen recht is om te vervuilen, dan is er ook geen recht op compensatie, lijkt 

mij en zou 𝐵𝑖 ≥ 0 of zelfs 𝐵 ≥ 𝐷 voldoende moeten zijn. Er zijn verschillende manieren om 

“billijk aandeel” te definiëren en wat passend is kan context-afhankelijk zijn.  

6. De balans van Artikel 101 VWEU en die van Artikel 6 Mw 

In de vorige paragraaf kwam de balans binnen Artikel 101.3 VWEU aan de orde: onder 

bepaalde aannames kunnen zowel de (maatschappelijke) voordelen van een overeenkomst als 

de nadelen van die overeenkomst voor de gebruikers gekwantificeerd worden. In de notatie die 

daar gebruikt werd: de voordelen zijn 𝐵 met 𝐵 = 𝐵𝑖 + 𝐵𝑜, en de nadelen voor gebruikers zijn 

𝐷. Er is aan de eerste positieve voorwaarde uit Artikel 101.3 VWEU voldaan als 𝐵 ≥ 0, terwijl 

er bij de tweede positieve voorwaarde meerdere mogelijkheden zijn: 𝐵𝑖 − 𝐷 ≥ 0, zoals in de 

praktijk van de Europese Commissie,55 of 𝐵 − 𝐷 ≥ 0, zoals de ACM voor 

milieuschadeafspraken voorstelt. Mogelijk zijn ook nog andere varianten denkbaar.  

Zoals ik in paragraaf 4 betoogd heb, is het echter niet voldoende als aan deze voorwaarden, en 

de twee negatieve, voldaan is. Artikel 101.3 VWEU stelt dat de bepalingen uit lid 1 buiten 

toepassing kunnen worden verklaard als aan de vier voorwaarden voldaan is. Hier staat niet dat 

ze in dit geval automatisch zijn vrijgesteld van het verbod uit Artikel 101.1. N.m.m. kan dat 

ook niet omdat onder Artikel 101.3 VWEU geen afweging gemaakt moet worden tussen de 

nadelen voor concurrentie en de voordelen van de afspraak. Dat in de praktijk de Europese 

Commissie wel afweegt of de gebruikers er netto op vooruit gaan, maakt deze conclusie niet 

anders: concurrentie is meer dan wat in de consumentenwelvaart tot uiting komt. Artikel 101.3 

 
54 Leidraad, 38. Zie ook de EU Richtlijnen inzake horizontale samenwerking (op cit.). 
55 De ongelijkheid 𝐵𝑖 − 𝐷 ≥ 0 is, als ik het goed begrijp, ook de formalisering van de manier waarop de 

afweging tussen de voordelen van de afspraak en de nadelen van concurrentie door de Europese Commissie 

gemaakt wordt.  
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VWEU eist slechts dat de mededinging niet voor een wezenlijk deel uitgesloten wordt, maar 

dit is slechts een randvoorwaarde. Door voldoende restconcurrentie als randvoorwaarde te 

hanteren wordt efficiëntie en voordeel geprioriteerd en is geen sprake meer van een afweging 

van belangen.56  

Het bovenstaande rekenvoorbeeld laat dit ook duidelijk zien: de hier genoemde schade 𝐷 

representeert de nadelen voor de gebruikers, in economisch jargon de verlaging van het 

consumentensurplus als gevolg van de overeenkomst. Maar deze schade voor de huidige 

gebruikers kan niet worden gelijkgesteld aan de schade aan de mededinging. Het is deze schade, 

𝐷𝑚, die telt. 𝐷𝑚 omvat de verlaging van het consumentensurplus, maar ook de schade voor 

eventuele toekomstige consumenten, alsmede de schade die de concurrentie als systeem 

berokkend wordt. Of deze schade 𝐷𝑚 überhaupt gekwantificeerd kan worden weet ik niet, maar 

als dat zo is, dan geldt zeker 𝐷𝑚 > 𝐷 en het verschil zou wel eens erg groot kunnen zijn. Om 

uitgezonderd te kunnen worden van het verbod uit Artikel 101.1 VWEU moet voldaan zijn aan 

𝐵 ≥ 𝐷𝑚 en deze voorwaarde is veel strikter.  

