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Congres Markt en Mededinging/Elsevier 

Presentatie van mr. G.J.C.M. Bakker en drs. A.J.M. Kleijweg, 

23 april 2008 

 

- alleen het gesproken woord geldt - 

 

“Greed is good” 

Gerard Bakker: 

 

Inleiding 

“The new law of evolution in corporate America seems to be survival of the unfittest. 

Well, in my book you either do it right or you get eliminated…I am not a destroyer of 

companies. I am a liberator of them! The point is, ladies and gentlemen, that greed – 

for lack of a better word – is good.” 

 

Dames en heren, 

 

Dit zegt Gordon Gekko alias Michael Douglas in de film Wallstreet als hij de 

aandeelhoudersvergadering van Teldar Paper toespreekt. 

 

o Greed is good. Of, zoals de beroemde beursgoeroe Soros de moraal van de 

markt kenschetste: “Alleen de gewetenlozen eindigen aan de top.”1 

o Ooit komt er wellicht een moment dat ondernemingen worden geleid door 

mensen die het sluiten van kartelovereenkomsten net zo sjiek vinden als 

witwassen, belastingontduiking, fraude en diefstal… 

o Maar vooralsnog overheersen zakelijke overwegingen. Ondernemingen maken de 

afweging tussen de verwachte schade van detectie en de verwachte netto 

voordelen van een kartel. 

o Aad Kleijweg en ik – Gerard Bakker – danken aan diezelfde ondernemingen onze 

mooie baan. Per 1 juni geven wij gezamenlijk leiding aan de nieuwe directie 

Mededinging van de NMa. 

                                                           
1 George Soros (1998), De ondergang van het mondiale kapitalisme. 
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o Toen ik Aad tijdens de voorbereiding op dit congres deze opening voordroeg, 

suggereerde hij het verhaal wat te nuanceren en in een bredere context te 

plaatsen. Mededingingsbeperkingen zijn immers niet allemaal even schadelijk. Hij 

zal dat straks zelf doen. Vervolgens blikken we kort terug op de resultaten van 10 

jaar mededingingstoezicht en geven we onze visie voor de toekomst. Tot slot zult 

u het genoegen proeven de première bij te wonen van de net gereedgekomen 

clementiefilm. 

 

o Maar eerst de nuance… 

 

Aad Kleijweg: 

 

Calculus van het publieke belang 

o Daarvoor kijken we kort terug naar begin vorige eeuw. Ook toen al bestonden er 

discussies over de ratio achter marktwerking en overheidsingrijpen: de calculus 

van het publieke belang. Volgens het destijds heersende Pigouviaanse denken 

waren overheidsingrepen in de markt gerechtvaardigd door het bestaan van 

externe effecten, zoals bijvoorbeeld in het geval van luchtverontreiniging door een 

fabriek.2 

o In de jaren zestig ontketende de jurist Coase een revolutie. Met zijn beroemd 

geworden Coase-theorema stelde hij dat overheden bij afwezigheid van 

transactiekosten beter kunnen zorgen voor een heldere verdeling van 

verhandelbare eigendomsrechten dan rechtstreeks in te grijpen in de markt3. 

Daarna spitste de discussie zich toe op de vraag hoe hoog transactiekosten in de 

praktijk zijn. 

o Economen hebben inmiddels verschillende handreikingen gedaan om afwegingen 

tussen overheid en markt zorgvuldig te maken, maar de bewijsbaarheid van 

causaliteiten blijft een uitdaging, zeker wanneer daarbij niet alleen economische, 

maar ook andere publieke belangen een rol spelen4. Bovendien ontbreekt het 

                                                           
2 Pigou, A. (1921), The Economics of Welfare. 
3 Coase, R. (1960), The problem of social cost. 
4 Teulings, C., Bovenberg, L. & Van Dalen, H. (2003) Rapport De Calculus van het Publieke Belang. Voor meer 

achtergronden, zie ook Teulings, C., Bovenberg, L. & Van Dalen, H. (2005) De cirkel van goede intenties: De economie van 

het publieke belang, Amsterdam University Press. 
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Rendement op investering
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vaak aan de benodigde data5. In dit licht is het recente rapport van EZ over 

marktwerking voorzichtig in haar conclusies aangaande de effecten daarvan6. 

