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Het schilderij The invisible handshake

(gemengde techniek, 2003) van Peeter

Burgeik verbeeldt de rol van economen en

hun wetenschap bij het opsporen en

bestrijden van gebrekkige marktwerking. In

de collage zijn materialen verwerkt die

verwijzen naar de zaken die de NMa in de

eerste vijf jaren van haar bestaan door

economische analyse op het spoor kwam. De

titel verwijst met een knipoog naar de

Onzichtbare Hand, de metafoor waarmee

Adam Smith, de vader van de economische

wetenschap, de bijdrage van het marktme-

chanisme aan de welvaart van alle burgers

beschreef. Het kunstwerk is (na afspraak) te

bezichtigen op de werk-kamer van de Chief

Economist van de NMa.



3

Contouren

van het Economisch

Bureau NMa

P.A.G. van Bergeijk en M. Verkoulen (red.)

Nederlandse Mededingingsautoriteit



4



5

Inhoud

1 Recht zo die gaat 7

Peter van Bergeijk en Michiel Verkoulen

2 Welkom Economisch Bureau! 11

Pieter Kalbfleisch

3 Het Economisch Bureau: economisch-analytische versterkte

mededingingswetshandhaving 23

Maarten Pieter Schinkel

4 De rol van het Economisch Bureau in de zaakbehandeling 39

Erik Kloosterhuis

5 De interactie tussen Economisch Bureau en juristen 43

Patrick van Cayseele

6 Gezocht: econoom die juristentaal spreekt 57

Anke Prompers 

7 NMa’ers zijn ook mensen 61

Martijn Snoep

8 Aan de slag! 71

Jarig van Sinderen

De auteurs 89



6



7

Recht zo die gaat!

In de zomer van 2005 organiseerde de NMa een druk bezocht

seminar waarin de volgende vraag op de agenda stond: hoe moet

het Economisch Bureau van de NMa eruit zien? En wat moet het

doen? Mededingingsadvocaten, academische economen,

consultants en journalisten discussieerden onder leiding van

directeur Concentratiecontrole Hans Schönau met NMa’ers over het

Economisch Bureau, geleid door een Chief Economist,  dat de NMa

wilde gaan oprichten. De discussie over de positionering en de

taken van zo’n bureau werd dus niet binnen de besloten muren van

de Zürichtoren gevoerd. In een vroegtijdig stadium zette de NMa

haar deuren open voor een discussie met anderen die zich bij zo’n

onderwerp betrokken voelden. Wij nodigden daartoe deskundige

sprekers van buiten de organisatie uit om hun visie uiteen te zetten.

Aldus konden wij profiteren van hun expertise en ideeën opdoen

voor een op te stellen advies aan de raad van bestuur van de NMa.

De discussie was pittig, divers en breed, zonder te verworden tot

een structuurloze brainstorm. De conclusies waren open, maar

daarna gebeurde er een hele tijd weinig zichtbaars. Deze stilte was

slechts schijn, want na het seminar nam de raad van bestuur een

positief besluit tot het oprichten van het Economisch Bureau. Dit

besluit werd concreet uitgewerkt in plannen van aanpak, formatie-

en organisatieschema’s en er verschenen enige interne studie-

rapporten rond de kerntaken van het bureau. Zichtbaar werden deze

inspanningen pas in februari 2006, toen de benoeming van Jarig

van Sinderen als eerste Chief Economist van de NMa bekend werd.

Deze bundel, die tevens de neerslag vormt de discussiebijdragen

destijds, lijkt als mosterd na die maaltijd te komen, maar dat is niet

zo. In de eerste plaats hebben de bijdragen en de discussie daarover

een belangrijke rol gespeeld bij de vormgeving en implementatie

Peter van Bergeijk en Michiel Verkoulen
1
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van de ideeën. Het Economisch Bureau is van start gegaan als een

zichtbare en onafhankelijke eenheid, die wordt geleid door een

econoom die zijn sporen op het gebied van marktwerking, beleid en

wetenschap heeft verdiend en met een staf van vier enthousiaste

economen. De van de oprichting van het bureau verwachte grotere

wervingskracht heeft zich metterdaad gematerialiseerd. Minstens zo

belangrijk is de taakopdracht te opereren met open deuren en met

een open oor en een goed gevoel voor bestuurlijke en persoonlijke

verhoudingen. Al met al is de start dankzij de input van sprekers en

discussianten een zo optimaal mogelijke geweest.

In de tweede plaats bieden de (deels geactualiseerde) bijdragen de

komende tijd als het ware een kompas om de koers die het Econo-

misch Bureau binnen en buiten de NMa vaart, vast te houden. Het

vastleggen van de discussie vervult dus tevens een nuttige rol in een

organisatie als de NMa, die zichzelf voortdurend ververst met nieuw

talent. Het is een vorm van kennisoverdracht – het vasthouden van

wat we wisten en dachten over de institutionele en praktische

vormgeving van de versterking van de economische competentie

van de NMa. In de bijdragen in deze bundel worden daartoe

meerdere kompasstreken aangegeven. Die moeten voorkomen dat

het Economisch Bureau vastloopt op bureaucratische formalistische

zandbanken, zonder terecht te komen in de windstilte van de

vrijblijvendheid. De aanwijzingen van de stuurlui luiden (in steeds

wisselende bewoordingen) als volgt:

• Wees onafhankelijk.

• Zorg voor een goede interactie en opleiding van het juridisch

flottielje.

• Blijf wetenschappelijk, maar mijd de ivoren toren.

• Sta open en zorg dat je verstaan wordt.

Het hoofdstuk van Jarig van Sinderen voegt waarde toe omdat het

een vertrekpunt én een richting markeert.

Recht zo die gaat!
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Nu de aanmonstering afgerond is en de eerste bemanning metter-

daad paraat staat, is het goed om door middel van dit boekje ook

extern verslag te leggen van de discussie, zoals tijdens de bijeen-

komst is toegezegd.

Voor onszelf is het een mooi moment om het Economisch Bureau te

water te laten en er de spreekwoordelijke fles champagne tegen stuk

te werpen. Een behouden vaart!

De eerste medewerkers van het Economisch Bureau

Peter van Bergeijk en Michiel Verkoulen
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Pieter Kalbfleisch
2

Welkom Economisch Bureau!

In het Jaarverslag 2004 van de NMa werd voor het eerst officieel

aangekondigd dat de NMa de ambitie had per 2006 een volledig

operationeel Economisch Bureau te hebben. Die aankondiging bleek

groot nieuws, want bijvoorbeeld RTL-Z bracht dat prominent en

gebalanceerd in beeld. Op zich vond ik dat enigszins bevreemdend.

Het kon immers geen nieuws zijn dat de NMa sterk inzet op

economische competenties en economische expertise. Het idee van

een Economisch Bureau was weliswaar iets nieuws (men zou

kunnen zeggen een nieuw organisatorisch zwaartepunt), maar de

aandacht voor economische analyse bij de NMa was en is dat niet.

De aandacht voor economische aspecten van het markttoezicht

vormde immers onderdeel van een trend die reeds vroeg in het

bestaan van de NMa werd ingezet. In de jaarverslagen van de NMa

zijn sinds 2001 katernen opgenomen waarin de resultaten van het

economische onderzoek op de NMa zo transparant mogelijk werden

gerapporteerd. Dit gebeurde voor het eerst in 2001 toen ‘de zicht-

bare contouren van de Mededingingswet en de NMa’ in kaart

werden gebracht.

In het Jaarverslag 2001 werden reeds de belangrijkste beleids-

economische thema’s geïnventariseerd en van een verkennende

uitwerking voorzien. In de eerste plaats werd daarbij de afschrikwek-

kende, anticiperende werking van het moderne markttoezicht

beschreven. Ten tweede werd gerapporteerd over een internationaal

vergelijkend onderzoek naar de mate waarin het mededingings-

regime (waaronder de wetgeving en het werk van de toezicht-

houders) eerlijke concurrentie bevordert. Ten derde vond een nadere

analyse van ‘outcome’ (de effecten van marktwerking) voor de

eerste maal plaats. Ten vierde werden risicoindicatoren voor

gebrekkige marktwerking geïnventariseerd en geanalyseerd. In dat
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jaarverslag werd tevens de ontwikkeling van een prospectief

instrument aangekondigd waarmee de NMa de verwachte effecten

van haar ingrijpen in kaart zou kunnen gaan brengen.1

In de daaropvolgende jaarverslagen kwamen de invloed van de

Mededingingswet op de prijsvorming, het gebruik van simulatie-

modellen, alsmede de economische impact (het prijseffect) van de

bouwaffaire aan bod, totdat in 2005 voor het eerst een omvattende

evaluerende analyse kon worden gepresenteerd van de economische

effecten van handhaving over de jaren 2002-2004.2

Niet alleen in het jaarverslag kwamen dergelijke analyses aan bod;

in de voorbije vijf jaar is consequent het wetenschappelijke econo-

mische discours in de (internationale) vakpers gezocht.3 Bezien in

het licht van deze consequent uitgevoerde onderzoeksagenda is de

oprichting van het Economisch Bureau en het institutionaliseren

daarvan eerder een ‘landmark’ in een opgaande trend dan dat het

een vertrekpunt van een nieuw paradigma.

Aan de basis van die trend naar een versterking van de economische

competenties van de NMa staan – naast de interne adviezen van de

interne werkgroep economische competentie – twee onafhankelijke

externe adviezen: het relatieonderzoek van de NMa4 en het

syntheserapport evaluatie Mededingingswet.5 Uit deze beide

rapporten en de daarover gevoerde discussies kwam naar voren dat

het noodzakelijk was dat de NMa nog meer aandacht ging besteden

aan de ontwikkeling van economische expertise en dat het wenselijk

was dat daaraan publiekelijk aandacht geschonken zou worden. Uit

het relatieonderzoek bleek dat het oordeel van mededingingsjuristen

en ondernemers over de kundigheid van de NMa op het gebied van

het mededingingsrecht goed was en verbeterde.6 Over de kennis van

Welkom Economisch Bureau!

1 Jaarverslag NMA en DTe 2001, Den Haag, 2002, blz. 18-21, www.nmanet.nl.

2 Jaarverslag NMa en DTe 2004, Den Haag, 2005, blz. 58-61, www.nmanet.nl.

3 Zie het hoofdstuk van Van Sinderen in deze bundel voor een overzicht van de

verrichte studies (deze bundel, blz. 71 e.v.).

4 Ergo, Relatieonderzoek NMa, kwantitatief onderzoek onder advocaten en onderne-

mingen, Den Haag, mei 2004.

5 Berenschot, Syntheserapport evaluatie Mededingingswet, Utrecht/Den Haag, mei

2002.

6 Ergo 2004, op. cit., blz. 16 en 44.
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markten was het rapportcijfer voor de NMa een stuk minder

positief, vooral onder ondernemers, die bovendien in 2004 negatie-

ver over dit aspect oordeelden dan in 2000. Dit ondanks het feit dat

de respondenten wel positief waren over de inzet van de NMa om

de voorliggende zaken meer economisch te bekijken (23% van de

advocaten en 41% van de ondernemers vond overigens dat de NMa

in haar opzet economischer te kijken ‘niet’ tot ‘totaal niet’ was

geslaagd).7 Het is dan ook logisch dat het versterken van de kennis

van markten volgens de ondernemingen de belangrijkste prioriteit

verdiende.

Een zelfde beeld herkent men in de Peer Review of Competion Policy,

die het Britse Department of Trade and Industry in 2004 liet

verrichten.8 In dat internationaal vergelijkende onderzoek scoort

Nederland ook slechter op het onderdeel economische competentie

dan op het juridische vlak en blijft de NMa achter bij de Verenigde

Staten, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie.9

De NMa heeft deze aanbevelingen ter harte genomen en opgeno-

men in haar strategische agenda. De oprichting van het Economisch

Bureau in 2006 is aldus een concrete operationele uitwerking van

die agenda.

Drie trends naar meer mededingingseconomie

De NMa handhaaft de Mededingingswet, de Energiewetten en de

Vervoerwetten en in alle fasen van het werk van de NMa is een

goede economische analyse essentieel. Van detectie tot en met

sanctionering zijn empirische en analytische argumenten samen

met bijvoorbeeld juridische en recherchetechnische aspecten

leidend in de beslissing om in te grijpen wanneer markten niet

werken; ook de evaluatie van het NMa-optreden kan niet zonder die

economische analyse. Mededingingszaken zijn dikwijls zo complex,

dat niet zonder meer kan worden teruggevallen op ervaringen uit het

Pieter Kalbfleisch

7 Ergo 2004, op. cit., blz. 18.

8 KPMG, Peer Review of Competition Policy, DTI, London, 2004.

9 KPMG, op. cit. 2004, figuur 30. De genormaliseerde score voor economische

competentie is 40%. Zie ook fig. 49. Opgemerkt zij dat de respons aangaande

Nederland grote verschillen laat zien, waardoor de standaarddeviaties zeer

omvangrijk zijn.
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verleden, niet op Nederlandse ervaringen en niet op buitenlandse

ervaringen.

Hier is een eerste belangrijke achterliggende drijvende kracht dat

steeds meer wordt onderkend dat economische analyse nodig is om

nieuwe markten te begrijpen. Nieuwe markten ontstaan als er

nieuwe producten komen, als nieuwe diensten aangeboden worden,

wanneer er technologische ontwikkelingen zijn of als de overheid

zegt dat er in een bepaalde sector marktwerking moet gaan ont-

staan. Een mooi voorbeeld van die dynamiek zijn de media- en

communicatiemarkten, waar monopolisten op de kabel en de

telefoonleiding elkaar opeens op ieders belangrijkste markt kunnen

gaan beconcurreren. Digitale televisie en bellen via internet en kabel

bieden de consumenten alternatieven en beide alternatieven moeten

worden geëvalueerd in een mededingingseconomische analyse. De

belangrijkste les van economen is waarschijnlijk dat je het aan moet

durven om af te wachten of deze nieuwe markten werken; als

markten hun werk doen, moet je ze met rust durven laten. Dit is in

een notendop de intellectuele basis van de NMa-missie ‘markten

laten werken’. De vraag nu of markten kunnen werken (of onder

welke condities) is bij uitstek een vraag die economen kunnen

beantwoorden.

Ten tweede speelt naast het belang van de economische analyse van

nieuwe markten het gegeven dat er tegenwoordig meer kan door de

toegenomen rekenkracht van computers en de digitale beschikbaar-

heid van gegevens die economische en econometrische analyses

mogelijk maken. Dergelijke analyses van omvangrijke databestanden

konden voorheen niet op een zodanige wijze binnen redelijke

termijnen plaatsvinden als thans mogelijk is. Belangrijke terreinen

waar de econometrische analyse waarde kan toevoegen in het

markttoezicht tekenen zich af. Ik denk daarbij in de eerste plaats

aan de marktafbakening met behulp van scannerdata. Daarnaast

ook aan de gecompliceerde toegepaste speltheoretische analyses,

die in 2004 centraal stonden op het door de NMa in Den Haag

georganiseerde internationale symposium Simulation models for

merger cases.10 Daar waar vroeger de tijdfactor een knelpunt was die

Welkom Economisch Bureau!

10 De geredigeerde bijdragen aan het congres zijn gebundeld in P.A.G. van

Bergeijk en E.J. Kloosterhuis (red.), Modelling European Mergers, Edward Elgar,

2005.
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tegen de economische analyse werkte, is nu juist zeer veel mogelijk.

Hierbij gaat het niet om l’art pour l’art-econometrie, maar om het

bereiken van een kwalitatieve verbetering van de toepassing van het

mededingingsrecht in Nederland. Economie kan mededingingsrecht

versterken, omdat men met behulp van economische analyse de

rechtszekerheid kan verbeteren, nu voorheen louter kwalitatief

geformuleerde redeneringen en hypothesen empirisch getoetst

kunnen worden.11

Ten derde komen nieuwe vraagstukken op de agenda die zonder

meer een economische beoordeling vereisen, zoals het vraagstuk

van de collectieve dominantie. Maar ook bij de beoordeling van

consistentie van onze boetepraktijk of de effectiviteit van de

clementieregeling speelt economisch onderzoek een steeds belang-

rijker rol. Soms komen er ook geheel nieuwe thema’s op. Meestal

hebben die betrekking op een specifiek geval, maar soms hebben die

gevallen een veel bredere toepassing binnen de NMa. Een voorbeeld

is de beoordeling van rendement aan de hand van objectieve

maatstaven. Deze activiteit komt natuurlijk het duidelijkst tot

uitdrukking bij het sectorspecifieke toezicht, maar daarnaast speelt

het ook een belangrijke rol bij de bepaling of er sprake is van een

economische machtspositie, althans het mogelijke misbruik

daarvan, of kunnen die berekeningen dienen als een zelfstandige

bron van informatie bij de afbakening van markten. Dergelijke

berekeningen zijn in-house verricht in zaken die betrekking hadden

op roofprijsgedrag, excessieve tarieven en de regulering van de

energiesector, kortom over de hele breedte van de NMa. In dit licht

bezien is het begrijpelijk dat in de Toezichtvisie van de Vervoerkamer

(de sectorspecifieke toezichthouder voor het openbaar vervoer

binnen de NMa) heel duidelijk naar voren wordt gebracht dat zij

dankbaar gebruik zal gaan maken van de expertise die er in alle

geleidingen van de NMa te vinden is. Ook en met name in de

geleding die wij het Economisch Bureau zullen gaan noemen.