Alles goed en wel zult u zeggen. Het bovenstaande gaat over Europa, maar de Leidraad gaat 

alleen over afspraken die (alleen) onder de Nederlandse Mededingingswet vallen en bij ons 

staat gewoon in de Wet dat als aan de vier voorwaarden uit Artikel 6.3 Mw voldaan is, de 

afspraak vrijgesteld is van het verbod uit Artikel 6.1 Mw. Dit is juist, maar ook jammer. Ook 

bij ons werd in het verleden aan concurrentie een groter belang toegekend. In de oorspronkelijke 

versie van de Wet (uit 1997) stond in Artikel 17: “De directeur-generaal kan op aanvraag een 

ontheffing verlenen….”.  Volgens mij is kunnen iets anders dan moeten. In Nederland hebben 

we de modernisering van het Europese Mededingingsrecht aangegrepen om onze 

Mededingingswet op dit punt fundamenteel te veranderen.57 Interessant is dat dit zonder enige 

discussie gebeurd is. In de oorspronkelijke versie van de Wet modernisering EG-

mededingingsrecht was deze wijziging niet voorzien en, overeenkomstig de uitvoeringstoets 

van de NMa en de Aanwijzingen voor de regelgeving, werden alleen wijzigingen voorgesteld 

die strikt noodzakelijk waren voor implementatie van Richtlijn 1/2003. Vijf maanden later werd 

echter een gewijzigd wetsvoorstel gepubliceerd, waarin werd voorgesteld de ontheffing uit 

Artikel 17 te vervangen door de vrijstelling uit het huidige Artikel 6.3 Mw. Zonder enige 

discussie over dit punt werd het gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen door het 

 
56 Voor mij is een afweging iets anders dan prioritering; prioritering voorkomt dat afgewogen moet worden. 

Maar misschien ligt het voor juristen anders. 
57 Wet modernisering EG-mededingingsrecht, Kamerstukken 29276.   
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Parlement aangenomen, in de Eerste Kamer zelfs zonder beraadslaging en stemming. Hoewel 

mededinging in de terminologie van de WRR een publiek belang is, hebben we concurrentie 

gedegradeerd tot instrument. Ik begrijp dat onder de Nederlandse Wet door de ACM en 

rechtbanken toch een afweging gemaakt wordt tussen Artikel 6.1 Mw en Artikel 6.3 Mw,58 

maar ik vraag mij af wat de wettelijke basis daarvoor is.  

7. De Leidraad Duurzaamheidsafspraken 

Afspraken die voldoen aan de voorwaarden uit Artikel 6.3 Mw zijn vrijgesteld van het 

kartelverbod uit Artikel 6.1 Mw. Bij ons gelden dezelfde economische wetten als elders. 

Hoewel ook hier de grootse baten van concurrentie uit innovatie komen, speelt, bij de toets of 

een mededingingsbeperkende afspraak toegestaan is, innovatie geen enkele rol. Als gevolg van 

de automatische vrijstelling verdwijnt daarom bij ons, bij de beoordeling van afspraken onder 

Artikel 6 Mw, de innovatie, en het inzicht dat de mededinging beschermd moet worden omdat 

deze de innovatie stimuleert, eerder uit beeld. Dit blijkt ook duidelijk uit de infographic in het 

nieuwsbericht dat de ACM bij publicatie van de Leidraad uitbracht.59 Zo worden meer 

afspraken toegestaan dan maatschappelijk wenselijk is. Ook in de Duurzaamheidsleidraad 

wordt innovatie stiefmoederlijk bedeeld; de term komt slecht vier keer voor, en passant. 

Gemeld wordt dat (i) mededinging zowel innovatie als duurzaamheid kan bevorderen; (ii) 

duurzaamheidsafspraken die gericht zijn op innovatie vaak de mededinging stimuleren; (iii) 

duurzaamheidsvoordelen betrekking kunnen hebben op innovatie; en (iv) voordelen op het vlak 

van innovatie laten zich minder goed in cijfers vangen.60 Het laatste is juist, maar de relatie 

tussen mededinging, innovatie en duurzaamheid is cruciaal, en vereist meer aandacht. Goed 

beleid vereist een goed begrip van deze relatie.61  

Middels de Leidraad maakt de ACM duidelijk welke duurzaamheidsafspraken wel en welke 

niet zijn toegestaan, en hoe bedrijven kunnen nagaan of een afspraak aan de voorwaarden uit 