o Ook in het mededingingsrecht is meer nuance gekomen. Waar voorheen al snel 

op conceptuele basis werd aangenomen dat een mededingingsbeperking 

schadelijk was, moeten mededingingsautoriteiten nu de schadelijke effecten 

aantonen. Alleen bij hard core inbreuken wordt die schadelijkheid gevoeglijk 

aangenomen. 

 

Gerard Bakker: 

 

Het rendement van 10 jaar NMa 

o De NMa heeft de afgelopen 10 jaar een mooi track record opgebouwd. Ik heb 

onlangs het rendement van de NMa in een grafiekje laten zetten7. Iedere 

investeerder droomt van dergelijke rendementscijfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Het betreft een conservatieve schatting van alleen de éénjarige statische 

effecten. Het werkelijke rendement ligt dus nog veel hoger. De OESO heeft in 

2005 berekend dat het BNP in Nederland in potentie met bijna 3 % omhoog kan 

                                                           
5 Teulings, C. De Bijl, P. (2008), Marktordeningsbeleid: brengt het ons wat we ervan verwachten? In Kalbfleisch, P. , 

Sinderen, J. , Van den Ende, A. , Van Oers, M. & Van Bergeijk, P.A.G., “Trust en antitrust.”  p.33-43. 
6 Ministerie van Economische Zaken (2008), Rapport Onderzoek Marktwerkingsbeleid, dat op 18 februari 2008 door onze 

Minister Van der Hoeven aan de Tweede Kamer werk gezonden (Kamerstukken II, 2007-2008, 24036, nr. 343). 
7 De totale kosten van de NMa zijn hierbij afgezet tegen de opbrengsten in welvaartstermen, zoals die in de Jaarverslagen 

van de NMa worden gepubliceerd.  
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door rechtshandhaving op het terrein van mededinging. Er is dus nog ruimte voor 

groei. 

o En het belang van een gezonde concurrerende economie wordt nog groter onder 

invloed van de globalisering. Bij een toenemende internationale concurrentie is 

het van belang dat Nederlandse ondernemingen hun efficiency op peil hebben. 

Wanneer zij niet tijdig anticiperen, gaan zij achterlopen, met alle consequenties 

van dien. 

 

Koers voor de toekomst 

1. Missie, taken 

o Om dergelijke rendementspercentages ook in de toekomst te halen zal de NMa 

haar aanpak voortdurend vernieuwen. De missie en taken van de NMa zullen 

naast verandering de enige constanten zijn:  

Markten laten werken door: 

1. Toetsen van fusies en overnames; 

2. Beëindiging van kartels en misbruik e.m.p.: blijvende 

gedragsverandering in de markt (opsporen, beboeten en 

bewerkstelligen cultuurverandering). 

 

2. Aanpassing organisatiestructuur 

o Onze organisatiestructuur gaat per 1 juni op de schop. De directies 

Concentratiecontrole (Coco) en Concurrentietoezicht (CT) fuseren dan tot de 

nieuwe directie Mededinging. Dit heeft als doel de vergroting van de flexibiliteit, 

verplatting van de organisatie (meer opsporingscapaciteit) en een sterkere 

bundeling van marktkennis en ervaring in sectorale clusters. Bijkomend voordeel 

is dat ondernemingen straks met één loket te maken krijgen voor zowel 

concentratiezaken als concurrentiezaken. En tevens bieden fusiezaken natuurlijk 

een unieke informatiebron voor het in kaart brengen van inbreuken8. 