Pieter Kalbfleisch

11 R.J. van den Bergh, ‘Dante, Calimero en de rechter-econoom. Over de mogelijk-

heden en de beperkingen van het gebruik van economische theorieën en

econometrisch bewijsmateriaal in mededingingszaken’, SEW Tijdschrift voor

Europees en Economisch Recht, 51 (2003), nrs. 1 en 2, blz. 10-19.
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Kosten en baten van het Economisch Bureau

De kernvraag is echter niet of economie binnen de NMa belangrijk

is, maar of dat belang het meest optimaal gediend is met de

oprichting van een Economisch Bureau. Dit betekent dat gekeken

moet worden naar de baten en de kosten van deze reorganisatie

voor de primaire kennis- en besluitvormingsprocessen binnen de

NMa. Belangrijk is dat een dergelijke analyse van kansen en

bedreigingen niet alleen vooraf moet plaatsvinden, maar ook tijdens

de rit. Om die reden is een eerste 360°-evaluatie voorzien in de

zomer van 2008 als het bureau twee jaar volledig operationeel is.

Voorop staat daarbij de interne samenwerking.

De economische functie van de NMa is op de werkvloer verankerd

en dat moet zo blijven: de behandelteams bestaan uit juristen en

economen en worden soms aangevuld door andersoortige specialis-

ten zoals de forensische IT.12 Deze symbiose van economie en

andere disciplines op de werkvloer is de ruggengraat van het

concurrentietoezicht, van de concentratiecontrole en van het

sectorspecifieke toezicht. Vanuit dit gezichtspunt bezien heeft het

oprichten van een Economisch Bureau alleen zin als het ook waarde

toevoegt. Met andere woorden: als het die ruggengraat versterkt.

Immers, goede economie is één ding, bruikbare economie is een

tweede en minstens zo belangrijk. Bruikbare economie moet goed

zijn en iets extra’s bieden. De juridische context en consequenties

stellen extra eisen aan de economische analyse bij de NMa, waarbij

het niet voldoende is gelijk te hebben. Uiteindelijk gaat het er om

gelijk te hebben én gelijk te krijgen bij de rechter, alsmede om

overtuigend te zijn jegens ondernemingen, onder toezicht gestelden

en andere belanghebbenden. Deze extra dimensie noopt tot een

mededingingseconomische analyse die verder gaat dan het zuiver

economische diploma. Samenwerking met andere disciplines

binnen de behandelteams van de NMa verrijkt de economische

analyse en doet recht aan de vele juridische en maatschappelijke

aspecten die bij mededingingsvraagstukken aan de orde zijn:

Welkom Economisch Bureau!

12 Zie mijn bijdrage aan het RBB seminar Economics of Dutch Competition Law,

Den Haag, 6 oktober 2004 (www.nmanet.nl).
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kwalitatief goede besluiten komen slechts tot stand door economie

en recht te integreren in de besluitvorming.13

Het Economisch Bureau moet al met al dus iets extra’s bieden. In

de eerste plaats is dat de bundeling van kennis en in de tweede

plaats biedt het, zowel in directe als in overdrachtelijk zin, de ruimte

voor mededingingseconomie. Bundeling van kennis leidt tot

synergievoordelen. Kennis wordt immers vergroot door discussies

en debat tussen mensen met dezelfde achtergrond. Het is zoals

Pythagoras over de liefde zei: ‘kennis delen is haar vermenigvuldi-

gen’. Enerzijds verdiept dit de discussie en de analyse en anderzijds

hebben mensen in een team als het Economisch Bureau op elkaar

aanvullende competenties en dat verdiept niet alleen de discussie

maar verbreedt die ook. Even belangrijk is dat het Economisch

Bureau van en binnen de NMa ook letterlijk en figuurlijk de ruimte

krijgt om het werk te doen dat het zal weten te vinden, respectieve-

lijk dat aan het bureau zal worden opgedragen. Het bureau krijgt de

ruimte en opdracht om wetenschappelijk gefundeerd advies te

geven dat praktisch bruikbaar is en zal deze interne adviesfunctie

ter beschikking en ten dienste stellen van de NMa-organisatie als

geheel. Dat betekent dus ook dat het beleid van het Economisch

Bureau er een zal moeten zijn van ‘open deuren’.

Een open, op integratie en delen van kennis gericht beleid, zo leert

de ervaring in het buitenland met economische bureaus, is een

belangrijke sleutel voor succes. Het team van de eerste Chief

Competition Economist van de Europese Commissie, Lars Hendrik

Röller, is wat dat betreft een interessante casus gebleken. Toen de

Chief Economist-functie werd ingesteld, zochten veel economen op

de werkvloer elders emplooi, omdat ze bang waren dat het mooie en

echte interessante werk aan hen voorbij zou gaan. Inmiddels is

duidelijk geworden dat die economen een kans gemist hebben. Het

werk in Brussel is voor economen-zaakbehandelaars alleen maar

spannender en relevanter geworden en ik verwacht dat die trend

zich onder Damien Neven zal doorzetten. Daar komt bij dat de

economische invalshoek bij Commissaris Neelie Kroes en Directeur-

generaal Philip Lowe in goede handen is. Ook in de Verenigde

Pieter Kalbfleisch

13 Van den Bergh 2003, op. cit.
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Staten blijken het economische bureau en het werken met de Chief

Economist een vruchtbare niche waarin hoogwetenschappelijke

economie en praxis worden bedreven. De ambitie is die best

practices hier in Nederland te implementeren.

De NMa kan op dit moment de stap tot het instellen van een

verzelfstandigde economische eenheid maken omdat de economie

metterdaad in alle haarvaten van de NMa is doorgedrongen. Van

concentratiecontrole aan de ene kant tot sectorspecifiek toezicht

aan de andere kant, van concurrentietoezicht tot strategie en

communicatie komt de economie uitgebreid aan de orde. En ook bij

de juridische dienst bestaat veel meer ruimte voor en noodzaak tot

in-house economische expertise, omdat de procedures en de

bewijsvoering steeds economischer van aard worden. Dat wil

zeggen dat de basis inmiddels overal in de organisatie gelegd is en

dat behandelteams steeds beter kunnen inschatten wanneer

specialisten nodig zijn. Deze kerncompetentie van zaakbehandel-

aars en hun managers is een noodzakelijke voorwaarde om een

Economisch Bureau tot haar recht te laten komen.

Los hiervan laten het denken en doen van de Europese Commissie

over alle belangrijke mededingingsthema’s zien dat het analyseren

van economische effecten hoog op de agenda staat en wezenlijk

wordt geacht voor de rechtvaardiging van besluiten en regelgeving.

Maar we kunnen die stap van een Economisch Bureau niet alleen

maken; we moeten dat nu ook en daartoe gelden drie redenen.

Drie dwingende redenen

In de eerste plaats heeft de raad van bestuur van de NMa behoefte

aan een eigen onafhankelijke adviseur aangaande de economische

merites van de hele beleidsketen, zowel ten aanzien van de

prioriteitstelling, de bewijsvoering als de sanctionering. De NMa

organiseert zichzelf en wil intern haar eigen tegenspraak creëren en

bouwt daartoe verder aan de professionalisering van de debat-

cultuur. Ook onze toonaangevende economen moeten een prikke-

lende en stimulerende rol spelen in dat interne debat, dat voor het

functioneren van de NMa essentieel is. Dit zou men met een groot

woord de Chief Economist-functie van het Economisch Bureau

Welkom Economisch Bureau!
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kunnen noemen. Dit is geen nieuwe functie, want deze Chief

Economist-functie werd in het verleden vervuld door interne en

externe adviseurs zoals Erik Kloosterhuis, Maarten Pieter Schinkel

en Peter van Bergeijk. Het is wel een functie die een steeds groter

tijdbeslag op de functionaris legt en het is daarom een functie die

moet worden afgesplitst van de ondersteuning van zaakbehandel-

aars en management.

In de tweede plaats vraagt de maatschappij ons om een transpa-

rante en onafhankelijke evaluatie van de kosten en baten van onze

handhavingsactiviteiten. Dit is een van de belangrijkste redenen

voor een onafhankelijk gepositioneerd Economisch Bureau. Het

Economisch Bureau krijgt de taak om zich bezig te houden met het

meten en analyseren van de effecten van het optreden van de NMa.

Deze activiteit moet binnenshuis plaatsvinden, omdat het bij het

meten van die effecten veelal gaat om bedrijfsvertrouwelijke en

opsporingsrelevante gegevens die niet aan de buitenwacht ter

kennis gebracht kunnen en/of mogen worden. Dat onderzoek moet

met distantie en met een helicopter view gebeuren en wordt daarom

bij voorkeur niet bij een van de bestaande afdelingen of directies

belegd. Een eerste proeve van dat meten van die effecten is gepre-

senteerd in het Jaarverslag 2004, waar voor het eerst in Europa op

basis van concrete zaken de effecten van het algemeen markt-

toezicht in kaart zijn gebracht en heeft in het Jaarverslag 2005 een

logisch vervolg gekregen. Deze effectmeting heeft nationaal en

internationaal de aandacht getrokken en wordt door mededingings-

economen (met alle beleidsmatige ‘mitsen en maren’) als navolg-

bare best practices binnen Europa gezien.14 Belangrijk is daarnaast de

wetenschappelijke erkenning die blijkt uit publicaties in de

(inter)nationale vakpers.15 Ondanks deze objectieve onderkenning

voor de geleverde kwaliteit is het duidelijk dat verdere verbetering

noodzakelijk is en dat een praktische implementatie in alle dossiers

extra mankracht zal vereisen.

Pieter Kalbfleisch

14 F. Gordon, ‘Estimating consumer savings from competition enforcement’, OFT,

december 2005; G. Niels, ‘Damages and ex post evaluation … a fishy tale’, Oxera,

december 2005.

15 J.W. Oosterwijk, Naar een open economie, Economisch Statistische Berichten, 13

januari 2006, blz. 4-7; F.O.W. Vogelaar, ‘Het NMa en Dte jaarverslag 2004’, Markt

& Mededinging, 2005; Global competition review, 6th annual report on rating the

enforcers, juni 2005.
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Ten slotte is er een nogal praktische reden waarom de NMa een

Economisch Bureau in het leven moet roepen. In procedures

worden we met steeds betere en complexere economische analyses

geconfronteerd. Hier speelt naast de dynamiek van de markt ook de

dynamiek van de rechtspraktijk een rol. Partijen analyseren zaken

tegenwoordig – terecht – tot in het diepste economische detail en

brengen daarbij de toonaangevende internationale consultancy-

bureaus in stelling. Vanuit die optiek bezien is het buitengewoon

belangrijk dat wij een zeer stevig, wetenschappelijk goed gefundeerd

en volledig in de tijd vrijstaand Economisch Bureau hebben om die

zaken te becommentariëren.

Tot de dwingende redenen om een Economisch Bureau te starten

reken ik overigens niet de Europese trend onder mededingings-

autoriteiten om een Chief Economist aan te stellen. Het is namelijk

niet de Chief Economist-functie die hier in het geding is, maar het is

de oprichting van een zelfstandige organische eenheid. Het is waar

dat de NMa de grootste Europese autoriteit zonder Economisch

Bureau was, zoals het ook waar is dat de kleinste mededingings-

autoriteit in Europa, die in Portugal, al lang wel een Economisch

Bureau heeft. Dit kan echter geen reden zijn voor het oprichten van

een Economisch Bureau, omdat ook zonder zo’n bureau een voor

Nederland geschikte en toegankelijke basis kon worden gelegd om

langs dit kanaal invloed uit te kunnen oefenen op de condities

waarbinnen het level playing field van de interne markt verder tot

wasdom komt. In 2005 is mede op instigatie van Nederland een

Chief Economist working group binnen het ECN totstandgekomen

en ofschoon er nog geen visitekaartje ‘Chief Economist NMa’

voorhanden was, bleek het toch mogelijk dat de NMa in de persoon

van Peter van Bergeijk gevraagd werd in het steering committee van

de werkgroep en daar een heel actieve en constructieve rol kon

vervullen. Ofschoon de internationale dimensie dus ook zonder

Chief Economist tot zijn recht kan komen, ligt er hier wel een

taakveld dat in belang groeit. Hoe het ook zij, het is in ieder geval

geen handicap dat de NMa met een Economisch Bureau de econo-

mische functie zichtbaar en onafhankelijk vorm geeft in een aparte

organisatorische eenheid met een direct herkenbare chef als

boegbeeld.

Welkom Economisch Bureau!
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Slot

Het doel dat de NMa nastreeft is de economische competentie

verder te versterken om ook daarmee onze besluiten – en in het

verlengde daarvan onze ‘policy’ – te borgen. Een Economisch

Bureau kan daartoe een goed middel zijn, maar het mag niet leiden

tot luchtfietserij, het oprekken van doorlooptijden of ‘competentie-

deemstering’. Het Economisch Bureau is, kortom, een instrument

dat zijn waarde in Nederland en binnen de NMa nog moet bewijzen.

Daarom is het buitengewoon belangrijk om ijkpunten te formuleren

aan de hand waarvan of waarlangs bij de evaluatie in 2008 kan

worden vastgesteld of het Economisch Bureau van de NMa aan zijn

doel beantwoordt. Die ijkpunten zullen door de raad van bestuur

van de NMa samen met degenen die deel uitmaken van het Econo-

misch Bureau nader geformuleerd worden, waarbij – hoe kan het

ook anders voor een op de samenleving gerichte organisatie –

terdege rekening gehouden zal worden met de stemmen uit de

samenleving.
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3

Het Economisch Bureau:
economisch-analytische versterkte
mededingingswetshandhaving

Maarten Pieter Schinkel

De oprichting van het Economisch Bureau rond de eveneens nieuwe

functie van Chief Economist is een buitengewoon goede ontwikke-

ling. Voor een econoom is dat zo klaar als een klontje:

mededingingsrecht is toegepaste economie – er bestaat dus geen

mededingingsrechtshandhaving zonder economische basis – zodat

het evident is dat een sterke groep mededingingseconomen een

conditio sine qua non is voor goed mededingingsbeleid.

Daarbij ligt het ook volledig in de natuurlijke (internationale) loop

der dingen dat de NMa haar economische expertise bundelt en

uitbreidt, zoals ze dat nu doet. Alle zichzelf respecterende

mededingingsautoriteiten in de wereld – de Antitrust Division van

het Amerikaanse Department of Justice, de Federal Trade

Commission, het Directorate General Competition van de Europese

Commissie, de Fransen, Engelsen, de Zweden en de Ieren, de

Oostenrijkers en de Portugezen – allemaal hebben ze een soortgelijk

bureau. En die autoriteiten die er nog geen hebben, zullen er

spoedig eentje oprichten; let maar op.

Toch, zo heb ik gemerkt, ziet nog niet iedereen dit zo. In eerste

instantie was ik verbaasd dat ik de oprichting van het Economisch

Bureau hier en daar moest verdedigen. Maar na het aanhoren van

de verschillende bedenkingen en bezwaren respecteer ik ook de

zorgen en gevoeligheden van hen die ze hebben bij zo een ‘zichtbare

en onafhankelijke aparte organisatorische eenheid,’ zoals Pieter

Kalbfleisch in zijn inleiding aan het Economisch Bureau refereert.
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Deze bedenkingen zijn in mijn ogen voor een belangrijk deel terug

te voeren op een fundamenteel verschil in benadering tussen

juristen en economen, waarover verderop iets meer. Gevolg is dat

de visies over hoe het Economisch Bureau uiteindelijk zal moeten

gaan functioneren nogal uiteenlopen. Deze bundel en het congres

dat eraan voorafging zijn daarom belangrijk om de verschillende

percepties eens open op tafel te leggen.

Om maar met de deur in huis te vallen: de werktitel die ik van de

organisatie meekreeg vond ik wat al te agressief. Ze benadrukte de

‘economische slagkracht’ die het Economisch Bureau zou aanbren-

gen. Dat dekt in mijn ogen de lading maar ten dele, omdat goede

economische analyse dikwijls ook tot de conclusie zal leiden dat er

in een voorliggende zaak helemaal niet geslagen hoeft te worden.

Nu hoeft u in mijn verdere betoog echt niet voor een orthodox

Chicago-verhaal te vrezen. Maar het dient wel ten minste opgemerkt

te worden dat de oorspronkelijke bijdrage van gedegen economische

analyse in het Amerikaanse mededingingsbeleid was om overmatig

enthousiast ingrijpen in mededingingsprocessen enigszins te

temperen. De aanvankelijk vooral door Harvardjuristen vorm-

gegeven Amerikaanse mededingingspraktijk is meer dan zeventig

jaar ouder dan de Europese en ze loopt zeker vier generaties

beleidsmakers en wetenschappers voor op de Nederlandse. In al die

tijd heeft de Harvard-Chicagodialectiek de economische wetenschap

dusdanig opgestuwd in haar ontwikkeling dat er vandaag de dag

bijzonder diepe economische argumentatie en bewijsvoering aan

beide zijden van elk mededingingsdebat worden aangevoerd.