 
58 Dit wordt ook gesuggereerd door de titel van Hoofdstuk 5 van de Leiddraad: “Duurzaamheidsafspraken met 

voordelen die opwegen tegen de mededingingsbeperkingen”. Maar dat Hoofdstuk gaat uitsluitend over de 

voorwaarden uit Artikel 6.3 Mw en laat niet zien hoe de in titel beloofde afweging gemaakt moet worden. 
59 ACM, “ACM biedt meer mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven om klimaatdoelen te halen”,  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-biedt-meer-mogelijkheden-voor-samenwerking-tussen-bedrijven-om-

klimaatdoelen-te-halen. Voor andere kritiek op deze weergave, zie Schinkel, 2000, op. cit. 
60 Leidraad, 2, 17, 30, 33. 
61 Innovatie levert het innoverende bedrijf een voorsprong op en kan dus ook leiden tot (tijdelijk?) minder 

intensieve concurrentie. Het is juist die (tijdelijke?) marktmacht die innovatie stimuleert. In markten met 

netwerkeffecten dreigt het gevaar van market tipping en een markt die zich niet corrigeert, of pas na heel lange 

tijd. In een dergelijk geval kan interventie op basis van de Mededingingswet nodig zijn; zie T. Philippon, “The 

Great Reversal; How America Gave Up on Free Markets”, Belknap Press, 2019.   

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-biedt-meer-mogelijkheden-voor-samenwerking-tussen-bedrijven-om-klimaatdoelen-te-halen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-biedt-meer-mogelijkheden-voor-samenwerking-tussen-bedrijven-om-klimaatdoelen-te-halen
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Artikel 6.3 Mw voldoet. Bedrijven moeten zelf beoordelen of aan de voorwaarden voldaan is, 

maar de ACM biedt aan bedrijven hierbij te assisteren. Verder committeert de ACM zich om in 

die gevallen waar bedrijven de Leidraad nauwgezet volgen, maar er toch strijdigheid met 

Artikel 6.1 Mw blijkt te zijn, geen boetes op te leggen. 62 Dit initiatief en de welwillendheid van 

de ACM zijn zeer te prijzen. Marktpartijen stellen dat zij zelf moeilijk kunnen beoordelen of 

hun afspraken toelaatbaar zijn,63 en claimen dat het mededingingsrecht een barrière opwerpt 

voor het maken van maatschappelijk gewenste afspraken, maar minder duidelijk is of dit ook 

daadwerkelijk zo is, dan wel of bedrijven dit als excuus gebruiken om hun eigen falen te 

maskeren. De First Move van de ACM impliceert dat bedrijven nu echt met hun billen bloot 

moeten. 

De Leidraad definieert duurzaamheidsafspraken als “afspraken die gericht zijn op het 

identificeren, voorkomen, beperken of herstellen van de negatieve impact van economische 

activiteiten op mensen (inclusief hun arbeidsomstandigheden), dieren, milieu of natuur”. 64 De 

Leidraad stelt dat duurzaamheidsvoordelen vaak verband houden met een vermindering van 

negatieve externaliteiten,65 maar strikte lezing van de ACM-definitie impliceert m.i. dat alleen 

bij een negatieve externaliteit van een duurzaamheidsafspraak gesproken kan worden. Wat 

anders zou met “negatieve impact” bedoeld kunnen worden? De vraag is niet zuiver 

academisch. De Leidraad stelt dat een leefbaar (of eerlijk) loon in ontwikkelingslanden als een 

duurzaamheidsvoordeel gezien kan worden, 66 maar is hierbij, volgens de economische 

definitie, sprake van een externaliteit? Als dit al zo is, dan is het wel een zeer subjectieve. 

Concreet is dus de vraag of een afspraak over arbeidsvoorwaarden wel als een 

duurzaamheidsafspraak geclassificeerd kan worden. Deze onduidelijkheid zou in de definitieve 

versie van de Leidraad weggenomen moeten worden. Het lijkt belangrijk om het begrip 

negatieve impact (of negatief extern effect) nauwkeurig te omschrijven en aan te geven in welke 

mate bij de economische definitie van een externaliteit wordt aangesloten. 