                                                           
8 Uitwisseling van gegevens en inlichtingen tussen CoCo en CT blijft binnen de hoofdregel van artikel 90 Mw. Beide 

directies zijn immers belast met de toepassing van de Mededingingswet. Aan uitwisseling van gegevens ten behoeve van 

bijvoorbeeld een ontheffing staat artikel 90 Mw niet in de weg. Wel geldt dat gegevens en inlichtingen die door de 

directies zijn verkregen in het kader van een procedure met betrekking tot een niet punitief besluit niet zonder meer 

mogen worden gebruikt in een sanctiezaak. 
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Aad Kleijweg: 

 

3. Concentratietoezicht 

o Sinds de wetswijziging AMEW per 1 oktober 2007 worden concentratiemeldingen 

getoetst op significante belemmeringen van de daadwerkelijke concurrentie. 

Daarmee is het concentratietoezicht in lijn gebracht met de toets van de Europese 

Commissie. 

o De rechter toetst onze concentratiebesluiten op de deugdelijkheid van de 

motivering, de interpretatie van wettelijke begrippen, de materiële juistheid van de 

bewijselementen, evenals de betrouwbaarheid en de samenhang daarvan. 

Bovendien toetst zij of de bewijselementen voldoende fundament bieden voor de 

getrokken conclusies. 

o Bij de inzet van modelberekeningen moeten deze een realistische weergave 

vormen van het gedrag op de betreffende relevante markt. In de zaak 

Nuon/Reliant bevestigt het CBb dat daarbij geen onderzoeksmethode bij voorbaat 

wordt uitgesloten, zolang deze in hoge mate transparant is, zowel wat betreft de 

consistentie van de uitkomst als van de aannames waarop zij is gebaseerd.9 En 

de benodigde data? Die kunnen we – mits ze er zijn - in de regel opvragen. 

o Tot zover lijken er geen wezenlijke afwijkingen ten opzichte van het 

concurrentietoezicht. Het prospectieve karakter van concentratietoetsen vormt 

echter een extra uitdaging. Toekomstige marktontwikkelingen laten zich nu 

eenmaal niet makkelijk voorspellen. 

o Wel ligt er een zeker spanningsveld tussen enerzijds de toetsbaarheid van de 

onderzoeksmethoden en de input die gebruikt wordt en anderzijds het belang van 

geheimhouding van concurrentiegevoelige gegevens. Per geval wordt bekeken 

welke oplossingen hiervoor te bedenken zijn. In het uiterste geval kan alleen de 

rechter worden geboden in al het onderliggende materiaal. 

o Bij het maken van marktafbakeningen vormt de SSNIP-test een algemeen 

geaccepteerde methode. Maar wanneer een directe effectmeting mogelijk is kan 

                                                           
9 CBb 27 september 2002, AB 2002, 331 (Essent/Edon). 
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een exacte marktafbakening achterwege gelaten worden, zoals ondermeer 

gebeurd is in de zaak Laurentius Ziekenhuis Roermand – St. Jans Gasthuis10. 

o U begrijpt, iedere zaak vormt een “brainteaser”. 

 

Gerard Bakker: 

 

4. Opsporing 

o Op het gebied van opsporing is ook de genuanceerde boodschap helder. Wij 

hebben ons voor de komende drie jaar ten doel gesteld om 30 

handhavingsproducten op te leveren. Daarmee maken we de zakelijke afweging 

voor ondernemingen een stuk makkelijker: gewoon niet aan beginnen. 

o Vergroting van de pakkans vormt de kern van de NMa-strategie. De wetswijziging 

AMEW biedt ons hiertoe nieuwe bevoegdheden. Zo kunnen we nu ook feitelijk 

leidinggevers van kartels beboeten tot een maximum van € 450.000,- . Daar 

verwachten we veel van. 