Economische analyse kan dus helpen in het vinden van het ant-

woord op de vraag of gebleken gedrag inderdaad een overtreding is

van de mededingingsregels. Afhankelijk van de situatie op de markt,

speciale eigenschappen van vraag en aanbod, en gedegen empiri-

sche toetsing van vermoedens aan meetresultaten, kan het ant-

woord op die vraag zowel ontkennend als bevestigend zijn.

Economie is niet alleen om mee te slaan, daarom.

Mijn opmerkingen zijn niet geheel los te zien van mijn rol als eerste

‘Assistent Economisch Raadsadviseur’ (Jan Boone is inmiddels als

mijn opvolger benoemd). Dat is een externe adviesfunctie, met

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving



25

directe rapportage aan de Voorzitter van de raad van bestuur – een

parttime Raadsadviseurplek – door de NMa geschapen met de

bedoeling steeds voor een korte periode een andere Nederlandse

academisch econoom aan zich te binden. Gespiegeld aan de functie

van Deputy Assistant Attorney General (DAAG) for Economic

Analysis geeft de positie een permanente band met de economische

wetenschap.1 Mede omdat ik de eerste ben om deze prestigieuze

nieuwe NMa positie te bekleden heeft ze van alles – zowel inhoude-

lijk als formeel – te maken met het Economisch Bureau, en ik heb

dan ook al wat mee mogen denken over de vormgeving ervan.

Hoewel ik dus een extern licht laat schijnen op het Economisch

Bureau, ben ik ook geïnformeerd over de intern gevoerde discussies.

In deze bijdrage volgt eerst iets over de relatie tussen recht en

economie, juristen en economen, in het mededingingsbeleid. Enig

begrip van die relatie is belangrijk voor het vervolg: een visie op de

rol en organisatie van het nieuwe Economisch Bureau. Daartoe

volgen we een denkbeeldige zaak binnen de NMa – van opsporing

tot winst in beroep, zeg maar – zoals die idealiter zou kunnen zijn

wanneer het Economisch Bureau volledig operationeel is. Dat geeft

een idee van de toekomstige dagelijkse gang van zaken. De voor-

laatste paragraaf gaat in op het meten van effecten, en de mogelijk-

heid inzicht in het belang van zaken te gebruiken om de schaarse

middelen van de NMa maatschappelijk zo goed mogelijk aan te

wenden. Mijn bijdrage eindigt met enkele kanttekeningen bij de

wens dat het Economisch Bureau ‘onafhankelijk’ blijft, iets wat

alleen met de juiste organisatiestructuur kan worden gegarandeerd.

Mededingingsrecht en economie

Voor economen is mededingingsrecht een kader waarin economi-

sche inzichten over concurrentieprocessen – wanneer concurrentie

zonder meer kan werken, en wanneer ze bescherming van over-

heidswege nodig heeft – dienen te worden toegepast. Het

Maarten Pieter Schinkel

1 Zie http://www.usdoj.gov/atr/sections.htm#cps voor een beschrijving van de

organisatie van de US DoJ Antitrust Division, en http://www.usdoj.gov/atr/public/

speeches/speech_fmr_assists.htm voor een overzicht en speeches van voormalig

DAAGs.
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mededingingsrecht zijn de spelregels. Maar het spel zelf is veel

ingewikkelder dan alleen de regels.

Net zo min als het uit het hoofd leren van de droge regels van het

voetbalspel alleen maakt dat iemand ‘verstand van voetbal’ heeft,

begrijpt iemand die alleen de mededingingsrechtsregels bestudeert

erg veel van mededinging. Nu maakt dat in het algemeen niet veel

uit – zoveel mensen, zoveel meningen (over voetbal en economie).

Maar als een scheidsrechter – zoals de NMa, en nu ook vaak de

rechter – alleen maar de regels kent en toepast, loert het grote

gevaar dat hij of zij het spel doodfluit.

Niet alleen bestuderen en bediscussiëren economen de details van

het spel en de beweegredenen en gedragingen van de spelers, het

staat hen ook heel duidelijk voor ogen wat het ‘doel’ van een mooi

concurrerende economie is: efficiëntie, goede producten tegen een

betaalbare prijs, waarop hardwerkende producenten trots en

waarmee consumenten gelukkig zijn.

Het mededingingsrecht stelt de middelen ter beschikking om dat

doel te helpen verwezenlijken, daar waar dat nodig is. Maar hoe het

doel het beste geholpen is, dat is een economische vraag. En een

vraag waarover economen in elke gegeven zaak vaak heftig discus-

siëren. Dikwijls gaat dat fel, diep en slordig, en op een wijze

waarvan de meer puriteinse jurist gruwelt: rommelig gebruik van

definities, regels met voeten tredend en ongestaafde beweringen

strooiend, die een spoor van tegenbewijs trekken dat zo snel als

mogelijk dient te worden uitgewist.

Maar dat is het gebruikelijke proces van meningsvorming onder

economen. Staat eenmaal vast hoe het concurrentieproces in een

gegeven zaak het beste beschermd is, dan begint het zaaien van

verwarring aan de kant van de juristen. Want in plaats van recht

door zee op de kern van de zaak af te stevenen, hebben juristen

allerlei technieken om de middelen waarmee het doel dient te

worden bereikt ingewikkeld te ordenen en te schikken.

Juristen bouwen aanvalslinies en verdedigingswallen. Mocht de

‘tegenpartij’ door de voorste linie heen breken, dan is er een

volgende, en een volgende, en altijd nog eentje. Hun belangrijkste

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving
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zorg is daarbij dat de opbouw van de ene linie niet de andere linie

verzwakt. Met name mogen er geen inconsistenties ontstaan

waardoor de linies als dominostenen omvallen als de eerste een

zetje krijgt. Soms betekent dit dat sommige linies en wallen beter

iets kunnen worden verzwakt, teneinde andere sterker te maken en

hun onderlinge onafhankelijkheid te waarborgen.

Voor een econoom zijn dat soort constructies een gruwel: als we het

eens zijn over hoe de zaak in elkaar zit, en het doel is duidelijk,

laten we erop afgaan langs de kortst mogelijke weg. Economen zijn

dus gericht op het doel – een zo efficiënt mogelijke samenleving –

ongeacht (of ten minste in de betekenis van ‘met flexibele inzet van’)

de middelen. Juristen zijn bezorgd over de middelen – de spelregels

– en hun correcte toepassing gegeven het doel.

Het valt daarom niet mee voor ons om goed samen te werken.

Daarvoor moet er eerst een wederzijds begrip zijn voor elkanders

benadering. En daarvoor moet ten minste een flinke taalbarrière, zo

niet een persoonlijkheidskloof, worden geslecht. Maar als dat begrip

er eenmaal is, dan is de combinatie goud waard. Een complementair

team van mededingingsjuristen en mededingingseconomen, maak

daarvoor je borst maar nat! Ze kennen het doel, en ze hebben de

weg er naartoe perfect uitgestippeld.

In het kader van het onderwerp van deze bijdrage hoop ik dat dit

inzicht in onze moeilijke relatie een paar misverstanden wegneemt.

Mogelijke misverstanden in een soms moeilijke
relatie

Het is niet zo dat economen het nooit eens zijn, zoals wel wordt

beweerd – ook in flauwe grapjes op feestjes en zo (die trouwens

meestal over macro-economen of beursgoeroes gaan, maar dat

terzijde). Economen discussiëren, dat is wat u waarneemt. Uiteinde-

lijk bereiken ze daarmee doorgaans een breed gedragen consensus,

zeker op de langere termijn. Ook is economie niet een soort zachte

klei waar je van alles van maken kunt. Het is een harde wetenschap,

die de mensheid vele zegeningen heeft gebracht. Het is wel zo dat er

veel slechte economen zijn, helaas. Maar er zijn ook veel would-be

Maarten Pieter Schinkel
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voetbalkenners, wat echter niets afdoet aan het vakmanschap van

de winnende coach.

Dat ‘economie alles maar ingewikkeld zou maken’, de procesgang

kostbaar, of deze zelfs zou verzwakken, is echt een verkeerde

voorstelling van zaken. Natuurlijk is het gemakkelijker een ‘per se’-

benadering te kiezen, waarin zaken min of meer hamerstukken zijn.

In dat geval hoeft er niet te worden geïnterpreteerd en gewogen,

noch lastige oordelen worden geveld. Maar als er zonder begrip

voor de spelers en het spel wordt gefloten, dan treden er type 1- en

type 2-fouten op: overtredingen worden wel gemaakt, maar niet

opgemerkt, omdat de partijen goed weten hoe ze te verbergen – en

niet gemaakt, maar wel bestraft – omdat ze verkeerd worden gezien.

Net zoals er aan een doodgefloten wedstrijd geen lol te beleven valt,

zo zijn de maatschappelijke kosten van rücksichtsloze toepassing

van mededingingsrechtsregels, die bedoeld zijn met zorg te worden

geïmplementeerd, enorm. Wel gemakkelijker, maar niet goed.

Een inhoudelijk debat is weliswaar veel moeilijker dan een debat

over alleen de regels. Die zijn dikwijls redelijk duidelijk. Maar het is

een versterking van de besluitvorming, niet een verzwakking. Het

gaat er immers om de juiste beslissingen te nemen – op basis van

de kern van de zaak. Dat is geen juridische kwestie, maar een

economisch inhoudelijke.

Wikken en beschikken

In het geval van de NMa en het Economisch Bureau is de rol van

goede economische analyse zo mogelijk nog belangrijker. De reden

daarvoor is dat de NMa twee rollen heeft. Ze moet zowel wikken als

beschikken – ze is in feite openbare aanklager en rechter, weliswaar

zijn de rollen goed gescheiden door Chinese walls, maar het gebeurt

toch onder één dak.

De NMa dient niet alleen te bepalen welke vermoedens van

mededingingswetsovertreding de moeite waard zijn om nader te

onderzoeken en te vervolgen, maar ze dient ook, na een uitvoerig

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving
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onderzoek, zelf te beslissen of er inderdaad sprake is van een

overtreding die een sanctie verdient.

Om dat goed te kunnen doen zijn, naast kennis van de juridische

spelregels, oordelen nodig die alleen op een sterke economische

leest kunnen worden geschoeid. Dat is in mijn ogen de belangrijkste

reden om een goed team van in-house-economen te willen hebben in

een Economisch Bureau; die beslisfunctie.

Vanzelfsprekend zijn er nog andere redenen voor een intern

Economisch Bureau, zoals een gemakkelijker regeling met betrek-

king tot de vertrouwelijkheid van stukken, een eenvoudiger te

garanderen onafhankelijkheid van de analisten, het feit dat het vaak

lastig is om in een zaak externe experts te vinden die niet al door

een van de partijen bij hun zaak zijn betrokken, en het belangrijke

punt dat onderzoek dat door externen wordt gedaan veel minder

bijdraagt aan de opbouw van interne kennis en expertise dan eigen

onderzoek. Maar de belangrijkste reden is toch dat economische

analyse binnen de NMa richting kan geven aan de wetshandhaving.

Dat kan je niet uitbesteden: dat is de centrale taak van elke

mededingingsautoriteit.

Taken en organisatie van het Economisch
Bureau

Onder de taken van het nieuwe bureau valt dan ook in de eerste

plaats een accumulatie van kennis. Dit kan door goede mensen in

dienst te nemen, waaronder medewerkers die binnen de NMa op

economisch terrein reeds door de wol zijn geverfd, en die op deze

wijze carrière kunnen maken. Geef deze talenten de mogelijkheden

om zich verder te ontwikkelen. Met een globale betrokkenheid

vanuit het Economisch Bureau bij een groot aantal zaken – naast

assistentie in geselecteerde specifieke zaken  – ontwikkelen ze

overzicht over wat zich afspeelt in de mededingingswetshandhaving,

alsmede inzicht in hoe het mededingingsbeleid zich historisch heeft

ontwikkeld. Naast specifieke kennis – bijvoorbeeld door specialisa-

tie op sectoren – is zo’n algemene kennisbasis essentieel voor een

goed functionerende mededingingsautoriteit.

Maarten Pieter Schinkel
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De economen in het Economisch Bureau moeten in staat zijn – en

daarop ook getraind zijn en continu blijven – om aan state-of-the-art

economische argumentatie, modelbouw en kwantitatieve analyse te

doen. Ze moeten de toegepaste methodologie bewaken en in het

oog houden dat niet ongebalanceerde economische argumenten

worden gebruikt, of verouderde technieken. De partijen doen dat

ook, en juist voor hen moet de NMa een match blijven.

Dat geheel aan kennis en kunde moet het Economisch Bureau in

staat stellen om te reflecteren op de sterke en zwakke punten van

economisch onderzoek. Het is daarbij ook van groot belang te

weten wat de beperkingen zijn van de economische wetenschap.

Juist economen die dicht bij die wetenschap staan zijn in staat

voldoende scepsis daarover op te brengen.

Volgens mij ziet het Chief Economist-team in het Economisch

Bureau er daarom ongeveer zo uit als in onderstaande figuur.

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving

Chief Economist

Deputy

Secretariaat

Senior-economen Junior-economen

Analisten

Organigram van het Economisch Bureau (ideaal-typisch)
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Er zitten (bij voorkeur gepromoveerde) junior- en senior-economen

in, die allemaal wetenschappelijk onderlegd zijn en praktisch zijn

ingesteld. Het hele team heeft de beschikking over analisten –

waaronder scriptanten en student-assistenten – die deelonder-

zoeken kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een directe link met de

wetenschap via de ‘Deputy Economic Council to the Board’ (de

vroegere Assistent Economisch Raadsadviseur): ook die zal in het

Chief Economist-team worden opgenomen.

Dat klinkt allemaal misschien een beetje Ivoren-Torenachtig, maar

zo moet het zeker niet worden. Evenmin is het de bedoeling dat het

een club wordt van nerdy modelbouwers en cijferaars, integendeel.

Het Economisch Bureau moet bestaan uit mensen die met beide

benen in de praktijk van zaken staan, die meedenken over de

aanvankelijke opbouw van het dossier, meelezen met de (uit-

bestede) deelonderzoeken en de formulering van de beslissing, en

ook meegaan als de zaak uiteindelijk dient in beroep. Medewerkers

van het Economisch Bureau moeten vooral ook in staat zijn de

waarde van ingewikkelde analyses en aangedragen bewijsvoeringen

in te schatten, zodat ze bijvoorbeeld de rookgordijnen die technisch

economen en econometristen zo goed kunnen optrekken in de

verdediging van verdachte bedrijven, kunnen wegblazen, waar het

echt alleen maar rook is.

De functieomschrijving voor de positie van Chief Economist is

daarin ook heel expliciet. De Chief Economist moet niet alleen

internationaal respect afdwingen als academisch zwaargewicht, hij

moet ook op zaakniveau sturing kunnen geven. Dat vraagt om een

behoorlijke supereconoom derhalve, een schaap met vijf poten.

Maar de functie is voldoende prestigieus om ook op termijn een

goede bezetting te kunnen garanderen.

Rollen van het Economisch Bureau

De rollen van het Economisch Bureau zijn ook heel divers. Zoals

Pieter Kalbfleisch al in zijn inleiding stelde, moet de inbreng en het

overzicht lopen van ‘detectie tot sanctionering’, ter verlichting van

alle NMa-medewerkers in het algemeen en ter advisering van de

Voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder.

Maarten Pieter Schinkel
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Het Economisch Bureau dient richtinggevend te zijn in aandacht-

verdeling, door het stellen van prioriteiten. Het zal helpen met

brainstormen over hoe voorliggende nieuwe zaken aan te pakken.

De economen van het Economisch Bureau ondersteunen vervolgens

de teams van zaakbehandelaars – economen en juristen dus – in de

uitvoering van gekozen onderzoeks- en aanvalsstrategieën, door

suggesties te doen, literatuur- en jurisprudentietips te geven, en de

gehanteerde methodologie en technieken op zuiverheid te bewaken.

Nadat gevormde hypothesen over een zaak dan zijn getoetst, helpen

de economen van het Economisch Bureau in de reflectie over de

grond voor ingrijpen – of juist niet ingrijpen. Als er een overtreding

wordt vastgesteld, dan kunnen ze adviseren over een gepaste

remedie. Hoewel op dit terrein de Juridische Dienst ook een eigen

bevoegdheid heeft, blijkt toch ook weer bijvoorbeeld in de discussie

over de Boeterichtsnoeren dat begrip van de prikkels die worden

gegeven door middel van boetes essentieel is voor zowel de

effectiviteit van sancties, als hun maatschappelijke acceptatie.

Ten slotte is een belangrijke functie weggelegd voor het Economisch

Bureau om de resultaten in zaken die door de NMa zijn onderzocht

en waarop beleid is geformuleerd te communiceren – intern, maar

ook extern, bijvoorbeeld bij de OESO of op (internationale) congres-

sen, in vakbladen, ESB en de populaire pers.

Grijze man voor grote boekenkast

Om dit alles een beetje concreter te maken, het volgende. Ik stel me

de ideale toekomstige zaakbehandeling als volgt voor. Een hypothe-

tisch voorbeeld uit de praktijk van Concurrentie Toezicht (CT).