Economen spreken van een externaliteit bij de productie van een goed als het welzijn van een 

individu of de productiekosten van een ander goed direct afhangen van hoe het eerste goed 

 
62 Leidraad, 62. 
63 Ook in dit nummer wordt gesteld dat bedrijven een complexe afweging moeten maken; zie bijvoorbeeld 

Goffau en Van Heezik. N.m.m. vereist nagaan of aan de voorwaarden uit Artikel 6.3 voldaan is niet zo’n 

complexe afweging. 
64 Leidraad, 6. 
65 Leidraad, 30. 
66 Leidraad, 35, 39. 
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geproduceerd wordt of van hoeveel daarvan geproduceerd wordt. Het is al voldoende als één 

individu of één bedrijf beïnvloed wordt, zodat deze definitie te ruim lijkt om voor het beleid 

bruikbaar te kunnen zijn. Anderzijds is zij te eng omdat het milieu niet expliciet genoemd wordt; 

dit zit verstopt in “een individu”, dat nu nog niet geboren hoeft te zijn. De Leidraad definieert 

externaliteiten als “niet in de bedrijfskosten opgenomen factoren die wel kosten voor de 

samenleving representeren” en stelt terecht “Het verminderen van externaliteiten betekent dat 

bij de productie en consumptie van producten meer rekening wordt gehouden met het beslag 

dat zij leggen op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefomstandigheden van de mens. Dit 

kan tot voordeel strekken van de samenleving als geheel, inclusief de gebruikers nu en in de 

toekomst.”67  De tekst is echter niet eenduidig omdat niet helder is wat telt als “kosten voor de 

samenleving”. Vanuit economisch (en menselijk) perspectief moet hieronder ook subjectief 

welzijnsverlies worden begrepen, maar zoals paragraaf 2 heeft laten zien, toch ook niet weer al 

dat verlies.  

De ACM maakt onderscheid tussen milieuschadeafspraken en overige 

duurzaamheidsafspraken. Tot de tweede categorie behoren overeenkomsten die zich richten op 

sociale verbeteringen of het dierenwelzijn; milieuschadeafspraken zijn afspraken die zich 

richten op “het verbeteren van productieprocessen die schade veroorzaken voor mens, milieu 

en natuur.”68 Milieuschadeafspraken die (i) gericht zijn op het voorkomen of beperken van 

evidente milieuschade en (ii) een efficiënte bijdrage leveren aan de naleving van een 

internationale of nationale norm ter voorkoming van milieuschade waaraan de overheid is 

gebonden, krijgen in de Leidraad een andere behandeling worden dan overige 

duurzaamheidsafspraken. Voor de eenvoud noem ik dit officiële en efficiënte afspraken ter 

voorkoming van evidente milieuschade. Het persbericht waarmee de Leidraad werd 

aangekondigd spreekt in het geval van milieuschade over evidente externaliteiten, terwijl 

dierenwelzijn als een situatie zonder evidente externaliteiten gezien wordt.69 De Leidraad maakt 

niet duidelijk wat met evident bedoeld wordt en het is niet duidelijk waarom bij dierenwelzijn 

niet van evidente externaliteiten gesproken zou kunnen worden. De economische wetenschap 

maakt geen onderscheid tussen evidente en niet-evidente externaliteiten. Het lijkt zinvol in de 

definitieve versie van de Leidraad het begrip evident beter te omschrijven en beter te motiveren 

waarom verschillende typen duurzaamheidsafspraken verschillend behandeld zouden moeten 

 
67 Leidraad, 30. 
68 Leidraad, 39. 
69 ACM, Nieuwsbericht Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken, 9 september 2020, 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/concept-leidraad-duurzaamheidsafspraken  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/concept-leidraad-duurzaamheidsafspraken
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worden. Men kan zich immers ook “officiële en efficiënte” afspraken betreffende dierenwelzijn 

voorstellen. 70  

De Leidraad stelt dat alleen objectieve duurzaamheidsvoordelen in aanmerking worden 

genomen. Dit zijn “voordelen die niet alleen waardevol zijn voor de gebruikers maar in het 

algemeen ook voor (delen van) de samenleving in bredere zin” 71. Dit sluit aan bij de discussie 

in paragraaf 2 waarin werd gesteld dat sommige externaliteiten objectiever zijn dan andere 

omdat ze door meer mensen ervaren worden. De vraag is natuurlijk door hoeveel mensen een 

subjectief voordeel ervaren moet worden, en in welke mate, alvorens van een objectief voordeel 

gesproken kan worden. 