o Ook heeft de NMa de bevoegdheid gekregen om woningen te betreden en te 

doorzoeken. Van die bevoegdheid hebben we recentelijk voor het eerst gebruik 

gemaakt. Tevens is de mogelijkheid geïntroduceerd tot het nemen van 

toezeggingsbesluiten. Niet- naleving van een dergelijk besluit of van een 

bindende aanwijzing kan worden beboet. Boetes die worden opgelegd aan 

insolvabele ondernemersverenigingen kunnen worden verhaald op de leden van 

de vereniging. 

o Daarbij zullen wij de samenwerking met collega-autoriteiten en toezichthouders 

versterken, zowel in binnen- als buitenland. Dit komt tot al tot uiting in het 

samenwerkingsprotocol dat is gesloten tussen de NMa en de Belastingdienst11. 

Bovendien wordt stevig gewerkt aan nieuwe opsporingsmethoden, opdat we meer 

snelheid en creativiteit kunnen betrachten. Onze nieuwe digitale werkwijze levert 

daaraan een belangrijke bijdrage12. 

o Bij de presentatie van de Jaaragenda heeft Pieter Kalbfleisch al aangekondigd 

dat de NMa zich dit jaar specifiek zal richten op de zorgsector. Wanneer de 

concurrentie in die sector beperkt wordt betekent dit dat er geen optimale prijs-

                                                           
10 NMa, Zaak 5935 /  Laurentius Ziekenhuis Roermond – St. Jans Gasthuis, ’s-Gravenhage, 19 februari 2007. 
11 Zie www.NManet.nl 
12 Zie www.NManet.nl 
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/kwaliteitsverhouding tot stand komt. Dat schaadt belastingbetalers en met name 

de zorgbehoevenden onder hen. En daartegen treden wij op. De sector kan er 

dan ook op rekenen dat wij de komende tijd op diverse plaatsen in het land ons 

gezicht zullen laten zien. 

o Mocht een onderneming of feitelijk leidinggever onverhoopt tot aan zijn nek toe in 

een kartel zitten, dan bieden onze vernieuwde clementierichtsnoeren uitkomst. 

We merken in de praktijk dat deze de clementierace verlevendigen. De pakkans 

neemt toe. Immuniteit is voor de eerste melder een “offer you can’t refuse.” De 

mogelijkheid om op no names basis te verifiëren of de A-status voor een 

overtreding nog beschikbaar is, vormt bovendien een aantrekkelijke aanvulling. 

Om de bekendheid met de clementierichtsnoeren en de clementiepraktijk bij het 

publiek te vergroten hebben wij een korte film gemaakt. Die zal nu getoond 

worden. 

 

Gerard Bakker: 

 

Samenvatting en Conclusie 

Dames en heren, 

 

o Ik hoop dat u genoten hebt van de film. 

o Ter afsluiting herhaal ik nog even kort de boodschappen uit onze presentatie: 

1. Greed is good, maar kartels worden in de toekomst hard aangepakt en 

concentraties scherp getoetst. 

2. Met de wetswijziging AMEW heeft de nieuwe directie Mededinging nieuwe 

wapens gekregen. En die liggen lekker in de hand. 

3. Natuurlijk, daar waar nuances moeten worden aangebracht zullen we dat 

doen. Maar voor hard core kartels moge de boodschap duidelijk zijn. “In my 

book you either do it right or you get eliminated.” 

4. Daarmee maken we de zakelijke afweging voor bedrijven een stuk 

makkelijker: gewoon niet aan beginnen, of zo snel mogelijk beëindigen. “I am 

not a destroyer of companies. I am a liberator of them.” 
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5. De getoonde clementiefilm is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te 

informeren over de mogelijkheid van clementie. Voor de hier aanwezige 

advocaten ligt er een taak om hen te adviseren. 

6. Onze clementierichtsnoeren bieden de gelegenheid om een verstandige 

zakelijke keuze te maken…en snelheid is geboden. 

 

 

-o- 