Er komt een klacht binnen dat een bepaalde winkelketen een ander

winkelbedrijf van de markt probeert te drukken door op slinkse wijze

te beletten dat het een gelijke kwaliteit van verkoopwaren ter

beschikking heeft. Dat kan misbruik van een machtspositie zijn,

bijvoorbeeld als zulk gedrag door een zittend bedrijf bedoeld is om

een nieuwe toetredende detailhandelaar van de markt te weren, en

dat mag niet.

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving
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De klacht belandt – via de afdelingsdirecteur – op het bureau van

een zaakbehandelaar. Die maakt een bondig en verkennend dossier

met mogelijke verdenkingen. Nadat hij of zij dat heeft gedaan, stel

ik me voor dat er met een of meerdere leden van het Economisch

Bureau wordt overlegd – heel losjes, informeel en verkennend – om

zo in een vroeg stadium eens van gedachten te wisselen over de

zaak.

Is dit een interessante kwestie? Is het waarschijnlijk dat er inder-

daad iets aan de hand is? Is het hard te maken dat het hier een

overtreding van de Mededingingswet betreft? Of zijn er ook andere,

competitieve verklaringen voor het gebleken gedrag? Of, sterker

nog, is de klacht misschien een poging van de klager om het nu

verdachte bedrijf het leven zuur te maken door de NMa erop af te

sturen? Wat is het soort condities waaronder dit soort anti-

competitief gedrag doorgaans optreedt? Is er aan die condities

voldaan? Wat voor soort dingen zijn goed om eens te onderzoeken

in dit kader? De vraag, de kostenstructuur, het aantal bedrijven in de

markt, veranderingen in bedrijfsstrategieën.

Vervolgens gaat het team van zaakbehandelaars heen en doet

gedetailleerder onderzoek. Het schrijft er een uitgebreid rapport

over, en tussendoor komt het – zeker als het op een probleem stuit

– af en toe voor advies bij het Economisch Bureau, dat de zaak op

afstand volgt.

Zolang het spoor warm blijft, kan het onderzoek voortgaan. Maar

wordt het koud, dan is er iemand om in te grijpen en het om te

buigen of wellicht zelfs te stoppen.

De economen van het Economisch Bureau beletten dat de zaak-

behandelaars zich vastbijten in een bij voorbaat hopeloze, of een

perverse zaak. Maar ze geven ook suggesties waar de kwestie zich

het beste laat aanpakken als er echt iets loos lijkt te zijn. Op die

manier begeleidt het Economisch Bureau vanaf het begin tot aan het

einde op enige afstand een groot aantal verschillende zaken. Zo

houdt het bureau overzicht over wat er zich allemaal ongeveer

afspeelt, en kan het gericht inspringen waar nodig en door de

zaakbehandelaars gewenst. Want het blijft natuurlijk de finesse en
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het vakmanschap, en ook de verantwoordelijkheid, van de zaak-

behandelaar zaken tot een goed einde brengen.

De situatie lijkt enigszins op de televisieserie ‘Law & Order’. Daar is

altijd zo’n grijze man in een rustige mahoniehouten kamer vol

boeken – het hoofd van het kantoor van de openbare aanklagers –

die af en toe in beeld komt als zijn (over het algemeen veel jongere,

en ongetwijfeld om filmische redenen vaak vlottere medewerkers –

dames en heren – net zoals bij de NMa dus) even vast zitten in een

zaak, omdat bijvoorbeeld het idee over de dader verandert door

nieuw bewijs – of om dat er met de verkeerde partij een deal is

gesloten, of dat de zaak ineens over iets heel anders dan oorspron-

kelijk gedacht blijkt te gaan: niet afpersing door meneer X, maar

diefstal door mevrouw Y. Dat soort dingen. Het gaat ook altijd om

zaken waarbij er discussie mogelijk is over hoe het precies in de

wetshandhaving past.

Die grijze man, dat is de Chief Economist. Rustig, overtuigend, een

begeleider van lopende onderzoeken die respect afdwingt. Iemand

waar je als zaakbehandelaar met een zekere schroom naar binnen-

stapt – en je zaak goed voorbereid aan voorlegt – maar waar je altijd

verlicht weer van terug naar je eigen bureau gaat. Iemand met wie je

daarom uiteindelijk met veel plezier samenwerkt. Je moet hem zien,

dat wel, en liever niet, dat ook, maar het is toch ook altijd weer

prettig om er geweest te zijn. Vergelijk het met naar de tandarts

gaan.

Aan zo’n Economisch Bureau heb je in de praktijk een heel nuttig

klankbord. Het maakt de NMa enorm sterk.

Effectmeting, prioritering en afrekening

Pieter Kalbfleisch gaf aan dat een belangrijke functie van het

Economisch Bureau zal zijn om te bekijken wat de effecten zijn van

het optreden van de NMa. Het is belangrijk dat een bestuursorgaan

met zoveel dure mensen als de NMa in dienst heeft, rekenschap

aflegt aan de maatschappij. Nu zijn er weinig aanwijzingen dat de

NMa haar geld niet op zou brengen. De voordelen van mededin-

gingsbeleid zijn de mededingingswetsovertredingen die niet worden

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving
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begaan – en anders wel zouden zijn opgetreden. Dode-gewichts-

welvaartsverliezen dus, waaraan de maatschappij is ontsnapt

vanwege de afschrikkende werking die de NMa heeft.

Welnu, die voordelen zijn heel erg lastig te meten. Maar diegenen

die dat hebben geprobeerd – zoals Jonathan Baker voor de VS –

vinden in conservatieve schattingen dat er een factor honderd meer

maatschappelijke opbrengsten zijn dan kosten van het

mededingingsbeleid.18 En in die kosten zijn de bijzonder hoge

consulting and legal fees die in de VS normaal zijn, meegenomen.

Met de totale effecten zit het dus waarschijnlijk wel goed in Neder-

land. Maar het moet wel netjes worden gerapporteerd.

Een meer specifieke taak van het Economisch Bureau is een

relatieve prioritering aan te brengen tussen bijvoorbeeld sectoren,

maar ook op bedrijfs- en zaakniveau. Dat is zo mogelijk nog lastiger,

maar er zijn wel technieken in ontwikkeling die hiervoor kunnen

worden aangewend. De OFT heeft bijvoorbeeld pas een uitgebreid

onderzoek gedaan naar de top-10 probleemsectoren, en ook de DG

Competition van de Europese Commissie doet intern onderzoek

naar de relatie tussen klachten en vermoedens, aangevangen zaken

en hun succes in beslissingen en beroep.19 En dit is nog maar het

begin van een veelbelovend programma om de input van zaken te

kanaliseren, prioriteiten te stellen, en de maatschappelijk waarde-

volle en harde zaken door te zetten.

De beperkte middelen van de NMa zouden veel effectiever kunnen

worden ingezet als er, voordat er aan zaken wordt begonnen – of dat

nu zelf opgespoorde zaken zijn, of gemelde –, eerst een schatting

wordt gemaakt van de relatieve ‘opbrengsten’ van de zaak ten

opzichte van andere zaken. Dan bedoel ik niet de opbrengsten in de

vorm van boetes. Dat zijn geen maatschappelijke opbrengsten,

maar op zijn best welvaartsneutrale herverdelingen. Nee, de
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opbrengsten van de NMa bestaan uit het voorkomen van overtredin-

gen door generieke afschrikking.  Die opbrengsten zijn het hoogst

als de beslissingen ‘juist’ zijn. Dat wil zeggen dat een zaak een

‘succes’ kan zijn als blijkt dat er geen boete hoeft te worden

opgelegd, omdat er helemaal niks aan de hand bleek te zijn in de

onderzochte kwestie. Het is een prachtig resultaat als blijkt dat

iedereen zich aan de wet bleek te hebben gehouden. Het is niet mijn

indruk dat dat ook zo wordt gezien binnen de organisatie. Een zaak

waarin een sanctie – liefst een flinke – is opgelegd, daarbij past een

borrel. Zonder boete is het toch nog een beetje een sisser.

Dat moet veranderen. Het beleid van de NMa moet gericht zijn op

het handhaven van een reputatie van ‘streng maar rechtvaardig.’

Alleen zo’n reputatie bevordert de generieke preventie van het

Nederlandse mededingingsbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat

personeelsbevorderingen niet op aantallen gevonden overtredingen

moeten worden gebaseerd, of genomen beslissingen, maar op de

juistheid en zorgvuldigheid van de onderliggende analyse – en dat

is, als gezegd, in belangrijke mate een economische vraag.

Het Economisch Bureau moet in deze beoordeling een belangrijke

rol gaan spelen. Maar het kan alleen dan slagen als de NMa zich

intern overeenkomstig het reputatiemechanisme organiseert.

Immers, zaakbehandelaars die weten dat het Economisch Bureau

hun zaak wel eens kan stoppen – omdat ze economisch zwak is – en

daarmee vrezen een promotie mis te lopen om die reden, terwijl die

kans er niet is als ze een tot mislukken gedoemde zaak blijven

najagen – zullen niet zo snel geneigd zijn om open het advies van

het Economisch Bureau te zoeken. Tot dat het te laat is, en vele

manuren zijn gestopt in een doodlopende weg.

Voor het slagen van het Economisch Bureau dient dus goed te

worden nagedacht over de organisatiestructuur van de NMa en haar

personeelsbeleid. ‘Institutional governance’ is dat, een relatief jong

gebied in de economische wetenschappen waar nog veel open

vragen bestaan.20
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Enkele kanttekeningen ter conclusie

Het allerbelangrijkste is dat de Chief Economist en zijn medewer-

kers blijvend een sterk team vormen, waarin een flink aantal nieuwe,

extern geworven, medewerkers, bij voorkeur met een doctoraal of

doctorem in de industriële economie, en verstand en liefde voor de

mededinging een plek krijgen. Het is belangrijk dat het Economisch

Bureau niet overhaast wordt ingevuld: met deze prachtige kans

moet nu zorgvuldig worden omgesprongen. Het is even belangrijk

dat die lijn in de toekomst gevolgd wordt als er vacatures ontstaan.

Daarnaast wordt als nadeel van het Economisch Bureau – althans

van de oprichting van het Chief Economist-team van Lars-Hendrik

Röller – soms genoemd dat er economen vertrokken uit de organisa-

tie, omdat ze niet voor het team in aanmerking kwamen en daardoor

vreesden alleen nog maar saaie zaken te mogen doen. Ik weet niet

of dat echt een nadeel was. Een beetje opschudding is vaak zo

slecht nog niet. Net zoals de dynamiek van toe- en uittreding in een

markt meestal heel gezond is, geldt dat ook voor een organisatie.

Toch moet er voor worden gezorgd dat het Economisch Bureau een

respectabele positie krijgt, zodat zaakbehandelaars zowel professio-

neel als plezierig met de medewerkers van het bureau kunnen en

willen samenwerken.

Ook moeten we er niet zonder meer van uitgaan dat het Econo-

misch Bureau ‘onafhankelijk’ zal zijn en blijven. Daarvoor moeten

de prikkels toch echt goed zijn, en het is maar helemaal de vraag of

dat lukt. Ik heb geen directe aanleiding om voor een ingekapseld

Economisch Bureau te vrezen, maar er moet bijvoorbeeld over de

promotiestructuur en wat telt als een ‘succesvol afgesloten zaak’

goed worden nagedacht. Vervolgens moeten die gedachten worden

geïnstitutionaliseerd.

Als er ergens een goede prikkelstructuur is om onafhankelijkheid te

garanderen, dan is het in de goede externe economische consultancy

firms. Zij worden steeds opnieuw op projectbasis onder contract

gesteld. Als zij hun reputatie verliezen, dan zitten ze meteen zonder

werk – want niemand heeft iets aan een expert met de reputatie dat

zijn mening te koop is.
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Daarbij is sommige kennis zo specialistisch, dat ze alleen maar op

een of twee plekken in de wereld bestaat, en het is niet efficiënt te

proberen zulke kennis altijd zelf in huis te hebben. In die gevallen

zal een beroep op extern advies – via de consulting firms of door

direct academici aan de frontlinie van de ontwikkeling van economi-

sche inzichten in de arm te nemen – noodzakelijk en gewenst

blijven.

Het Economisch Bureau is dus een gedeeltelijke integratie van

economische analyse, maar geen volledige, en als dat wel gedacht

gaat worden, dan ben ik niet zeker of het wel tot een stijging van de

kwaliteit van het beleid zal leiden. Maar een goed Chief Economist

kent ook zijn eigen beperkingen, en weet wanneer hij anderen moet

inschakelen. Bovendien heeft het Economisch Bureau bijvoorbeeld

het US Department of Justice en DG Competition als voorbeeld:

daar is een goede balans gevonden tussen intern onderzoek en

extern advies.

Ten slotte is het belangrijk dat het Economisch Bureau voldoende

tijd wordt gegund om zich te bewijzen. Niet al te ongeduldig

oordelen over één of twee jaar al: het hebben van een economisch

expertisecentrum is structureel juist. De voordelen zullen uiteinde-

lijk duidelijk worden, zo is mijn stellige overtuiging.

Het Economisch Bureau en de Chief Economist zijn een goed idee.

Ik heb hooggespannen verwachtingen van hun invulling en toekom-

stig optreden. De NMa doet hiermee een goede zet – maar ze moet

wel op de mitsen acht slaan. Ik voorspel u dat de welvaart hier wel

bij zal varen.

Economisch-analytische versterkte mededingingswetshandhaving
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Commentaar
De rol van het Economisch
Bureau in de zaakbehandeling

4
Erik Kloosterhuis

Maarten Pieter Schinkel heeft laten zien hoe een economisch bureau

kan bijdragen aan een verdere professionalisering van de NMa. Met

name heeft hij het daarbij gehad over de aspecten prioritering,

bewijsvoering en sanctionering. Ik wil daar nog wat verder op

doorborduren en ik kies daarbij met name het perspectief van de

zaakbehandelaar.

Wat zou een ‘gemiddelde’ zaakbehandelaar in de toekomst van een

Economisch Bureau moeten kunnen verwachten? Ik wil met name

aan deze vraag in opiniërende zin een bijdrage leveren. Voor de

zaakbehandelaar vormt, denk ik, de bewijsvoering de kern van het

werk. Het gaat, anders gezegd, om het vormen en het toetsen van

hypothesen. De centrale hypothese in een mededingingsprocedure

wordt in het jargon ook wel een theory of harm genoemd. Het gaat

dan om de vraag of en hoe een bepaalde afspraak, een gedraging of

een transactie zoals een fusie, de mededinging of de welvaart kan

schaden. Een theory of harm kan bijvoorbeeld zijn dat door het

gedrag van een onderneming X de concurrentie wordt uitgeschakeld

of dat als gevolg van fusie Y een collectieve machtspositie op markt

Z kan ontstaan. Een theory of harm kent in de regel meerdere

onderliggende hypothesen. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op

de omvang van de geografische en productmarkt, op de macht van

de betrokken ondernemingen, op de toekomstige ontwikkelingen in

de markt. Vaak zal het de eerste taak van de zaakbehandelaar zijn

om hypothesen te formuleren die uitmonden in een of meer

mogelijke theories of harm. In sommige gevallen wordt deze rol

overgenomen door een externe partij, hetgeen bijvoorbeeld het geval
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is wanneer een onderneming een klacht indient over mogelijk

misbruik van een economische machtspositie. Wat vervolgens in

alle gevallen dient te gebeuren is het toetsen van de theory of harm

en de onderliggende hypothesen. In verband met de vraag naar de

rol van een Economisch Bureau is het allereerst van belang vast te

stellen dat de economie een rol kan spelen bij zowel de vorming van

hypothesen als bij de toetsing daarvan. Maar daar moet meteen aan

worden toegevoegd dat dit, zeker ook vanuit economisch gezichts-

punt, twee nogal verschillende takken van sport zijn. Wanneer we

het hebben over het vormen van hypothesen, dan kunnen economen

vanuit de theoretische economie, met name de micro-economie en

de speltheorie, behulpzaam zijn. Zij kunnen dus bouwstenen

aandragen bij de vorming van hypothesen en daarover meedenken.

Bij de toetsing van hypothesen komt een heel ander deel van de

economische wetenschap om de hoek kijken, namelijk de kwantita-

tieve economie of econometrie. Het is van belang om dit te consta-

teren, omdat de vraag zich laat stellen waar het Economisch Bureau

het beste een rol kan vervullen. In de interne discussie binnen de

NMa is gebleken dat zaakbehandelaren met name bij de kwantita-

tieve kant, de toetsingskant dus, ondersteuning door een gespeciali-

seerd bureau op prijs zouden stellen. De NMa heeft inmiddels de

nodige ervaring in het toepassen van kwantitatieve tests, zoals de

SSNIP-test, de Elzinga-Hogarty-test en simulatiemodellen. Vaak

blijkt dat deze tests, die in opzet soms redelijk simpel zijn, bij de

praktische toepassing de nodige complicaties kunnen oproepen.

Voor de ‘generalistische’ zaakbehandelaar zou het een groot

voordeel zijn om dan te kunnen terugvallen op enkele meer gespe-

cialiseerde collega’s.