In de kern stelt de ACM voor om het begrip duurzaamheidsvoordelen steeds breed op te vatten 

en bij “officiële en efficiënte” milieuschadeafspraken de eis dat gebruikers volledig 

gecompenseerd worden te laten vervallen. Beide voorstellen zijn in lijn met de ideeën uit 

paragraaf 5. De Leidraad maakt weinig woorden vuil aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde en 

de voorwaarde betreffende restconcurrentie. Dit is terecht, zoals in paragraaf 5 betoogd werd. 

Bij de noodzakelijksvoorwaarde moet vooral gecheckt worden of een First Mover 

Disadvantage claim geloofwaardig is; de presumptie moet zijn dat dit niet zo is. In dit verband 

is ook de notitie “Welzijn kip van nu en ‘kip van morgen’” relevant.72 De resultaten van dit 

onderzoek zijn overigens sterker dan de ACM ze presenteert: ze suggereren niet alleen dat de 

“Kip van Morgen”-afspraak niet noodzakelijk was om de daarin vastgelegde minimumeisen te 

realiseren, ze bewijzen dat ook. Ik neem overigens aan dat de noodzakelijksvoorwaarde strikt 

gehanteerd zal worden (least restrictive means) en niet als een vorm van proportionaliteit (zoals 

in niet duidelijk onevenredig). Het zou goed zijn dit te verduidelijken. Het advies aan partijen 

om eerst te toetsen of aan deze voorwaarden voldaan is, is uiterst zinvol.73 Misschien had 

benadrukt kunnen worden dat de noodzakelijksvoorwaarde een moeilijk te nemen horde is.  

De eerste voorwaarde om aan het kartelverbod te ontsnappen wordt in de Leidraad 

geformuleerd als: “De afspraken leveren efficiëntievoordelen op, waaronder 

duurzaamheidsvoordelen”.74 Verderop in de Leidraad wordt simpelweg gesproken over 

 
70 Met officieel en efficiënt bedoel ik dat aan vergelijkbare voorwaarden uit alinea 38 van de Leidraad voldaan 

is, d.w.z. de afspraak is een efficiënte bijdrage aan de vermindering van schade en draagt bij aan het behalen van 

een norm waaraan de Staat gebonden is. 
71 Zie ook Leidraad, 29, 30. 
72 ACM, “Welzijn kip van nu en ‘kip van morgen’”, op. cit. 
73 Leidraad, 27. 
74 Leidraad, 24. 
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voordelen. Of er een verschil is tussen “efficiëntievoordelen” en “voordelen” wordt niet 

duidelijk. Vanuit economisch perspectief zijn de begrippen equivalent: X is efficiënter dan Y 

als X met dezelfde middelen meer realiseert, of als X hetzelfde realiseert als Y, maar dan met 

minder middelen. In beide gevallen is sprake van een voordeel.  

De Leidraad stelt dat de voor- en nadelen van een duurzaamheidsafspraak niet altijd 

gekwantificeerd hoeven te worden.75 Als gekwantificeerd wordt, dan moeten de voor- en 

nadelen op één noemer worden gebracht door deze op geld te waarderen (monetariseren).76 Dit 

betekent dat in zo’n geval een kosten-baten analyse gemaakt moet worden. Er is dus geen ruimte 

voor de twee andere methoden, die door Eva van der Zee in dit nummer besproken worden.77 

Dit is ook terecht: die andere methoden zijn veel te grofmazig. Ze zijn vergelijkbaar met het 

berekenen van de kartelschade door het BNP te vergelijken in de situatie met kartel en zonder. 

Macro-economische grootheden zijn niet geschikt om micro-economische effecten te meten. 

Genoemd wordt dat kwantificering niet nodig is als de nadelen voor de mededinging duidelijk 

geringer zijn dan de voordelen van de afspraak.78 Hoe vastgesteld kan worden dat het evident 

is dat de baten van een overeenkomst ruimschoots opwegen tegen de nadelen voor de 

mededinging is mij overigens een raadsel. Anderzijds denk ik ook dat, hoewel een KBA nuttig 

kan zijn om de korte-termijn voordelen af te wegen tegen het verlies aan consumentensurplus, 

men de waarde van deze exercitie ook niet moet overschatten. Of innovatie succesvol zal zijn 

en hoe lang dat succes op zich zal laten wachten zijn moeilijk te voorspellen, zodat de baten 

van innovatie moeilijk zijn in te schatten. De in paragraaf 2 genoemde wijze les van Robert 

Bork mag niet vergeten worden; niet alles van waarde is kwantificeerbaar. 

