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Inleiding 

Dat publieke organisaties publieke belangen zouden moeten bevorderen, of deze in ieder geval niet zouden 

moeten schaden, is bijna een tautologie te noemen. Maar wat dit in de praktijk zou moeten betekenen is 

verre van duidelijk. Wat zijn publieke belangen en wie bepaalt ze? Hoeveel gewicht zouden ze moeten hebben 

wanneer ze botsen met andere belangen of, sterker nog, met elkaar? Wat is de juridische grondslag om 

publieke belangen een plaats te geven in het besluitvormingsproces van publieke organisaties? 

 Op deze en soortgelijke vragen zijn verschillende antwoorden gegeven in de doorlopende discussie 

over publieke belangen in het algemeen en over de gevolgen daarvan voor mededingingsautoriteiten in het 

bijzonder. Hoe kan marktwerking in de zorg samengaan met de samenwerking die vereist is om 

hoogwaardige zorg aan te bieden? Op welke manieren kunnen vissers een duurzame visstand waarborgen 

zonder daarbij afspraken te hoeven maken die in strijd zijn met de Mededingingswet? Hoe kunnen 

milieuproblemen een plaats krijgen in energie- en vervoerregulering? Voortbouwend op verschillende 

bijdragen in deze discussie verkent dit artikel de belangrijkste thema’s en schetst het de aanpak die in de 

praktijk boven lijkt te komen drijven op basis van gesprekken en besluiten, zowel binnen als buiten de NMa. 

Pieter Kalbfleisch heeft een belangrijke rol gespeeld in het analyseren van de juridische en economische 

grondslag van NMa-besluiten op dit terrein en uiteraard in het formuleren van NMa-beleid hierin. Het 

onderwerp van publieke belangen nam hij uiterst serieus, omdat hij ervan overtuigd was dat dit onderwerp 

een cruciale rol zal spelen voor de toekomst van het mededingingsbeleid. Graag bied ik dit artikel aan als 

mijn bijdrage ter gelegenheid van Pieters afscheid van de NMa. 

 Het eerste gedeelte geeft de belangrijkste punten van de juridische en economische achtergrond 

weer. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de recente nationale discussie over de definitie van 

publieke belangen. Het derde deel gaat in op de beslissingspraktijk, zowel binnen als buiten de NMa. Als 

laatste volgen er nog enkele slotopmerkingen.  

 De nadruk in dit stuk ligt op kartels. Soortgelijke overwegingen gelden ook voor misbruik van 

economische machtsposities, voor fusietoezicht en voor diensten van algemeen economisch belang 

(vergelijk Lavrijssen, 2010). 

 

Het juridisch kader en het welvaartsbegrip 

In zijn oratie, recent gehouden aan de Universiteit Leiden, beschrijft Ottervanger (2010) de historische en 

politieke achtergrond van het mededingingsrecht in relatie tot publieke belangen. Hij benadrukt dat het 

Europees mededingingsrecht slechts een van de vele bouwstenen is om de hoofddoelen van Europese 

samenwerking te behalen. Het mededingingsrecht kan geen prioriteit claimen. Sterker nog, met alle andere 

doelen die in de Europese verdragen zijn vastgelegd dient rekening gehouden te worden in de toepassing van 

mededingingsrecht. Naast consumentenwelvaart bestrijken deze vele andere gebieden, zoals 

volksgezondheid, milieubescherming en duurzame ontwikkeling, dierenwelzijn, energieleveringszekerheid en 

het tegengaan van klimaatverandering.  

 Daarnaast stelt Ottervanger dat het Europees mededingingsrecht flexibel genoeg is om rekening te 

houden met deze doelen. Uiteraard komt deze flexibiliteit met name voort uit de uitzonderingen op het 



kartelverbod van artikel 101(3), VWEU. Uitzonderingen zijn toegestaan als de mededingingsbeperking (1) 

bijdraagt aan verbeteringen in het productie- of distributieproces, of aan het stimuleren van technische of 

economische vooruitgang, mits (2) een redelijk deel van het te behalen voordeel ten goede komt aan de 

consument; (3) de beperkingen die opgelegd worden aan de betrokken ondernemingen noodzakelijk zijn voor 

het behalen van de doelstellingen en (4) de beperking zulke ondernemingen niet in staat stelt de concurrentie 

voor een aanzienlijk deel van de betrokken producten uit te schakelen. Volgens Ottervanger kiest de Europese 

Commissie in haar richtsnoeren voor een enge interpretatie van verbeteringen en vooruitgang die een 

uitzondering rechtvaardigen: alleen die efficiencyverbeteringen die tot lagere kosten, betere kwaliteit of 

innovaties leiden komen in aanmerking, wat een (politieke) keuze zou impliceren voor efficiënties en 

consumentenwelvaart in enge zin.   