Is het zo dat het toetsen van hypothesen, in die gevallen waarin

daar meer geavanceerde kwantitatieve methoden bij worden

toegepast, vooral het domein is van economen, de vorming van

theories of harm is en blijft mijns inziens bij uitstek een interdisci-

plinaire activiteit, die zich daarom minder snel leent voor interne

specialisatie. Men kan deze functie niet los zien van het wettelijk

kader waarbinnen de NMa opereert en van de jurisprudentie die

daar verband mee houdt. Een adequate vorming van hypothesen

veronderstelt dus goede kennis hiervan. Regelgeving en jurispruden-

tie bieden samen met de economische theorie de bouwstenen voor

het formuleren van een theory of harm. Het ligt daarom meer voor
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de hand om het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor de

hypothesevorming bij de onderscheiden directies te laten, waar

economen en juristen steeds nauw samenwerken.

Overigens, tussen de vorming van hypothesen en de toetsing

daarvan bevindt zich nog een verbindende schakel die óók zowel

een economische als een juridische component bevat en dat is de

bewijsstandaard: wanneer is voldoende aannemelijk dat een theory

of harm als bevestigd of als verworpen kan worden beschouwd?

Deze vraag zou zuiver economisch-wetenschappelijk te benaderen

zijn, maar wenselijk is dit niet. Voor een doeltreffend mededingings-

beleid en een doelmatige inzet van middelen is het gewenst om ook

bij de beantwoording van deze vraag voldoende aandacht te

schenken aan het juridische kader, met inbegrip van de jurispruden-

tie, die juist aan deze vraag de laatste tijd de nodige aandacht heeft

besteed. Denk aan het recente Tetra-Sidelarrest.

Met het voorgaande heb ik willen aangeven wanneer binnen een

organisatie als de NMa economen vanuit hun eigen discipline min

of meer eigenstandig een bijdrage kunnen leveren aan de zaak-

behandeling en waar zij dat slechts kunnen in nauwe samenwerking

met de juridische discipline. En het spreekt vanzelf dat in het eerste

geval die bijdrage makkelijker vanuit een gespecialiseerde eenheid

als het Economisch Bureau kan worden geleverd dan de tweede.

Tot slot: mocht het zo zijn dat het Economisch Bureau inderdaad,

zoals Maarten Pieter voorstelt, in de toekomst gevuld gaat worden

met jonge, briljante en liefst gepromoveerde economen die vers van

de universiteit komen, dan zie ik daarin, naast de evidente voorde-

len, toch ook wel een risico. De wetenschappelijke wereld verschilt

in vele opzichten van de wereld binnen de NMa en de onderzoeks-

uitdagingen verschillen navenant. Ten eerste werken we, zoals

bekend, binnen strikte termijnen en een bepaald procedureel

keurslijf. Verder kunnen wetenschappers in volle vrijheid hypothe-

sen formuleren en zich richten op onderzoeksvragen waarover

voldoende data beschikbaar zijn. Bij de NMa is het in dat opzicht

vaak roeien met de riemen die je hebt kunnen vinden. Daar staat

weer tegenover dat, zoals ik al opmerkte, de bewijsstandaard in

mededingingsprocedures niet een ‘wetenschappelijke’ is. Ten slotte

zijn de vragen die in de NMa praktijk van belang zijn niet per
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definitie ook wetenschappelijk de meest interessante, terwijl

andersom allerlei wetenschappelijk interessante onderwerpen voor

de NMa lang niet altijd de meest relevante zijn. Een bekend voor-

beeld hiervan is de afbakening van de relevante markt. In de praktijk

is dat nog steeds een van de economische kwesties die in

mededingingszaken het meest centraal staan. Maar wetenschappe-

lijk gaat het hier strikt genomen om een non-probleem en in de

handboeken en andere wetenschappelijke literatuur op het gebied

van industrial organisation is er dan ook vrijwel niets over te vinden.

Kortom, hoewel er op economische faculteiten een toenemende

belangstelling ontstaat voor de praktijk van het mededingingsbeleid,

is er toch nog een vrij grote afstand tussen theorie en praktijk, meer

dan bijvoorbeeld het geval is bij onze juridische tegenvoeters. Ook

dit is iets waar bij de opzet van een Economisch Bureau rekening

moet worden gehouden. Uiteraard afhankelijk van de mate waarin

van dat bureau gevraagd zal worden een bijdrage te leveren aan de

behandeling en beoordeling van concrete zaken zullen de leden van

dat bureau een goed inlevingsvermogen moeten hebben in en een

goed begrip van zowel de praktijk van de zaakbehandeling als in de

juridische context waarbinnen deze zich afspeelt. Alsdan kan een

Economisch Bureau mijns inziens een belangrijke bijdrage leveren

aan een kwalitatieve versterking van het mededingingsbeleid.
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De interactie tussen Economisch
Bureau en juristen

De positieve en negatieve energie die men als econoom kan opdoen

bij de interactie met juristen laat zich aan de hand van een tweetal

extreme anekdotes illustreren. Ik put hierbij uit eigen ervaring en

onderscheid daarbij een ‘worst case’ en een ‘best case’. Vanzelfspre-

kend ligt de waarheid zoals altijd ergens in het midden; maar door

de extremen tegenover elkaar te plaatsen ontstaat helder zicht op de

uitdagingen en kansen die de NMa met de oprichting van een

Economisch Bureau tegemoet treedt.

Worst case en best case

Eerst ‘the worst it can get’. In de beginjaren van de Belgische Raad

voor de Mededinging wordt een verticale fusie aangemeld. Het gaat

om een producent van aanhangwagens. De enige onderneming die

in België dergelijke aanhangwagens nog produceert wenst een

producent van bagageafdeksystemen, de laatst overblijvende in

Wallonië, over te nemen. In principe is hier geen enkel probleem,

want er is import van andere aanhangwagentjes, en er zijn nog

enkele andere producenten van bagageafdeksystemen, die weliswaar

in Frans-Vlaanderen zijn gevestigd. Echter, een Frans producent

vraagt gehoord te worden op de zitting, en stelt dat hij die ene

bagageafdekproducent die overgenomen zou worden wel nodig

heeft om zijn product aan de Belgische vormvoorschriften aan te

passen, en dat hij betwijfelt of hij na de overname op de nieuwe

entiteit nog een beroep zal kunnen doen.

Voor economen is al vlug duidelijk dat het hier om een bilateraal

monopolie gaat dat verticaal wil integreren, en dat ‘potential

5
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foreclosure’ het enige – mogelijke – probleem is. Foreclosure zal zich

overigens vermoedelijk niet voordoen, gegeven dat er andere

producenten op nabije geografische markten zijn of hun

productieproces kunnen omschakelen, gegeven de technologie die

eenvoudig is.

Voor de magistrate die de kamer voorzit wordt het allemaal al wat te

complex. Ze is een juriste met een rechtsopleiding waarin hooguit

een elementair college economie aan bod kwam. Desalniettemin

zetelt ze al tien jaar in koophandel, vooral inzake het uitspreken van

faillissementen. Met klamme handjes wordt gezocht naar een

oplossing, en warempel, een verklarend woordenboek van de

Nederlandse taal biedt de oplossing. Zelfs een inleidend handboek

economie blijkt dus te hoog gegrepen. Ze slaat het open en leest:

‘Markt: plaats waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten met als

oogmerk over te gaan tot het verhandelen van goederen’. Aangezien

er slechts één koper en verkoper zijn concludeert ze dat er volgens

de definitie van het woordenboek geen markt is, en dus ook geen

relevante, betrokken of beïnvloede markt is. Ze meent daarom niet

bevoegd te zijn, althans acht de aanmelding niet relevant, en slechts

na overredingskracht van de experts wordt beslist de zaak toch in

behandeling te nemen.

Het kan ook anders: ‘The best it can get’. Ruim tien jaar later ben ik

aan het werk voor een Amerikaans advocatenkantoor dat een klant

verdedigt die een dominante positie heeft op één markt. Vraag is of

deze wordt misbruikt op een belendende markt, en of ‘divesture’

eventueel een remedie kan bieden. Mijn econometrische schattin-

gen tonen aan dat de scale economies op de initiële markt significant

zijn, en dat de dominante positie daar een gevolg is van het streven

naar doelmatigheid in plaats van marktmacht. Bovendien zijn er

sterke economies of scope, die tegen divesture zouden pleiten.

De advocaat die de leiding heeft van het team van juristen dat de

klant zowel moet verdedigen tegenover het Amerikaanse Depart-

ment of Justice als de Europese DG COMP komt overgevlogen om

samen met de Europese advocaten de strategie door te praten. Hij

blijkt een jonge veertiger te zijn met een LLM van Harvard en

Bachelor in Economics van Stanford. Hij bekijkt aandachtig mijn

STATA output files en zegt: ‘I like the fact that you choose in
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addition to a Translog Cost function also a different specification,

for we know since the breaking up of Bell ATT that this particular

specification is very vulnerable in regard of the findings of scope.

And since the US vs. Oracle case, it is well-known that the Judge

refuses expert testimonies due to the lack of robust econometrics.’

Maar het wordt nog mooier, want hij vervolgt: ‘I also want to

complement you with the use of instruments as regressors. I very

well recall from my undergraduate econometrics course with Frank

Wolak how he made a fool of many econometrics papers by people

who transplanted the Christensen and Greene paper to all kinds of

markets, but one is not supposed to do this, since Christensen and

Greene is on regulated electricity markets, where output is not

cyclical and input and output prices are not determined by the same

factors. I’m quite sure that in doing so, you avoided endogeneity

problems, and I’m equally confident that the economists working

for government on both sides of the Atlantic will not have thought

of this.’

Kortom, het samenwerken van economen met juristen biedt

ongekende kansen. Ten eerste kunnen dwalingen die te wijten zijn

aan een gebrekkig inzicht in de werking van de markt worden

vermeden, zoals in de eerste anekdote. Ten tweede biedt de samen-

werking ongekende kansen om aan de grens van de economische

wetenschap vooruitgang te boeken. Maar hier ligt ook een eerste

gevaar, met name dat economen zich vergaloperen in complexe

modellen, terwijl het recht beroep zal doen op bekende oude

beproefde recepten. The US Supreme Court suggereert zelfs dat de

foutmarge van de gehanteerde methode een criterium is voor het

beoordelen van de bruikbaarheid van de door de expert gevolgde

benadering. Rechters richten zich hier eerder op het gemiddelde, en

economische experts leggen vaak vanwege hun academische neven-

of hoofdactiviteiten de nadruk op het grensverleggende. We zullen

straks zien dat, op andere vlakken, dit omgekeerd is.

Een tweede, daarbij aansluitend gevaar vloeit voort uit de tweede

anekdote. De Amerikaanse wonderadvocaat verkneukelt zich reeds

over het feit dat de economen die voor de overheid werken vermoe-

delijk niet over dezelfde middelen beschikken, en dat hun methodo-

logie derhalve zwakker zal uitvallen. Dit hoeft geenszins altijd het
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geval te zijn, en het gaat er mij niet om aan welke kant van de tafel

de verstandigste jongentjes en meisjes (moeten) zitten. Het gaat

mij er om dat een aantal advocatenkantoren en mededingings-

autoriteiten meent dat met genoeg middelen, het mogelijk moet zijn

een econoom aan te werven die radicaal het tegenovergestelde komt

beweren dan zijn collega.

Wat moet een rechter daarvan denken? Binnen de kortste keren zal

de snelle opgang die de economische wetenschap gemaakt heeft in

mededingingszaken in Europa gestopt worden, indien we zo aan de

slag gaan. Om dit te vermijden wil ik pogen een antwoord te geven

op de vraag: hoe kunnen juristen en economen zinvol samenwerken?

Laat ik vooropstellen dat het nut noch de noodzaak van samenwer-

ken ter discussie staat. Waar het om gaat is dat we de potentiële

gevaren beheersen. En dat laatste doen we door continu van elkaars

sterkten en zwakten te leren, en daarmee geef ik al aan dat mijn

antwoord op de vraag ‘hoe samenwerken’ niet zo origineel zal zijn

als u misschien wel zou verwachten. Ik hou het namelijk op: ‘we zijn

er om van elkaar iets op te steken’.

Zwakten en sterkten van economen en van
juristen

De benadering die ik voorsta is die van een tocht over het wad, je

reist niet over water of over land, maar over beide, afhankelijk van

het getij. En de ene keer zal je beter vooruitgaan varend in je bootje,

de andere keer met rubberen laarzen aan stappend. Zo zie ik ook de

competenties van de jurist en de econoom. Wat de ene keer een

sterkte is wordt in een ander dossier een zwakte. Ik schets zeer kort

de verschillen in benadering tussen econoom en jurist, althans hoe

ik die zie. Daarbij dien ik eerlijkheidshalve toe te geven dat ik in het

ene geval een beroep doe op mijn academische opleiding, terwijl ik

in het ander geval proefondervindelijk te werk ga door mijn twaalfja-

rige ervaring in de Raad voor de Mededinging te synthetiseren.

Feit versus stylized fact, of het gemiddelde versus de extremen
van de verdeling
Toen ik hiervoor aangaf dat de econoom een zwak heeft voor

wetenschapsbeoefening aan de grens, bedoelde ik daarmee vooral
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haar natuurlijke hunker naar nieuwe problemen. Een economisch

expert heeft eerder de neiging te geloven wat in de Rand Journal of

Economics staat, dan in het dossier. Soms kan dit zelfs wenselijk

zijn, want wat in de Rand staat is per slot van rekening beoordeeld

door twee zeer scherpzinnige referees en een even verstandige

eindredacteur. Die mensen hebben bovendien in regel geen enkele

binding met een zaak. Terwijl wat in het dossier zit is er door

betrokken partijen ingestopt.

Maar het wordt gevaarlijk als economen beginnen af te gaan op

percepties van anderen, in andere, dichtbij of zelfs veraf gelegen

situaties, en daardoor de juiste details van de zaak over het hoofd

beginnen te zien. Ik geef daarvan een voorbeeld om dit te verhelde-

ren, maar aangezien de zaak nog volop loopt kan ik helaas niet de

details vermelden.

In dit voorbeeld gaat het over een mededingingsautoriteit die zich

stoort aan het feit dat mijn klant een most favoured customer-

clausule in zijn contracten heeft. Op de hoorzitting vroeg de

econoom, nog een oud-student van me: professor, u moet toch

ongetwijfeld het artikel van Butz in de American Economic Review uit

1990 kennen, waarin wordt aangetoond dat zo’n clausule een

collusief mechanisme is. Of het artikel van Steve Salop met als titel

‘Practices that (Credibly) facilitate Oligopoly Coordination’.

Nu ken ik beide artikelen maar al te goed. Butz was een mede-

student van me in Northwestern. Beide economen tonen aan dat

most favoured customer-clausules mededingingsbeperkend zijn ten

opzichte van Bertrand-prijsconcurrentie zonder deze clausules. Dat

is de wetenschap, maar het relevante praktijkfeit is dat er in deze

sector nooit Bertrand-concurrentie geweest is. Men heeft jarenlang

beroep gedaan op onderhandelingen, en de most favoured consumer-

clausules zijn in de contracten gekomen op verzoek van de kopers,

die overigens grote multinationale spelers zijn. Men kan zelfs

aantonen dat bij onderhandelingen het inlassen van een most

favoured consumer-clausule voordelen oplevert voor de koper.

De econoom van de mededingingsautoriteit werd nu danig gefrus-

treerd. ‘Zie je wel’, argumenteerde hij voor de rechter, ‘louter het feit

dat er onderhandelingen zijn in de plaats van prijsconcurrentie,
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bijvoorbeeld door middel van reverse auctions, is een indicatie dat de

verkoper marktmacht heeft.’ Toen de rechter er op wees dat er wel

artikel 81(1) geval aanhangig gemaakt was, en dat je dan je state-

ment of objection niet snel on the spot even kan omdraaien in een

artikel 82 case, werd het de man allemaal wat te machtig, zoveel

onrecht had hij nog nooit meegemaakt, en dat in een rechtbank dan

nog wel.

Dit brengt me bij een eerste kritische bemerking ten aanzien van de

opzet van het Economisch Bureau zoals het er nu ligt. Enerzijds

worden daarin een aantal taken omschreven waarbij de econoom

zeer ver zal komen met zijn talenten om stylized facts te verklaren. Ik

denk dan aan het adviseren inzake prioriteiten inzake mededinging,

het detecteren van knelpunten, maar ook het ondersteunen van de

sectorspecifieke toezichthouders (DTe en de Vervoerkamer) bij het

afbakenen van de markt of het beoordelen van fusies aan de hand

van fusiesimulatiemodellen. In dit laatste geval is het namelijk

belangrijk te voorspellen wat ondernemingen na de fusie zullen

doen, (de markt te beoordelen) en niet te speculeren over ditjes en

datjes of die of gene consument.

In een aantal andere taken zal de econoom de jurist weinig of geen

hulp kunnen bieden, en misschien maar storend optreden, zoals in

het voorbeeld dat ik hierboven gaf.

Bij het ondersteunen van concurrentietoezicht inzake moeilijke

economische problemen zoals kartels heb ik al wat meer vragen.