In relatie tot de in de Leidraad voorgestelde billijkheidsvoorwaarde kunnen twee opmerkingen 

gemaakt worden. Ten eerste wordt de gebruiker op traditionele manier gedefinieerd. Hoewel 

zowel huidige als toekomstige gebruikers meegeteld worden, blijft de telling beperkt tot de 

keten van directe gebruikers tot de eindconsument.79 De niet-betalende gebruikers, die wel 

schade van de externaliteit ondervinden worden hier niet genoemd. Op dit punt lijkt de Leidraad 

inconsistent, of in ieder geval onvoldoende gemotiveerd: waarom wordt de ene groep niet-

betalenden (de toekomstige generaties) wel meegenomen, maar een andere groep (de nu 

 
75 Artikel 101.3 vereist dit ook helemaal niet; nergens staat dat de (alle) nadelen in kaart gebracht moeten 

worden. In het bijzonder hoeven de nadelen voor concurrentie niet in kaart gebracht te worden.  
76 Leidraad, 45. 
77 E. van der Zee “kwantificering van de voor-en nadelen van duurzaamheidsafspraken”, dit nummer.  
78 Leidraad, 46, 48. 
79 Leidraad, 36. 
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levenden die door de externaliteit geraakt worden) niet? Ik denk dat de ACM niet om deze vraag 

heen kan. Van belang is ook dat, als de groep gebruikers ruim gedefinieerd wordt, de nieuwe 

billijkheidstoets van de ACM precies dezelfde is als de huidige van de Europese Commissie. 

De Europese Commissie heeft als uitgangspunt dat de gebruikers, als groep, tenminste 

gecompenseerd moeten worden voor de nadelen die zij van de mededingingsbeperking 

ondervinden. In de notatie van paragraaf 5 is dit: 𝐵𝑖 ≥ 𝐷. De Leidraad stelt voor van dit 

uitgangspunt af te wijken als de afspraak (i) gericht is op het voorkomen of beperken van 

milieuschade, en (ii) een efficiënte bijdrage levert aan de naleving van een norm ter voorkoming 

van milieuschade waaraan de overheid gebonden is.80 De standaard definitie van efficiënt is “er 

is geen betere”, maar het lijkt dat ACM’s definitie in dit geval hiervan afwijkt. De Leidraad 

stelt: “wanneer de kostenstijging die het gevolg is van de mededingingsbeperking lager is dan 

de verwachte duurzaamheidswinst, gewaardeerd via een schaduwprijs op basis van 

preventiekosten, dan is dat een aanwijzing dat de bijdrage van het initiatief als efficiënt kan 

worden aangemerkt”.81 Ik kan niet helemaal doorgronden wat hier bedoeld is, maar in ieder 

geval wordt het begrip “efficiënt” hier niet goed gebruikt; er staat slechts dat de afspraak beter 

is dan niets doen, maar er staat niet dat er niets beter is dan de afspraak. Het lijkt mij dat de 

tweede voorwaarde in de definitieve versie van de Leidraad veel duidelijker opgeschreven zou 

moeten worden. Overigens is ook de vraag of de benchmark niet ambitieuzer zou moeten zijn: 

niet de schaduwprijs, maar de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van emissies. Ter 

illustratie, de maatschappelijke kosten van CO2-emissies bedragen nu meer dan 50 €/Mton, 

maar op de Europese emissiehandelsmarkt hoeft momenteel slechts ongeveer 25 €/Mton 

betaald te worden.  

De ACM stelt voor dat, voor milieuschadeafspraken die aan beide voorwaarden voldoen, 

gebruikers niet volledig gecompenseerd hoeven te worden. Het voorstel is slechts te eisen dat 

de totale voordelen van de afspraak minstens zo groot zijn als de schade die gebruikers van de 

afspraak ondervinden. In de notatie van paragraaf 5 is dit 𝐵 ≥ 𝐷. Dit betekent dat de baten 

groter zijn dan de kosten, m.a.w. de netto baten zijn positief.82 Zoals boven al opgemerkt 

resulteert deze formule ook uit de benadering van de Europese Commissie als men alle burgers 

 
80 Leidraad, 38. 
81 Leidraad, 50 
82 De eerste positieve voorwaarde (er is een voordeel) is dan 𝐵 ≥ 0; de billijkheidsvoorwaarde is 𝐵 ≥ 𝐷; 

normaal gesproken is deze tweede dan strikter. 
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als consumenten ziet, wat in het geval van de opwarming van de aarde, een globaal probleem, 

heel redelijk is.   