 Lavrijssen (2010) merkt ook op dat de Europese Commissie in haar richtsnoeren een strenge 

benadering lijkt te kiezen ten aanzien van het waarborgen van niet-mededingingsgerelateerde belangen: ‘Met 

doelstellingen die door andere bepalingen in het Verdrag worden nagestreefd kan in zoverre rekening 

gehouden worden dat zij ondergebracht kunnen worden onder de vier voorwaarden van artikel 101(3), VWEU 

(ex artikel 81(3), EG)’. 1 Zij benadrukt dat het Verdrag van Lissabon het belang van beleidsverbindende 

bepalingen heeft versterkt om op die manier consistentie te garanderen tussen beleid en praktijk van de EU, 

waarbij met alle doelstellingen rekening gehouden wordt. Wat de ware bedoelingen van de Europese 

Commissie ook mogen zijn, het lijkt erop dat er geen rekening is gehouden met publieke belangen die niet 

worden gedekt door de Europese verdragen. 

 Hoewel de voorbeelden die in de richtsnoeren voorkomen inderdaad op een enge interpretatie lijken 

te duiden, sluiten de richtsnoeren de ruimere interpretatie waarvoor Ottervangen pleit op zich niet uit. 

Economische vooruitgang en hogere kwaliteit zijn op zichzelf genomen ruime begrippen. Deze zouden elk 

aspect moeten omvatten dat consumenten belangrijk vinden en kunnen zelfs aspecten omvatten die derden 

belangrijk vinden (zowel positief als negatief). In de economische theorie zijn er geen goede redenen te 

vinden voor een enge interpretatie van (consumenten)welvaart. Elke inperking die toegepast wordt in 

economische studies zou gezien moeten worden als een praktische benadering van het ruimere begrip. 

Daarom zie ik geen enkele reden waarom de wet en de richtsnoeren geen ruimte zouden bieden voor een 

ruimere interpretatie van verbeteringen en vooruitgang, waaronder aspecten van publieke belangen, die een 

concurrentiebeperking kunnen rechtvaardigen binnen de grenzen van artikel 101(3).  

 Voor economen, zoals ik, is dit waarschijnlijk het logische standpunt om in te nemen. Tegelijkertijd 

ben ik me bewust van de beperkingen van het welvaartsbegrip. Allereerst is aggregatie een groot probleem. 

Indivduele welvaartsfuncties zijn in beginsel goed te definiëren op basis van persoonlijke voorkeuren tussen 

verschillende alternatieven, maar voor het aggregeren van deze individuele welvaartsfuncties naar een 

gemeenschapswelvaartsfunctie is een of andere wegingsmethodiek nodig. Hoe deze eruitziet is geen neutrale 

keuze, maar impliceert een zekere (politieke) opvatting over welvaartsverdeling. Daarnaast is het meten van 

welvaart moeilijk en soms zelfs onmogelijk, met name wanneer publieke belangen erbij komen kijken. Enkele 

creatieve economen hebben goede pogingen ondernomen om concrete welvaartseffecten te schatten in 

termen van geld. Een goed voorbeeld is het waarderen van de geluidshinder rondom Schiphol door de 

effecten ervan te meten op de huizenprijzen in de omgeving (Lijesen e.a., 2006). Maar zulke schattingen 

hebben een zeer grote onzekerheidsmarge en bruikbare gebleken voorkeuren zijn niet altijd voorhanden.  

                                                           
1 Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het EG-Verdrag, paragraaf 42, geciteerd door 

Lavrijssen (2010). 



Welke publieke belangen? 

Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat in beginsel alle publieke belangen een rol kunnen 

spelen in mededingingsbesluiten. Het is daarom van belang meer duidelijkheid te scheppen over wat 

publieke belangen nu precies zijn.  