Niet dat deze problemen niet onderzocht dienen te worden, maar

wel dat deze zo speciaal zijn dat ze allemaal aan de grens van het

onderzoek liggen. Diep in mijn hart ben ik benieuwd te zien wie van

het Economisch Bureau daarvoor de Nobelprijs gaat krijgen

(overigens is een Nobelprijs geen garantie voor het behalen van

gelijk voor de rechter, zie Brand Name Prescription Litigation). Naast

het methodologisch oordelen en scheidsrechteren speelt dan

natuurlijk nog het selecteren en begeleiden van externe bureaus een

rol. Maar daarover kan ik dan weer wat korter zijn: het komt erop

neer diegenen die op tijd afleveren blijvend opdrachten toe te

kennen, met de voorwaarde aan iedereen eens een keer wat te geven

om niemand te machtig te laten worden en om de kennis van het

vakgebied te spreiden. Of doen jullie dat anders?
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Dit alles wijst op de noodzaak zeer competente econometristen aan

te werven, die oog hebben voor uitschieters en ze trachten te

verklaren, in plaats van ze uit hun dataset te smijten. Tevens dienen

ze de moeite te nemen om zich in de bedrijfsgeschiedenis in te

werken, en hun bevindingen te af te stemmen met de juristen. Zo

niet, dan zal hier zeer snel de zwakte van econoom tegenover de

jurist blijken, die een natuurlijke aanleg heeft een goede fact finder

te zijn. Hoewel er ook hier structurele verschillen zijn, daarover

méér in mijn derde onderscheid tussen de benaderingen van

economen en juristen.

Dat dit een uitermate cruciale keuze opwerpt inzake het talent dat u

aantrekt, en tot de noodzaak van het stellen van prioriteiten leidt,

wil ik u aangeven door kort in te gaan op het soort econometrie dat

je nodig hebt om enerzijds tot een fusiebeoordeling of karteldetectie

te komen of anderzijds tot een effectmeting van het beleid of een

determinering van de kartelboete. Deze methoden verschillen

radicaal, al is er een constante: boekhoudkundige kostengegevens

zijn ongeschikt om tot schattingen van price-cost margins te komen.

Maar daar houdt elke vergelijking op.

Structurele methoden à la Berry, Levinsohn en Pakes (ook vaak de

NEIO genoemd) zijn structurele econometrische modellen, die

vraag en aanbod schatten en simulaties uitvoeren, bijvoorbeeld van

een fusie (hierover publiceerden Peter van Bergeijk en Erik Klooster-

huis onlangs een bundel). Herleidevormmodellen, die ik samen met

Konings en Warzynski pionierde en gebruikte om de impact van

respectievelijk de Belgische en Nederlandse mededingings-

autoriteiten te inventariseren, komen voort uit de macro-economie.

De methoden groeien weliswaar naar elkaar toe, en indien u in de

Review of Economics and Statistics van februari 2005 kijkt zal u zien

dat we onze methode structuralistischer maakten en elementen uit

de corporate governance van transitielanden introduceerden. Ik zal

later in mijn betoog nog ingaan op het belang van corporate

governance voor mededinging. Momenteel verfijnen we de methode

voor het bepalen van de boete in kartelzaken. Maar vooralsnog lijkt

het onvermijdelijk, tenzij over veel middelen kan worden beschikt,

de ploeg econometristen zo samen te stellen dat ze kwalificeren

voor het één, of het ander. Hier moet de Chief Economist dus

richting kiezen.
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Formeel logische deductie versus verbale redenering
Het verbaast me steeds hoe weinig kritisch juristen omspringen met

hun (on)vermogen tot ondubbelzinnige antwoorden te komen op

bepaalde problemen. Ze gaan ervan uit dat ze in staat zijn, via

verbale redenering, vanuit wetteksten, tot een rechtvaardig oordeel

te komen. Een ervaringsfeit is echter dat meermalen is gebleken hoe

verschillende rechters die exact hetzelfde geval dienden te beoorde-

len, tot diametraal tegenovergestelde beslissingen kwamen. In

België oordeelden verschillende kamers van de Raad voor de

Mededinging anders omtrent vrijwel gelijksoortige zaken. In

Nederland is het voorbeeld de zaak bekend onder de naam ‘het

Stoepje’, waar de rechter in Leeuwarden tot andere bevindingen

kwam dan die in Rotterdam. Wanneer men magistraten daarmee

confronteert, doen ze dit vlug van de hand door te stellen dat het

recht geen exacte wetenschap is. Nu is economie dat ook niet, maar

economen wordt van in hun prilste jeugd aangeleerd hoe je:

• een probleem vat in een model;

• een stelling bewijst;

• deze toetst aan andere stellingen (interne consistentie);

• en ten slotte hoe je toetst aan de data (de externe consistentie).

Het formele wiskundige kader dat in de moderne, speltheoretisch

onderbouwde industriële economie wordt gehanteerd is daarbij

behulpzaam in elk stadium. Formele logica geeft aan wat bewezen

dient te worden, winstmaximaliserend gedrag en de daaruit voort-

vloeiende marginalistische technieken laten toe evenwichts-

voorwaarden te berekenen, en het wiskundig kader laat toe dit alles

uit te zetten tegenover de uit de realiteit opgetekende gegevens of

data. Dit heeft tot gevolg dat economen over de ganse wereld

verspreid zeer makkelijk elkaars resultaten professioneel kunnen

verifiëren, en over het algemeen tot gelijkluidende conclusies

komen.

In dit opzicht is het opmerkelijk dat in de economische vakliteratuur

regelmatig de resultaten worden gepubliceerd van enquêtes die

onder economen worden gehouden. Daarbij worden de beoefenaars

van de economische wetenschap onderworpen aan een aantal

stellingen die met juist, fout of onzeker moesten worden beant-

woord. Op een opmerkelijk groot aantal vragen werd gevonden dat

er een consensus in de professie was. Door het regelmatig herhalen
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van deze enquêtes blijkt bovendien hoe doorheen de tijd de ant-

woorden op een aantal vragen, waaronder een aantal mededingings-

economische, relatief dezelfde blijven. De advocaten die menen dat

ze altijd makkelijk een hired gun kunnen vinden die alles wat ze hem

of haar voorzeggen komt verdedigen hebben het dus mis.

Daarmee wil ik niet beweren dat economen het altijd eens zullen

zijn met elkaar. Het voorbeeld van de most favoured consumer

clausule dat ik eerder besprak, is wat dat betreft illustratief, maar

het is wel duidelijk dat indien wij van mening met elkaar verschillen,

dit slechts kan omdat we andere veronderstellingen maakten,

waarover we expliciet moeten zijn en zijn. Dit draagt in sterke mate

bij tot de rechtszekerheid, en de richtsnoeren die de Europese

Commissie uitvaardigt, bieden daarbij enig nuttig houvast. Helaas

hebben niet alle juristen voldoende kennis van de economische

achtergronden die aan de grondslag liggen van deze richtsnoeren,

en volgens mij heeft een Economisch Bureau daarom ook een

belangrijke taak in het toelichten van genomen beslissingen. Daarbij

gaat het er bij voorbeeld om om aan te geven welke principes uit de

richtsnoeren werden toegepast in concrete beslissingen, zodat naar

het bedrijfsleven toe duidelijk wordt wat kan en niet kan. Ook dit

lijkt mij een heldere opdracht voor de Chief Economist.

Dat juristen zichzelf overschatten op dit vlak blijkt in de realiteit

door wat ik ‘Röller’s German frustration’ noem. De Chief

Competition Economist, zelf een Duitser, vertelt namelijk dat hij in

Duitsland steeds meer in conflict geraakt met Duitse Mededingings-

juristen, die hun juridisch denkwerk voorstellen als de harde

analyse, en dan aanvullen met ‘all that economic stuff ’, waarbij hun

perceptie is dat het hier gaat om een softe analyse, wat een voorma-

lig collega van me in de Belgische Raad voor de Mededinging

omschreef als ‘de praat van le café du commerce’. Hier ligt een taak

voor het Economisch Bureau, met name indien het bureau zou

kunnen aangeven dat bepaalde getuigenissen van zakenlui, vaak de

CEO van het bedrijf, of business of management consultants, iets

anders zijn dan economische analyse. Zie daaromtrent ook de

bijdrage van Greg Werden in de hoger aangehaalde bundel van Erik

Kloosterhuis en Peter van Bergeijk.

Patrick van Cayseele



52

Internationaal vs. Nationaal
Economen beoefenen hun wetenschap internationaal. Nederlands-

talige papers worden vrijwel niet meer geschreven, zelfs de scriptie

en het werkstuk en vele colleges gaan in het Engels. Als u daar

mooie voorbeelden van wil zien moet u maar eens het boek van

Colin Camerer lezen over Behavioral Game Theory. U zal zien dat

experimentele speltheorie wordt gecombineerd met antropologie, en

dat paradoxaal genoeg de extreme maar enig rationele verdeling

1-99 in een ultimatum spel zeer frequent voorkomt bij primitieve

stammen in Papua-Nieuw Guinea, veel meer dan bij Amerikaanse

business studenten. Andere verdelingen die onderzoekers sugge-

reerden, op basis van méér billijkheid, stuitten zelfs op uitgesproken

hilariteit vanwege de deelnemers aan het experiment, vooral die in...

Papua-Nieuw Guinea.

Waarom is dit van belang? Om een tweetal redenen. Ten eerste zijn

er duidelijk sterkere verschillen in de gedachtegang van juristen

naargelang hun origine. In dit opzicht kan ik me enkel maar positief

uitlaten over Nederlandse magistraten die ik zeer recent mocht

trainen in het kader van een Europees programma in de context van

modernisering. De dames Rechters van koophandel uit Rotterdam

toonden zich veel creatiever dan hun Belgische collega’s in het

vinden van een oplossing voor de casus die we hen voorlegden.

Belgische rechters moeten in regel alle elementen voorgekauwd

krijgen in het dossier. Maar veel erger nog, waarbij een Nederlands-

talige Kamer zich aan de elementen van het betoog zal houden werd

ik in één van de laatste zaken waarin ik zetelde, meer bepaald in een

Franstalige kamer die een fusie moest beoordelen geconfronteerd

met een rechter die met zeer veel genoegen zat te luisteren naar het

betoog van de CEO die was meegekomen.

Toen ik hem er nadien wees dat het heel wat economische nonsense

bevatte keek hij me fronsend aan, en zei: wellicht als je dat zegt,

maar de panache waar die kerel het mee brengt geeft mij een goed

gevoel. Opnieuw is het niet goed voor de rechtszekerheid als een

multinational in één land op andere criteria wordt beoordeeld dan in

een ander land, of erger nog, als het binnen een meertalig land een

rol begint te spelen op welke taalrol een zaak gezet wordt.
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Een tweede reden waarom het zo belangrijk is de economische

wetenschap te hanteren bij het beoordelen van mededingingzaken

leunt aan bij mijn voorbeeld uit de ultimata games. Al te vaak

worden economen door juristen gepercipieerd als mensen die enkel

iets te zeggen hebben over rationaliteit, doelmatigheid, enz. Dit zijn

eigenschappen die juristen niet toedichten aan de gemiddelde

medemens (introspectie is een slechte raadgever!). Wel niets is

minder waar. Economen hebben heel wat onderzoek om op terug te

vallen omtrent rechtvaardigheid, verdeling enz., en dit is precies

belangrijk om te begrijpen hoe managers handelen. Corporate

Governance is een door economen even sterk uitgebouwd domein

als dat van oligopolietheorie. En in een aantal domeinen van het

mededingingrecht is het precies belangrijk te verstaan hoe een

moderne onderneming werkt om te beoordelen of bepaalde gedra-

gingen al dan niet laakbaar zijn. Hoe zat het verhaal ook alweer met

onze banken die in de salons van onze resp. Centrale Banken tot

afspraken kwamen. Of onze bouwondernemingen die, elk op hun

eigen manier, maar steeds via overheden tot bepaalde gedragingen

kwamen.

De belangrijkste boodschap die ik de juristen en de economen van

de NMa kan meegeven is dat er een open deuren politiek moet zijn

en dat men naar elkaar moet luisteren om elkaar te kunnen ver-

staan. Hiermee betreed ik het vraagstuk van de organisatie van het

interne discours.

IJkpunten of hoe ‘echt’ samen te werken?

In de eerste plaats ben ik groot voorstander van een ‘revolving door

model’. Daarmee bedoel ik dat academici hun aanstelling aan de

universiteit voor enkele jaren moeten kunnen inwisselen voor een

functie als Chief Economist bij een mededingingsautoriteit. Dit in

plaats van een model waarbij mensen die in deeltijd verband aan de

universiteit werken of op tijdelijke ad hoc basis worden ingehuurd.

Er moet onder het dak van de NMa een constante betrouwbare en

aanspreekbare factor zijn om een vertrouwensbasis en werkrelatie

op te bouwen die het houdt als het kritiek wordt (dus tot in de

rechtzaal). De keuze een permanent bemensd economisch bureau

op te richten is wat dat betreft een goede keuze.

Patrick van Cayseele
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Naast dit permanent bureau moet er ruimte zijn voor het inhuren

van expertise van buitenaf. Hier praten we dan wel over professo-

ren, zakenlui, topambtenaren, die omwille van hun kennis van de

mededinging als assessor bij bepaalde zaken worden gevoegd. Deze

formule heeft de Belgische Raad voor de Mededinging, die met

uiterst geringe mankracht het slagveld op moet, gedurende 12 jaar

gered. Het is dan ook merkwaardig dat in het kernkabinet van

Gembloux enkele maanden terug werd afgestapt van deze formule,

en het aantal permanente leden in de Belgische autoriteit werd

opgevoerd, ten koste van minder voltijdse leden.

In een land als België, waar de voor handen zijnde expertise

tientallen mogelijkheden heeft zich te associëren met de talrijke in

Brussel gevestigde economische bureaus, die werk zat hebben voor

DG COMP, blijft de vraag hoe men aan competente voltijdse leden

moet geraken. Om de aanvoer van uitmuntende economen die en in

de wetenschap en in het beleid hun vrouwtje staan te garanderen is

het belangrijk dat het Economisch Bureau een intensieve interactie

aangaat met de universitaire wereld en de wervingskracht van het

economische bureau op de arbeidsmarkt is zeker een van de

ijkpunten waar over twee jaar naar gekeken zou moeten worden.

Maar de interactie met de academische wereld moet ook op een

andere manier worden geïntensiveerd en daarbij bedoel ik dan

vooral de rol van het bureau in de juridische en beleidsmatige

opleidingen. Medewerkers van het Economische bureau zouden

standaard les moeten geven op summer schools en een rol moeten

spelen in seminars à la de bijeenkomst die op EU initiatief in

Brussel plaatsvond in juni 2005. Daarbij ging het om het opleiden

van zittende en staande magistraten uit drie landen, samen met

academici. Maarten Jansen, Frederic Jenny en ikzelf hadden daar de

mogelijkheid met praktiserende advocaten, bijvoorbeeld Marc van

de Woude , evenals magistraten, bijvoorbeeld Stefaan Raes, de

huidige voorzitter van de Belgische Raad voor de Mededinging, door

case studies te gaan met magistraten uit België, Nederland en

Frankrijk. Hier in Nederland zijn in het verleden door individuele

NMa’ers wel initiatieven genomen en het handboek van Cees van

Gent, Peter van Bergeijk en Ernst-Jan Heuten wordt bijvoorbeeld in

een aantal juridische opleidingen en de beroepsopleiding financieel-

economisch beleidsmedewerker gebruikt. Maar dergelijke initiatie-

ven moeten op een structurelere basis gaan plaatsvinden.

De interactie tussen Economisch Bureau en juristen
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De mate waarin het bureau geconsulteerd wordt en de vertaling van

economische inzichten in besluiten is een verder, maar wezenlijk

ijkpunt. In het verleden heb ik kunnen ervaren hoe gunstig een

maandelijkse round-up van de beslissingen waarin zowel de econo-

mische als de juridische principes die gevolgd zijn worden uiteenge-

zet wat dat betreft kan werken.

Tenslotte is het essentieel dat de onafhankelijkheid van het bureau

geborgd is en blijft. Ik ben huiverig voor de invloed van politiek,

belangengroepen en het middenveld in het algemeen. Het is een

wezenlijk aandachtspunt (en ervaringsfeit) dat de lobbyisten die

over excellente communicatiekanalen beschikken, het proces

kunnen beïnvloeden. Daarom zijn effect- en impactanalyses

bijzonder nuttig en magistraten zijn hier de beste bondgenoten van

economen, want we zijn beiden onafhankelijke denkers die in regel

het algemeen belang nastreven. Het niet openbaar maken van de

gevolgde modellen op basis van de welke men tot besluiten komt

kan enkel en alleen maar nadelig werken in deze context. Openheid

is hier troef.

Patrick van Cayseele
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Anke Prompers 

Commentaar
Gezocht: econoom die
juristentaal spreekt

De twee anekdotes, de ‘worst case’ en ‘best case’ die prof. Van

Cayseele aan het begin van zijn bijdrage schetst, werpen een

interessante vraag op, namelijk: wie is eigenlijk ‘de jurist’ waarmee

de interactie met het Economisch Bureau zal of zou moeten

plaatsvinden? Of, anders gezegd, wie is eigenlijk de doelgroep van

het Economisch Bureau? Is het de interne NMa-jurist waar wij het

hier over hebben of is het de externe jurist, de rechter?