Zoals reeds gezegd zijn de inspanningen van de ACM te prijzen. Het is echter jammer dat onze 

Mededingingswet van een gering geloof in concurrentie getuigd. Omdat de combinatie van 

samenwerking, efficiëntie en billijke verdeling voorrang heeft boven mededinging wordt de 

echte afweging niet gemaakt. De relevante vergelijking is niet 𝐵 ≥ 𝐷, maar 𝐵 ≥ 𝐷𝑚 . Volgens 

de huidige wet speelt de schade aan concurrentie geen rol, er moet slechts voldaan dat enige 

concurrentie overblijft. Dit is in lijn met Snoeps opmerking “concurrentie is een instrument”, 

maar het lijkt mij daarom nog niet verstandig en niet passend in de Europese context. Niet alleen 

biedt dit weinig bescherming voor concurrentie, het impliceert ook dat ons lange-termijn 

welzijn geschaad wordt.  

8. Conclusie 

Ik vat het bovenstaande samen in twaalf stellingen: 

i) Mededinging is méér dan een instrument, het is een publiek belang dat bescherming 

verdient. 

ii) De grootste baten van mededinging zijn niet direct zichtbaar noch meetbaar, en liggen 

in de toekomst; concurrentie bevordert de innovatie, waarvan niet alleen wij, maar 

vooral ook toekomstige generaties profiteren. 

iii) Het publiek belang van concurrentie wordt onvoldoende beschermd door de 

Nederlandse Mededingingswet en is mogelijk, als gevolg van Verordening 1/2003, ook 

in Europa onvoldoende beschermd. 

iv) Een afweging binnen Artikel 101.3 VWEU (Artikel 6.3 Mw) is een afweging tussen de 

maatschappelijke baten van een afspraak en schade aan de consumentenwelvaart. Deze 

afweging is een andere en minder belangrijke dan de overall afweging tussen de 

maatschappelijke baten van een afspraak en de kosten van een beperking van de 

mededinging die Artikel 101 VWEU vereist. 

v) De algehele afweging die Artikel 101 VWEU vereist, is een afweging tussen 

onvergelijkbare grootheden, die daarom lastig, of niet, via een kosten-baten analyse 

gemaakt kan worden. 

vi) Artikel 101.1 VWEU moet streng gehandhaafd worden, maar bij de toepassing van 

Artikel 101.3 VWEU mogen, bij de twee positieve voorwaarden, de sluizen wijd 

opengezet worden.  
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vii) Het First Mover Disadvantage is een fictie. Bij de beoordeling van een 

duurzaamheidsafspraak moet daarom de presumptie gelden dat de afspraak niet 

noodzakelijk is. 

viii) Gegeven het belang van innovatie moet bij de beoordeling van een 

duurzaamheidsafspraak vooral gekeken worden of deze de innovatie bevordert, en meer 

specifiek of deze de innovatie meer bevordert dan mededinging zou doen. Voor de 

beoordeling van duurzaamheidsafspraken is daarom de groepsvrijstellingsverordening 

inzake O&O relevant.83 

ix) Omdat innovatie pad-afhankelijk is, is er een rol voor de overheid bij het stimuleren van 

groene innovatie; dit kan door het verschaffen van O&O-subsidies voor groene 

technologie en het gelijktijdig belasten van vervuilende technologie.  

x) Als een product met (negatieve) externe effecten verbonden is, zijn er goede argumenten 

om alle burgers wiens welzijn door dit effect geraakt wordt tot de relevante markt te 

rekenen en deze als gebruikers te bestempelen. 

xi) In het geval van (negatieve) externe effecten is er geen reden om vast te houden aan het 

uitgangspunt dat betalende gebruikers volledig gecompenseerd moeten worden bij een 

afspraak die deze negatieve effecten vermindert en voldoet aan de voorwaarden uit 

Artikel 101.3 VWEU     

xii) Het initiatief van de ACM om te komen tot een Leidraad Duurzaamheidsafspraken is te 

prijzen. De concept Leidraad bevat niettemin onduidelijkheden en mogelijk ook 

inconsistenties die geëlimineerd moeten worden. 

 
83 Verordening 1217/2010 van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en 

ontwikkelingsovereenkomsten, Publicatieblad L 335/36-42, 18 december 2010. 