 De definitie van publieke belangen is de afgelopen tien jaar onderwerp van discussie geweest in 

Nederland. Ik zal kort de verschillende standpunten toelichten en doe daarbij twee constateringen die mijns 

inziens relevant zijn voor de dagelijkse praktijk in mededingingstoezicht en marktregulering.  

 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2000) maakt een onderscheid tussen 

individuele belangen, maatschappelijke belangen en publieke belangen. Maatschappelijke belangen zijn 

belangen die de maatschappij als geheel belangrijk vindt. Deze kunnen een overlap hebben met individuele 

belangen en zij worden vaak goed bediend zonder overheidsingrijpen. De Raad definiëert een publiek belang 

als een maatschappelijk belang dat de overheid selecteert om te behartigen vanuit de overtuiging dat het niet 

goed bediend zou worden zonder overheidsingrijpen. Vervolgens gaat het grootste deel van het rapport van 

de Raad in op hoe de overheid het beste voor de belangen kan zorgen die zij geselecteerd heeft. Om die 

discussie in goede banen te leiden, hanteert hij vijf criteria: democratische legitimatie, gelijke rechten, 

juridische zekerheid, effectiviteit en efficiency.  

 In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van 

Financiën stellen de economen Teulings, Bovenberg en Van Dalen (2003) dat er van een publiek belang pas 

sprake is wanneer er een complex extern effect is dat niet gerealiseerd kan worden2 vanwege freerider-gedrag. 

Externe effecten zijn (positieve of negatieve) effecten van een transactie op een derde die zelf niet is 

betrokken bij de beslissingen met betrekking tot die transactie. Deze externe effecten worden complex 

genoemd als vele van zulke derden worden getroffen. Voorbeelden hiervan zijn de bekende oorzaken van 

marktfalen3: publieke goederen en externe effecten; toenemende schaalvoordelen, die kunnen leiden tot 

marktmacht; asymmetrische en onvolledige informatie; en fundamentele onzekerheid. Inkomensverdeling 

(en -herverdeling) wordt ook genoemd als een publiek belang. Op basis van hun definitie laten Teulings et al. 

zien dat een publiek belang niet noodzakelijkerwijs collectief ingrijpen4 vereist en dat, omgekeerd, 

democratische besluitvorming niet per se slechter is dan markttransacties, zelfs bij afwezigheid van publieke 

belangen. De vrije markt en overheidsingrijpen hebben ieder hun sterkten en zwakten. In beide gevallen 

worden transactiekosten gemaakt. Daarom zou een kostenbatenanalyse als leidraad moeten dienen voor het 

                                                           
2 Met ‘gerealiseerd’ blijken de auteurs te bedoelen dat met het externe effect rekening gehouden wordt op het 

moment dat over de transactie wordt besloten. Bij positieve externe effecten betekent dit dat de transactie 

meer gewaardeerd wordt dan het voordeel dat de partijen die erover beslissen zelf eraan behalen. Bij 

negatieve externe effecten wordt de transactie minder gewaardeerd. Als op de een of andere manier de 

externe effecten opgenomen worden in de nutsfuncties van de partijen die de beslissingen nemen, zeggen we 

dat deze zijn ‘geïnternaliseerd’ – de uitkomst zal optimaal zijn voor de totale welvaart. Anders zullen derden 

positieve externe effecten genieten zonder iets terug te hoeven doen, wat dus freerider-gedrag is: ze delen 

niet in de kosten die de aan de transactie deelnemende partijen dragen. Evenzo zullen zij negatieve externe 

effecten ondervinden zonder te kunnen meegenieten van de voordelen die de deelnemende partijen aan de 

transactie hebben. In beide gevallen is het resultaat suboptimaal.  
3 Het freerider-aspect in markten met asymmetrische informatie is in te zien wanneer beseft wordt dat alleen 

die transacties gesloten worden waarbij de niet-openbare informatie bij één partij voor de slechtst mogelijke 

voorwaarden voor de transactie zal zorgen, gegeven de openbare informatie. De partijen die deelnemen aan 

die transacties zijn dus eigenlijk ‘free riders’ ten koste van alle anderen die nu geen transactie kunnen sluiten.  
4 Ook gaan zij in op de vraag wat het geschikte niveau van collectiviteit is en in dat verband pleiten zij voor 

het subsidiariteitsbeginsel. 



keuzeproces. In geval van publieke belangen zou een dergelijke kostenbatenanalyse de kosten en baten 

moeten meenemen van het accepteren of corrigeren van de externe effecten. Uiteraard zijn er vele vormen 

van overheidsingrijpen mogelijk en het maken van de beste keuze is het centrale thema in de studie van 

Teulings et al. (2003). 