Wanneer ik het bekijk vanuit het perspectief van de beroepszaken –

de NMa-besluiten die ik als een soort in-house advocaat bij de

rechtbank te Rotterdam en het College van Beroep voor het Bedrijfs-

leven verdedig – dan is de doelgroep van het Economisch Bureau de

rechter. In de beroepsfase zijn de feiten verzameld en is het

juridische en economische onderzoek gedaan. De juridische en

economische keuzes zijn gemaakt en de economische methodes

zijn bepaald en toegepast. Het lijkt dan eenvoudig: in beroep is het

slechts een kwestie van het verdedigen daarvan. Maar zo simpel is

het niet, want we moeten natuurlijk wel de rechter overtuigen. Gelijk

hebben of denken dat je gelijk hebt, is één, maar gelijk krijgen is

toch waar het om gaat.

Bij dat laatste zie ik een belangrijke taak voor het Economisch

Bureau weggelegd, namelijk het (bijdragen aan en/of het) presente-

ren van de gemaakte economische beoordeling/analyse van een

zaak, van de economische keuzes en onderzoeksmethodes, en het

ontwikkelen van de economische bewijsvoering. Ik bespeur op dit

moment toch een gebrek aan ervaring bij de economen binnen de
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NMa met procedures en procederen. Procederen is tot op heden

vooral het terrein van juristen en advocaten, waarbij de economen

een bescheiden rol spelen. Ik neem waar dat de economen binnen

de NMa vanuit een meer algemeen theoretisch perspectief naar een

zaak kijken en zich onvoldoende realiseren dat de zaak en zijzelf

uiteindelijk in een procedure (een rechtsstrijd) terechtkomen. In een

procedure krijg je te maken met advocaten die eerst bijvoorbeeld in

de fusiecontrolepraktijk bij je aan tafel zaten en waarmee je onder-

handelde, maar die als je eenmaal in de procedure terecht bent

gekomen zich ontpoppen tot je ‘ware’ tegenstander als je de fusie

hebt verboden of onder strikte voorwaarden hebt toegestaan.

Economen ervaren het als schokkend dat advocaten dan ‘opeens’

komen met een ‘ander verhaal’ en hun objectieve economische

beoordeling, analyse of model verdraaien en met alle middelen

bestrijden. De NMa is naar mijn mening soms te naïef over hoe het

spel gespeeld wordt en wat er allemaal tegengeworpen kan worden.

Men is onvoldoende getraind om als advocaat van de duivel in

eigen zaak op te treden. Bij de daarvoor noodzakelijke interne slag

binnen de NMa zou het Economisch Bureau een belangrijke taak

kunnen vervullen door deze slag te stimuleren, te bewaken en vooral

op voorhand in te schatten of de rechter uiteindelijk van de econo-

mische keuzes en analyses die worden gemaakt zal kunnen worden

overtuigd. Dit kan men naar mijn mening als mededingings-

autoriteit niet overlaten aan externe economische bureaus. Hun

inzet is daarvoor te zeer op individuele zaken gericht. Dit vergt een

continu proces onder leiding van het Economisch Bureau.

Anderzijds is ook zeker een ad-hoc inzet van het Economisch

Bureau in prestigieuze procedures wenselijk. Daarom is er een

bureau of een type econoom nodig die een gevoel heeft voor

processtrategie en uiteindelijk ook een interventie kan doen bij de

rechter. Iemand die een presentatie houdt en aan de rechter de

economische keuzes en analyses (simpel) kan uitleggen. Op de

korte termijn hebben we daarvoor een econoom nodig die de

juristentaal spreekt. Die hebben we nodig, omdat de rechter in

Nederland primair een bestuursrechter is. De rechters in de

rechtbank Rotterdam zijn geen economen. Het zijn juristen met

vooral een Awb-achtergrond. Anders dan Van Cayseele denkt,

constateer ik in de praktijk dat deze rechters nog niet zo veel gevoel

hebben voor mededingingseconomie. Daaraan wordt wel inderdaad,

Gezocht: econoom die juristentaal spreekt
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zoals ook uit het verhaal van Van Cayseele blijkt, hard gewerkt door

middel van scholing, maar de ervaring met grote mededingings-

zaken ontbreekt tot op heden. Simpelweg, omdat er nog relatief

weinig inhoudelijke procedures op het terrein van bijvoorbeeld de

fusiecontrole zijn geweest. Het zal niet verbazen dat in de procedu-

res tot nog toe veeleer de bestuursrechtelijke vragen centraal

stonden. We moeten ons dus ook realiseren dat er een spannings-

veld is tussen de geïntegreerde aanpak van de NMa, waarbij

economen en juristen samenwerken en die we met het Economisch

Bureau optimaliseren, en het ontbreken van een dergelijke geïnte-

greerde aanpak bij de rechterlijke macht. Op termijn kunnen de

econoom en de rechter uiteindelijk zeker, zoals van Cayseele stelt,

elkaars bondgenoot worden, maar zover zijn we ook in Nederland

zeker nog niet. Evenals de NMa zal ook de rechter moeten investe-

ren in een geïntegreerde aanpak en meer expertise in het economi-

sche recht en de mededingingseconomie in huis moeten halen. Met

in huis halen bedoel ik overigens niet in de vorm van de benoeming

van economische deskundigen, hetgeen nu op grond van proces-

recht reeds tot de mogelijkheden behoort, maar welk instrument tot

op heden in mededingingszaken niet is gebruikt. Het is niet zinvol

om te investeren in een Economisch Bureau als de rechterlijke

macht dat niet ook tegelijkertijd doet.

De NMa moet ernaar streven dat het Economisch Bureau uit kan

groeien tot een autoriteit wiens expertise bij de rechtbank gewicht in

de schaal legt. Idealiter wil je dat het Economisch Bureau of de Chief

Economist uitstijgt boven het gekrakeel van de verschillende

economische experts, die elkaar vaak tegenspreken, en in die zin

een bepaalde onafhankelijke status verwerft. Er zijn inmiddels

uitspraken in telecommunicatiezaken bekend waarin de rechter

verzucht dat hij, door de vele rapporten van de deskundigen die

partijen over en weer hebben ingeschakeld ter ondersteuning van

hun standpunten, tussen de bomen het bos niet meer ziet en deze

daarom terzijde legt en in die zaken afgaat op de rapportages van

Opta en NMa. In die zaken zie je dus een deskundige status van de

toezichthouder die je als Economisch Bureau ook zou willen

bereiken op de langere termijn. Het risico van het inschakelen van

het Economisch Bureau in concrete zaken is echter dat het uiteinde-

lijk niet door de rechter zal worden gezien als deskundige, maar

vooral als een pleitbezorger van het standpunt van de NMa.

Anke Prompers 
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Daarin ligt een spanning in de verschillende taken die er voor het

Economisch Bureau in het verschiet liggen en de manier waarop ik

vanuit mijn perspectief van de beroepsprocedures graag zou willen

samenwerken met het Economisch Bureau.

Gezocht: econoom die juristentaal spreekt
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NMa’ers zijn ook mensen

De organisatoren gaven me een prikkelende, maar ook wat agres-

sieve titel mee: het Economisch Bureau als advocaat van de duivel.

Ik begrijp wel wat men met die titel bedoelt, maar als advocaat van

verdachte ondernemingen vind ik die titel toch wat suggestief.

Gelukkig viel me een wat vriendelijkere subtitel in: NMa’ers zijn ook

mensen! Die zin is minder normatief en je kunt hem minstens op

twee manieren lezen en die verschillende manieren waarop je de

titel kunt verstaan, inspireren mijn betoog. Eerst zal ik nader ingaan

op de verschillende analyses waarbij in een mededingingszaak

binnen groepen een verstoorde kijk op de werkelijkheid kan ont-

staan. In navolging van Irving Janis zal ik die vorm van cognitieve

dissonantie aanduiden met de term ‘groupthink’. Als we de condi-

ties voor het optreden van groupthink nalopen zullen we zien dat de

NMa er ook gevoelig voor kan zijn. Vervolgens concentreer ik me op

de vraag of en hoe het Economisch Bureau groupthink kan doorbre-

ken. Aangezien ik het Economische Bureau als een reële oplossing

en een in potentie goed en preventief intern instrument zie, sluit ik

af met de vraag of dergelijke mechanismen elders in de NMa

navolging verdienen. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik vanuit

mijn professionele achtergrond dan terecht kom bij de vraag of er

ook niet een Juridisch Bureau moet komen. Mijn antwoord daarop

zal even helder als kort zijn: ja. Maar eerst kijken we naar het

economische domein.

Het fenomeen groupthink

In 1972 onderkende en definieerde Irving Janis een fenomeen dat

het tegenovergestelde van synergie opleverde. Hij merkte dat in

vraagstukken rond de internationale veiligheid (hij observeerde

midden in de Koude Oorlog) nogal domme uitkomsten werden

7
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gerealiseerd door overigens intelligente mensen. Met name naar

aanleiding van het echec van de Amerikaanse inval in de Cubaanse

varkensbaai merkte hij op dat het mogelijk bleek dat intelligente

mensen die in een groep samenwerkten als collectief dommer

konden zijn dan de som van hun denkvermogen: “Smart people

working collectively can be dumber than the sum of their brains.” Dat

fenomeen noemde hij groupthink. Janis verstaat hieronder het

volgende:

“A mode of thinking that people engage in when they are deeply

involved in a cohesive in-group, when the members’ strivings for

unanimity override their motivation to realistically appraise alternative

courses of action. (…) It is the triumph of concurrence over good sense,

and authority over expertise.”

Dit verschijnsel kan volgens Janis optreden indien aan de volgende

zeven typologische karakteristieken wordt voldaan:

• een niet ter discussie staand geloof in het morele gelijk van de

desbetreffende groep;

• een sterk ontwikkeld vijandbeeld waarbij vooral stereotypen

worden gehanteerd;

• angst voor afkeuring door de groep indien men afwijkt van de

consensusopvatting;

• een gedeelde illusie van unanimiteit en onkwetsbaarheid;

• gemeenschappelijke pogingen tot het construeren van rationali-

saties van eenmaal ingenomen posities;

• het verschijnsel dat een min of meer zelfbenoemde ‘mind guard’

optreedt binnen de desbetreffende groep;

• manifeste en directe druk tegen individuen die opvattingen

ventileren die verschillen van de groepsopvattingen.

Om de theorie te operationaliseren en wetenschappelijk te kunnen

toetsen ontwikkelde Janis een hypothese over de condities waaron-

der het optreden van groupthink waarschijnlijk was. Het is nuttig

zijn kernhypothese in zijn geheel te citeren:

“The more amiability and esprit de corps among the members of an in-

group of policy makers, the greater the danger that independent critical

thinking will be replaced by groupthink, which is likely to result in

irrational and dehumanizing actions directed at out-groups.”

NMa’ers zijn ook mensen



63

Reële risico’s voor de NMa

De theorie van groupthink is, zoals gezegd, ontwikkeld met enige

beslissingen rond de Koude Oorlog in het achterhoofd, maar heeft

een bredere toepassing. De theorie is later ook toegepast op de

ramp met de Challenger space shuttle. En het zou mij niets verba-

zen als over een aantal jaren ook de inval in Irak onder de categorie

van klassieke voorbeelden van groupthink wordt geschaard. De

theorie van groupthink vindt echter ook plaats op kleinere schaal:

bij de overheid en het bedrijfsleven, in grote groepen en in hechte

veel kleinere verbanden. Groupthink is een menselijk fenomeen in

organisaties waar mensen samenwerken. Groupthink is dus iets om

in het achterhoofd te houden bij iedere vorm van collectieve

besluitvorming.

Wie de typologie van Janis naar de NMa vertaalt, kan niet anders

dan onderkennen dat de NMa een risicogeval is. En niet alleen

omdat NMa’ers ook mensen zijn collectief besluiten nemen. Er

heerst bij de NMa immers die in het bijzonder een geloof dat men

een taak heeft te vervullen die goed is voor het land. NMa’ers zijn

overtuigd van het maatschappelijke belang van hun functie (zij doen

volgens de officiële wervingsslogan ‘werk dat er toe doet’) en van

het gelijk van de markt waar zij voor staan. Ook is er een sterk

ontwikkeld esprit de corps, in een relatief jonge organisatie met

relatief veel onervaren ambtenaren. Daarbij houden ze naar mijn

gevoel erg veel afstand van bedrijven die worden verdacht van

inbreuken en leven er naar mijn ervaring nogal stereotiepe opvattin-

gen over wat men onder normal business practices moet verstaan.

Bovendien zorgt de interne bedrijfscultuur ervoor dat men is gericht

op het eigen werk en niet snel een oordeel zal vellen over het werk

van een ander: men is er eerder te beleefd over elkaars werk dan dat

er sprake is van een discussiecultuur. Er is dus een reëel gevaar dat

groupthink zich bij de NMa kan voordoen. Omdat NMa’ers mensen

zijn en omdat de NMa als organisatie kenmerken heeft die dit

fenomeen ondersteunen.

Het is verder duidelijk dat groupthink voor een organisatie als de

NMa desastreuze gevolgen kan hebben:

Martijn Snoep
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• In de eerste plaats kan het langdurig volgen van verkeerde of

onproductieve paden leiden tot een volkomen verkeerde inzet

van schaars personeel en overheidsmiddelen die een hoge

alternatieve opbrengst zouden hebben indien ze wel correct

zouden worden aangewend.

• Het tweede risico is dat wanneer de rechter uiteindelijk de

groupthinkzeepbel doorprikt, er onontkoombaar reputatieschade

door de NMa zal worden geleden. Dit geldt zowel in de markt als

binnen de overheid, waar de NMa het boegbeeld van het laten

werken van markten is.

• Als de NMa zichtbaar fouten maakt en zichtbaar de verkeerde

zaken navolgt neemt de spontane ‘compliance’ af.

• Tot slot is er sprake van onterechte leedtoevoeging, wat alleen al

op morele gronden verwerpelijk is.

Al met al zijn de afbreukrisico’s van groupthink omvangrijk en om

die reden is het nuttig te bezien hoe groupthink kan worden

voorkomen. De receptuur van Janis omvat zeven vormen van

tegengif:

• Een eerste verdedigingslinie tegen groupthink kan gevonden

worden in de openbaarheid van het proces van besluitvorming en

de argumenten die daarin spelen.

• Het is nuttig buitenstaanders uit te nodigen bij de beraadslagin-

gen.

• Binnen een organisatie moeten de mogelijkheden voor een

volledige heroverweging door onderscheiden in-groups worden

gecreëerd.

• De leider onthoudt zich in het begin van het geven van een

mening.

• Bij iedere bespreking krijgt iemand bij toerbeurt de rol van

advocaat van de duivel.

• De mogelijke negatieve effecten van het handelen worden tijdens

ieder overleg onder ogen gezien.

• Voor het definitieve besluit wordt genomen, moet ieder lid van de

groep al zijn twijfels oprecht uiten.

Niet ieder van deze aanbevelingen hoeft letterlijk worden getranspo-

neerd naar de NMa. Zo is de openbaarheid van de besluitvorming

bij verborgen kartels voorafgaand aan de Punten van Bezwaar en in

de loop van de eerste fase van fusiezaken niet goed voorstelbaar en

NMa’ers zijn ook mensen
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ik denk ook niet behulpzaam. Echter, binnen de organisatie is een

dergelijke transparantie op de juiste niveaus wel te realiseren als

men het need-to-know principe waarop veel kennisdeling gebaseerd

is binnen autoriteiten als de NMa, ruimer interpreteert. Op een

zelfde manier kan men niet zomaar buitenstaanders uitnodigen bij

beraadslagingen, maar zijn er wel creatieve oplossingen te beden-

ken waarbij bij voorbeeld een assistent economisch raadadviseur

van het Economisch Bureau of een lid van een andere directie een

nuttige rol kan spelen. Een volledige heroverweging door onder-

scheiden ingroups vindt bij de NMa in ieder geval op papier wel

plaats. De JD zou immers door chinese walls van de opsporings-

ambtenaren gescheiden, geheel onafhankelijk een mening moeten

vormen. Het is echter de vraag of dit binnen de geschetste interne

cultuur van de NMa voldoende is om groupthink te voorkomen. Ik

denk het niet.

Er zijn in ieder geval uit mijn eigen praktijk enkele zaken te noemen

waarin groupthink zich op enig moment in het besluitvormings-

proces moet hebben voorgedaan. Dat is achteraf bezien voor mij de

enige logisch verklaarbare reden voor het handelen van de NMa. Ik

denk daarbij aan de zaken tegen de benzinemaatschappijen en het

margebijdragesysteem (ingetrokken na zeer veel tijd en aandacht te

hebben besteed aan de voorfase), de zaak tegen Texaco en de

prijsoorlog in Nijmegen (vernietigd door de rechtbank die wel bereid

was neutraal naar de feiten te kijken) en de zaak tegen LOI (waar de

NMa meende een predatory pricing zaak beet te hebben en pas na

een paar jaar en met heel veel moeite op andere gedachten was te

brengen). Nu kan mij partijdigheid worden verweten omdat ik in al

die zaken was betrokken. Op dat verwijt heb ik uiteraard geen

overtuigend weerwoord maar ik kan alleen maar zeggen dat of de

rechter of de NMa zelf uiteindelijk ook heeft bevestigd dat de

cliënten die ik vertegenwoordigde niets misdaan hadden. Bovendien

van zaken waarbij ik niet was betrokken, weet ik te weinig – en er is

voor mij ook geen manier om hier achter te komen – om een

oordeel te kunnen vellen. Ik kan wel stellen dat het feit dat de NMa

de grootschalige overtredingen van de Mededingingswet in de

bouwnijverheid niet eerder heeft gezien, is te wijten aan groupthink,

maar ik kan die stelling op geen enkele manier onderbouwen. Ik

hoop echter NMa’ers te hebben overtuigd dat zij ook mensen zijn

en dat daarom ook hun besluitvorming door het fenomeen

Martijn Snoep
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groupthink kan worden beïnvloed. Dat is de reden dat er preventieve

maatregelen moeten worden genomen.