 Baarsma en Theeuwes (2009) herhalen de conventionele visie uit de welvaartstheorie. Onder ideale 

omstandigheden zullen vrijwillge markttransacties leiden tot een Pareto-optimaal evenwicht, dat wil zeggen 

een situatie waarin niemand erop vooruit kan gaan zonder dat daarbij iemand anders erop achteruit gaat. 

Overheidsinterventie is nodig om een juiste (initiële) verdeling te waarborgen en om te kunnen ingrijpen 

wanneer afgeweken wordt van de ideale omstandigheden (marktfalen). Publieke belangen zijn 

maatschappelijke belangen die een zekere mate van overheidsingrijpen vereisen. Publieke belangen kunnen 

ontstaan als gevolg van marktfalen of vanuit politieke overwegingen met betrekking tot verdeling (of 

herverdeling) of paternalisme. De mogelijkheid van overheidsfalen wordt onderkend en dit betekent dat de 

ideale (“first best”) oplossing wellicht niet haalbaar is. Overheidsingrijpen ten behoeve van publieke belangen 

is alleen gerechtvaardigd wanneer de baten (in termen van welvaart) opwegen tegen de kosten van ingrijpen.  

 Ten slotte uiten Stam, Stellinga en De Vries (2010) kritiek op zowel de WRR als op de gangbare 

welvaartstheorie vanwege hun gebrek aan realisme5. Het standpunt van de WRR houdt in dat een politiek 

orgaan nodig is dat in staat is elk publiek belang te behartigen welk het maar zou kiezen. Dit is erg 

twijfelachtig in de huidige complexe maatschappij die gekenmerkt wordt door individualisering en onderling 

afhankelijke relaties op internationaal niveau. De conventionele welvaartstheorie is gestoeld op enkele 

aannames, waarvan het bekend is dat deze tekortschieten, zo niet, misleidend zijn, aannames zoals 

rationaliteit en een bruikbaar objectieve maatstaf voor geaggregeerde welvaart. In de praktijk houdt de 

beleidsontwikkeling zich nauwelijks bezig met het formuleren van optimale oplossingen voor duidelijk 

omlijnde vraagstukken. Het is eerder een leerproces in de loop waarvan publieke belangen worden 

geïdentificeerd, als ook manieren worden ontdekt en uitgeprobeerd om deze belangen te dienen. Een 

dergelijk standpunt vraagt om een interdisciplinaire analyse, waarin kennis vanuit verschillende vakgebieden 

samenkomt, zoals economische sociologie, gedrags- en speltheorie en publiekekeuzetheorie. 

 In zijn advies over mededinging en publieke belangen bevestigt de SER (2010) de leidende rol die de 

politiek heeft in het bepalen van publieke belangen, maar noemt ook drie categorieën van (normatief gezien) 

valide redenen voor overheidsinterventie: (risico op) marktfalen, sociale overwegingen en paternalisme. De 

SER onderkent het dynamische karakter van publieke belangen in hun politieke en technologische omgeving 

en benadrukt dat zij in kaart gebracht en geoperationaliseerd (lees: meetbaar) moeten worden voordat een 

interventiebeleid (of een verandering daarin) doorgevoerd wordt. 

 Ik zal hier geen poging wagen een definitief oordeel te vellen in deze discussie. Zonder een uitspraak 

te doen over welke aanpak nu de beste is met betrekking tot publieke belangen, wil ik wel twee 

constateringen doen, die mijns insziens een goede basis vormen voor het volgende gedeelte, dat ingaat op 

de besluitvormingspraktijk bij mededingingstoezicht en marktregulering. 

1. In veel gevallen is marktwerking efficiënter en effectiever in het verhogen van welvaart in een 

dynamische omgeving dan andere allocatiemechanismen kunnen zijn. Dit verklaart waarom 

marktoplossingen vaak gezien worden als de standaardoplossing en dat elke interventie een 

motivering vereist in termen van marktfalen of anderszins.  

2. Uiteindelijk zullen alle kostenbatenanalyses van marktinterventies of alternatieve 

allocatiemechanismen beslist moeten worden door de politiek, aangezien die analyses 

                                                           
5 ‘De calculus van het publieke belang’ van Teulings et al. (2010) lijkt kwetsbaar voor beide typen van kritiek 

die zij naar voren brengen. 



onherroepelijk een weging zullen vereisen van onzekere effecten, die de welvaart van 

verschillende mensen (of groepen) raken. 

 

Dit betekent niet dat mededingingstoezicht en marktregulering verlamd worden wanneer zij 

gefronteerd worden met publieke belangen. Uit het volgende zal blijken dat veel problemen opgelost kunnen 

worden zonder terug te hoeven vallen op richtinggevende keuzes, nieuw of bestaand, vanuit de politiek. 

 

Een moeilijke evenwichtsoefening? 

De uitzonderingen op het kartelverbod zijn opgesteld om enige vormen van mededingingsbeperkingen toe te 

staan wanneer deze per saldo voor een welvaartstoename zorgen. Je zou dus verwachten dat elke toepassing 

van Artikel 101(3) WVEU het afwegen van verschillende belangen met zich mee zal brengen. Echter, in zijn 

bijdrage voor het Festschrift für Carl Baudenbacher probeert Pieter Kalbfleisch (2007) “door de ‘mysterieuze 

nevelsluier’ te kijken die het concept van belangen afwegen omhult” (pag. 456). Hij merkt op dat, in de 

praktijk, de toepassing van Artikel 101(3) “zich voornamelijk richt op de volgende drie vragen:  

1. Zijn de efficiencies die de ondernemingen naar voor brengen voldoende aannemelijk? 

2. Zijn de mededingingsbeperkingen propotioneel? 

3. Blijft er voldoende mededinging over in de markt?”, 

en hij concludeert dat “een beoordeling langs deze lijnen impliceert dat van het afwegen van belangen geen 

sprake is” (Kalbfleisch, 2007, pagina 465, cursivering toegevoegd)6. Volgens Kalbfleisch kan een dergelijke 

praktische aanpak eigenlijk best goed werken gezien de onzekerheden die de beoordeling van verschillende 

soorten van efficiencies7 met zich meebrengt als ook het belang van restconcurrentie waarmee uiteindelijk zal 

worden voorkomen dat ondernemingen en markten inefficient worden. Daarom ziet hij “dat de taak van het 

mededingingsrecht in zijn huidige vorm tweeledig is: aan de ene kant concurrentie in stand houden zodat 

markten voldoende zelfregulerend werken en aan de andere kant ruimte bieden voor evidente 

efficiencyvoordelen” (pagina 466). 

 De constatering dat bij de toepassing van Artikel 101(3) er feitelijk geen belangen worden afgewogen 

betekent dat de mededingingsautoriteit op geen enkele manier een politiek standpunt hoeft in te nemen. Dit 

geldt evenzo wanneer de efficiencies zich voordoen in het domein van de publieke belangen, mits het 

publieke belang waarop een beroep gedaan wordt om de efficiencies te rechtvaardigen een adequate 

wettelijke of politieke grondslag kent. Dit is ook daadwerkelijk een van de criteria die de NMa heeft 

gehanteerd voor het accepteren van efficiencies in het domein van publieke belangen: wettelijke eisen voor 

het op een juiste manier manier verwijderen van lege batterijen (Stibat, zaak 51), van elektronica en 

huishoudelijke apparaten (Wit- en bruingoed, zaak 2495), en van andere goederen, apparaten en machines 

(zaken 1751/28, 1753, 1754, 1755/27); ministeriële steun8 voor biggencastratie onder verdoving (Gecastreerde 

                                                           
6 Kalbfleisch haalt tevens Hovenkamp (2006) aan, die een soortgelijke opmerking plaatste met betrekking tot 

toepassingen van mededingingsrecht in de VS en merkt op dat ‘afwegen’ niet iets is wat rechters zomaar 

kunnen doen tenzij de wegingsverschillen enigszins duidelijk zijn’. Een dergelijk duidelijk verschil kan de 

propotionaliteitstest ondersteunen, wat mogelijk een (grove) vorm van afwegen vereist. 
7 In lijn met mijn opmerking (2) in het vorige gedeelte wilde ik het politieke karakter toevoegen van het 

afwegen van gevolgen voor de welvaart van verschillende mensen (of groepen van mensen). 
8 Deze (toegegeven) zwakke vorm van politieke ondersteuning werd als voldoende beschouwd om een 

tijdelijk verrekeningssysteem toe te staan dat geen evident beperkende effecten had.  



varkens, zaak 6455); en de minimumkwaliteit van gezondheidszorg, vastgesteld door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (ziekenhuizenfusie Zeeuwse ziekenhuizen, zaak 6424)9. 

 In de context van marktreguleing was er recent enige discussie over de vraag of de maximumtarieven 

die de NMa stelt in de energiemarkten ruimte zouden moeten bieden voor vooralsnog onbekende kosten van 

innovatieve investeringen in duurzame energieoplossingen. Dit leek de bevoegdheden van de NMa te ver op 

te rekken, aangezien een algemene tegemoetkoming meer het karakter heeft van een heffing dan een 

kostenefficiënte oplossing voor een werkelijk probleem in de sfeer van publieke belangen. Aanstaande 

wettelijke wijzigingen in het reguleringskader zullen de mogelijkheid bieden op een goede manier om te gaan 

met de actuele vraagstukken rond duurzame energie, door de efficiënte bijkomende kosten van de 

innovatieve investeringen op te nemen in de tariefberekeningen.  

 Als er inderdaad nauwelijks sprake is van het afwegen van belangen, dan is er ook geen behoefte aan 

duidelijke uitspraken over hoe verschillende publieke belangen gewogen moeten worden. In het geval van de 

EU adviseert Townley (2009) een kwalitatieve weging van bepaalde doelstellingen van publieke belangen naar 

de letter van de relevante bepalingen in het Verdrag. Een dergelijke kwalitatieve weging zou waarschijnlijk 

voldoende zijn om de proportionaliteitstest te kunnen toepassen.  

 Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de haalbaarheid van enkele afwegingsprincipes die 

Lavrijssen (2010) voorstelt, hebben deze slechts een beperkte reikwijdte indien inderdaad nauwelijks sprake 

is van een afweging van belangen. Zij wijst echter wel op een belangrijke valkuil die vermeden dient te worden 

wanneer publieke belangen afgeleid worden van expliciete politieke beslissingen. In de praktijk kunnen 

overheidsmaatregelen ingekapseld zijn door private belangen en als dat zo is, dan zouden zij geen rol mogen 

spelen in de beoordelingen van mededingingsvraagstukken. 

 

Slotopmerkingen 

Zelfs als een echte afweging van verschillende belangen zelden voorkomt wanneer het mededingingsrecht 

wordt toegepast en mogelijkerwijs politieke aanwijzingen nodig zijn wanneer dit onvermijdelijk is, betekent 

dit niet dat mededingingsautoriteiten mechanisch de voorgeschreven recepten kunnen volgen en zo tot de 

enige juiste beslissing kunnen komen. Toezicht is nog steeds een kunst. Het vereist een goed 

beoordelingsvermogen en een evenwichtige waardering van de relevante economische, sociale en juridische 

omgevingsfactoren10. 

 Om deze kunst te kunnen beoefenen, moeten de autoriteiten echt onafhankelijk zijn en vrij van 

politieke bemoeienis. Het zogenaamde high trust-principe, dat gehanteerd wordt ten aanzien van de 

ondertoezichtgestelde ondernemingen, is eveneens een bruikbaar concept in de relatie tussen de wetgever en 

de toezichthouder. Uit recente bijdragen van hoofden van andere nationale mededingingsautoriteiten11 blijkt 

dat zij zich goed bewust zijn van de verschillende belangen die op het spel staan en dat zij een opstelling 

kiezen die aan de wetgever alle ruimte laat om publieke belangen zo te bepalen en in te vullen als hij dat 

wenselijk acht.  

                                                           
9 Opgemerkt dient te worden dat artikel 47 van de Mededingingswet de minister van Economische Zaken de 

mogelijkheid biedt een fusie goed te keuren en daarbij een negatief oordeel van de NMa te vernietigen, als hij 

dwingende redenen van algemeen belang ziet die meer gewicht hebben dan de verwachte beperking van de 

mededinging. Er is geen soortgelijke bepaling voor kartels of misbruik van machtspositie.  
10 Zoals Kalbfleisch het formuleerde: toezicht “is meer een kunst dan een ambacht”(Kalbfleisch 2010). 
11 Kalbfleisch (2007), Steenbergen (2008), Freeman (2008). 
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