Een analytisch perspectief op concrete zaken

Op de keeper beschouwd bestaat iedere mededingingszaak uit twee

elementen. In de eerste plaats is er sprake van een min of meer

abstracte veronderstelling over hoe het negatieve welvaartseffect

zich kan hebben voorgedaan of zal kunnen voordoen. Dit is een

theory of harm en in wetenschappelijke zin is het een hypothese die

toetsbaar geformuleerd moet worden (dat wil zeggen dat ze moet

kunnen worden verworpen).

In de tweede plaats zijn er de geconstateerde feiten die moeten

aantonen dat in een concreet geval de theorie geldt in de zin dat het

vermoede fenomeen zich heeft voorgedaan of zal voordoen (dit is

de empirie). Alle activiteiten rond een mededingingszaak komen

neer op een procedure die tot verkeerde beslissingen leidt indien

• de theorie niet kan leiden tot negatieve welvaartseffecten die de

Mededingingswet beoogt te voorkomen,

• de door de NMa ‘geconstateerde’ feiten geen juiste afspiegeling

van de werkelijkheid zijn (dit is met iedere vorm van waarneming

een mogelijkheid die moet worden onderzocht),

• de door de NMa ‘geconstateerde’ feiten geen betrouwbare

voorspelling voor de toekomst bieden (dit laatste is vooral bij de

beoordeling van fusies relevant).

• de ‘werkelijke’ feiten de theorie niet of in onvoldoende mate

ondersteunen,

Op ieder van deze deelaspecten zie ik een belangrijke, primaire rol

voor het Economisch Bureau en de Chief Economist in het bijzon-

der. De primaire rol van het team van de Chief Economist is in mijn

visie vooral het voorkomen van groupthink bij de vraag of de theorie

juist is, de feiten de theorie voldoende ondersteunen, de geconsta-

teerde ‘feiten’ wel een juiste afspiegeling van de werkelijkheid zijn,

en de feiten een betrouwbare voorspelling voor de toekomst bieden.

Dit vergt een bepaalde kritische attitude, kennis en ervaring met

besluitvormingsprocessen, maar bovenal kennis van en ervaring

met mededingingsdossiers en de elementen waarop concrete zaken,

onder andere door groupthink, zijn misgelopen. Kijkend naar de
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achtergrond van de inmiddels aangestelde Chief Economist lijkt hij

zijn sporen vooral te hebben verdiend met meer algemene analyses

van welvaartseffecten en niet of nauwelijks met analyses van

concrete kartels en fusies zoals mededingingsautoriteiten dat doen.

Het is dan ook de vraag of hij in voldoende mate tegenwicht kan

bieden tegen zaakbehandelaars die zich op sleeptouw hebben laten

nemen door een sympathieke klager met een Calimeroverhaal of die

verblind zijn geraakt door het perverse effect van het clementie-

stelsel en die de feiten die clementieaanvragers hebben ingebracht,

onvoldoende kritisch beoordelen. Het is op zich jammer dat die

twijfel er nog is, maar wellicht was er gewoonweg niemand die wel

in alle opzichten voldeed aan het geschetste profiel. Bovendien kan

ook kennis en ervaring worden opgedaan door veel uitspraken van

rechters te lezen die beslissingen van de NMa of de Europese

Commissie vernietigen. Dat is niet iets waartoe een econoom snel

geneigd zal zijn maar er is naar mijn mening in dit opzicht een setje

verplichte kost voor de Chief Economist. Om er een paar te noemen

op het gebied van fusiecontrole: Airtours, GE/Honeywell en

TetraLaval/Sidel. En op het gebied van kartel en misbruikzaken:

Cement, IMS Health, TACA, JFE Engineering en Bayer (Adalat). In de

Nederlandse context zijn belangrijk, maar minder illustratief:

Texaco, Modint, Secon en Bovag. Dit is slechts een kleine greep en

er zijn er nog wel een paar te noemen. Maar dit zijn goede voorbeel-

den van hoe schaarse en kostbare onderzoekstijd en -middelen zijn

gebruikt en geheel of gedeeltelijk zijn teniet gedaan door de rechter.

De Chief Economist moet de NMa zo veel mogelijk voor dergelijke

flaters behoeden.

Op welk moment

Er zijn verschillende momenten wanneer het Economisch Bureau in

de hiervoor beschreven rol zou kunnen worden betrokken:

• bij beslissing of een onderzoek wordt begonnen,

• bij beslissing tot uitbrengen rapport,

• bij beslissing tot opleggen sanctie,

• bij beslissing op bezwaar na het opleggen van een sanctie,

• bij beslissing dat vergunning is vereist in fusiezaak; en

• bij beslissing om in een fusiezaak al of niet vergunning (onder

voorwaarden) te verlenen.

Martijn Snoep
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Dit zijn telkens cruciale stappen in het besluitvormingsproces en

telkens zou het Economisch Bureau moeten worden ingeschakeld

om de vragen te beantwoorden of de theorie juist is, de feiten de

theorie voldoende ondersteunen, de geconstateerde ‘feiten’ wel een

juiste afspiegeling van de werkelijkheid zijn; en de feiten een

betrouwbare voorspelling voor de toekomst bieden. Dat lijkt veel

werk maar dat hoeft niet. Een kritische en ervaren Chief Economist

legt zijn vinger zo op de zere plek, als die er is.

Een Juridisch Bureau?

Ik weet dat ik mij nu buiten mijn taakopdracht begeef maar de vraag

is natuurlijk gerechtvaardigd waarom er zoiets is als een Econo-

misch Bureau en niet een Juridisch Bureau. Beheersen alle NMa’ers

het recht in voldoende mate om groupthink te voorkomen? Maken

uitsluitend niet-juristen zich schuldig aan groupthink? Komt

groupthink alleen voor bij economische of empirische kwesties en

niet bij juridische kwesties? Natuurlijk niet. Er is daarom net zoveel

te zeggen voor de oprichting van een Juridisch Bureau als voor een

Economisch Bureau. De stap naar een Juridisch Bureau is ook veel

minder groot omdat een deel van de huidige Juridische Dienst in

een Juridisch Bureau kan worden omgevormd, met als taak het

voorkomen van groupthink over juridische kwesties (gevolgde

procedure, toelaatbaarheid bewijs, weging van bewijs, etc.). Dat lost

meteen een aantal andere problemen op.

Ten eerste is het vreemd dat de Juridische Dienst de sanctie oplegt

en op bezwaar moet beslissen. Formeel gebeurt dat door geschei-

den teams maar dat is niet erg geloofwaardig. Bovendien, zoals het

beroemde citaat luidt: ‘...justice should not only be done, but should

manifestly and undoubtedly be seen to be done’. Dat kan door de

Juridische Dienst niet meer over het bezwaar te laten beslissen.

Ten tweede is het vreemd dat in het huidige stelsel de Juridische

Dienst in bezwaar ook beslist over vragen die eerder economisch

dan juridisch van aard zijn, zonder in de volle breedte te beschikken

over economische expertise. De oplossing is niet gelegen in het

overbrengen van economen naar de Juridische Dienst. Dat kost te

veel schaarse mankrachten. Veel logischer is het bezwaarprocedures
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niet (meer) alleen door juristen van de Juridische Dienst te laten

doen maar door ad hoc teams samengesteld uit het Economisch

Bureau en het Juridisch Bureau.

Er zijn dan ook diverse goede redenen een Juridisch Bureau op te

richten dat op een vergelijkbare wijze actief is als het Economisch

Bureau en eigenlijk geen goede redenen om het niet te doen.

Conclusie

Mijn conclusie is dat groupthink gemakkelijk een rol kan (blijven)

spelen in besluitvormingsprocessen van de NMa. Dat is een

gevaarlijke ontwikkeling, voor zowel ondernemingen als de NMa

zelf. Het Economisch Bureau moet met name groupthink trachten te

voorkomen. De Chief Economist zou zich op die taak moeten

prepareren. Dat vergt mogelijk een nadere studie naar lessen uit het

verleden. Vooral zaken van de Commissie kunnen daarvoor goed

dienen. De juridische flank van de besluitvorming van de NMa blijft

echter ongedekt door de oprichting van het Economisch Bureau.

Want zelfs de juristen van de NMa zijn mensen! De vorming van

een Juridisch Bureau is dan ook noodzakelijk om groupthink op dit

gebied te voorkomen. Een Juridisch Bureau lost meteen ook een

tweetal andere onvolkomenheden op in de huidige procedures.
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Aan de slag!

Bijna vijftien jaar geleden werden de eerste contouren geschetst van

de mededingingseconomische analyse die, als instrument van

economische politiek, de ruggengraat vormt van de NMa. Destijds

werd voor het eerst serieus door Nederlandse economen nagedacht

over de kosten en baten van de modernisering van het mede-

dingingsrecht, die een omslag van een misbruikstelsel naar een

verbodstelsel en de invoering van mededingingseconomische

fusietoetsing behelsde.2 De beleidseconomen die in het begin van

de jaren negentig verkennende studies verrichtten en daarover ook

het nationale en internationale debat met academische vakgenoten

zochten, hadden een fijne neus voor de elementen die op langere

termijn essentieel zouden blijken te zijn voor de vormgeving van het

handhavingsbeleid.

In de begintijd van deze analyses stonden in ons land twee vragen

centraal. Allereerst was dat de problematiek of de Nederlandse

economie wel klaar was voor de interne markt (Europa 1992).

Hierbij luidde de kernvraag hoe de diverse sectoren die jarenlang

onder een ‘oude’ mededingingswet hadden gefunctioneerd, zich

zouden manifesteren in een Europa zonder grenzen.3 Velen waren

Jarig van Sinderen1

8

1 Ik dank René Janssen, Pieter Kalbfleisch en Eric Kloosterhuis voor waardevolle

opmerkingen bij een eerdere versie. Zij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk

voor omissies.

2 Aan de universiteiten werd, met uitzondering van H.W. de Jong, geen

betekenisvol empirisch onderzoek verricht naar de werking van Nederlandse

markten. Vergelijk C.van Gent, ‘New Dutch Competition Policy: A revolution

without revolutionaries’, in P.A.G. van Bergeijk, A.L. Bovenberg, E.E.C. van Damme

en J. van Sinderen (red.), Economic Science: Art or Asset, OCFEB Rotterdam, 1996,

in het bijzonder blz. 67-69.

3 P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen en E.W.M.T. Westerhout, Achtentwintig

branches op weg naar 1992: vervolgstudie programma ondersteuning studies 1992,

Gianotten, Tilburg, juni 1992.
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daar niet zo gerust op. Een tweede vraag was wat de macro-

economische effecten van meer marktwerking en deregulering

uiteindelijk zouden zijn. Het geloof was wijdverbreid dat een

verruiming van de Winkelsluitingswet alleen maar een verschuiving

in de tijd van het winkelbezoek met zich mee zou brengen, maar

geen reële impuls kon betekenen voor de flexibiliteit van een

economie, laat staan dat zij macro-economisch iets zou kunnen

betekenen. Het is nuttig te bezien hoe ver de beleids- en

wetenschapsontwikkeling sinds die eerste gedachtevorming rond

marktwerking is voortgeschreden, welke onderzoekingen

actualisering en aanvulling verdienen, om daarna de aandacht te

concentreren op de nieuwe vragen die sindsdien zijn opgekomen.4

Daarbij ga ik ook in op wat het nieuwe Economische Bureau kan

bijdragen aan de analyse van marktwerkingsvraagstukken en aan de

NMa-strategie. Per slot van rekening is de aanleiding voor dit artikel

de oprichting van het Economisch Bureau, dat per 1 april 2006

daadwerkelijk van start is gegaan. Deze bijdrage begint met een

stukje contemporaine mededingingshistorie en eindigt met een

vooruitblik over de rol en betekenis van de economiebeoefening

binnen het Economisch Bureau op de NMa.

Detectie van gebrekkige marktwerking

In de eerste Nederlandse econometrische analyse waarmee markt-

werking op het niveau van sectoren werd gemeten met behulp van

de traagheidsratio, kwam een aantal sectoren als bijzonder proble-

matisch naar voren omdat er en geen marktdynamiek was en er

geen of onvoldoende internationale concurrentiedreiging was. Dit

waren deels sectoren die al geïdentificeerd waren als zwak in een

grote verkennende studie voor Europa 1992.5 Het ging daarbij om de

medische diensten, banken, verzekeringen, telecom, bouwnijverheid

en installatiebedrijven. Vele van deze sectoren zijn de NMa later

4 Zie P.A.G. van Bergeijk, ‘Economisch onderzoek en marktwerkingsbeleid’, in

T.J.A. Roelandt en R.A. Grossveld, Afscheid van de beleidseconomie, Wolters-

Noordhoff, Groningen 2002, bz. 29-48.

5 P.A.G. van Bergeijk en R.C.G. Haffner, Op zoek naar dynamiek, Economisch

Statistische Berichten, 19-1-1993, blz. 52-56; alsmede P.A.G. van Bergeijk, J. van

Sinderen en E.W.M.T. Westerhout, Anticiperen en reageren op de Europese uitdaging,

Wolters-Noordhoff: Groningen 1992.
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tegengekomen bij concrete tot sanctiebesluiten leidende onderzoe-

ken.6 Deze eerste studie trok destijds niet alleen veel aandacht, zij

zette ook de beleidsvorming over marktwerking en dynamiek in gang

en lokte daarenboven nieuwe methodologieën uit die de werking van

het marktmechanisme operationaliseerden aan de hand van

verschillende dimensies, waaronder de snelheid van prijs-

aanpassing,7 de persistentie van bovennormale winsten8 en de

hoogte van de mark-up.9

Jarenlang hebben deze studies de beleidsperceptie van Nederlandse

markten bepaald, aangezien actualisering van de voorhanden

studies vereiste dat er voldoende nieuwe waarnemingen waren en

omdat er geen aanvullende, alternatieve maatstaven werden

ontwikkeld. Rond de millenniumwende kwam daar verandering in,

toen Boone en Weigand een indicator ontwikkelden waarin onder-

linge rivaliteit werd geoperationaliseerd aan de hand van de

relatieve winstgevendheid van bedrijven binnen een relevante

markt.10 Een tweede relevante ontwikkeling is het onderzoek van

Kemp en Hanemeijder naar de perceptie van concurrentie waarbij

zes dimensies worden herwogen tot een indicator. Zowel de Boone-

indicator als de perceptie van concurrentie-indicator kan iets zeggen

over de ontwikkeling van de concurrentie in de tijd, maar ze zijn

ongeschikt om vergelijkingen tussen sectoren te trekken.11 Opmerke-

lijk is dat ze daarvoor op dit moment wel gebruikt lijken te worden.12

6 Dat geldt voor de bankensector, telecom, bouwnijverheid en installatie-

bedrijven.

7 J.C. Wijnstok, De snelheid va prijsaanpassing in Nederlandse sectoren, Erasmus

Universiteit Rotterdam, 1995.

8 A.J.M Kleijweg, Persistence of profits and competitiveness in Dutch manufacturing,

EIM, Zoetermeer, 1993.

9 M.A. van Dijk, P.A.G. van Bergeijk, ‘Resource misallocation and mark-up

ratios: An alternative estimation technique for Harberger triangles’, Economics

Letters (1997) 54 (2), 165-167.

10 J. Boone en J. Weigand, Measuring competition: How are cost differences mapped

into profit differentials, CPB working paper 131, Den Haag 2000.

11 R.G.M. Kemp en J.J. Hanemeijer, Perception of competition. A measurement of

competition from the perspective of the firm, SCALES 2004/06, EIM, Zoetermeer,

2004.

12 CPB Document 96, Competition in markets for life insurance, Den Haag, 2005,

voor wat betreft de Boone-index en EIM, De sector met de meeste concurrentiedruk

van Nederland Ranglijst van 58 sectoren, Zoetermeer, december 2005.
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De nieuw ontwikkelde indicatoren kunnen verslechterende en

verbeterende concurrentie oppikken, maar ze zijn op zich genomen

ongeschikt voor de prioriteitstelling en evaluatie. Indien beleids-

makers of toezichthouders dergelijke indicatoren op deze manier

willen gebruiken zijn ze beter af zonder. Het is daarom van belang

ook analyses te blijven uitvoeren zoals die in het begin van de jaren

negentig werden verricht. Het gaat hier ook om analyses met

algemeenevenwichtmodellen om de macro-effecten van beleids-

aanpassingen in te schatten, en om studies waarin diverse sectoren

worden betracht op hun concurrentievermogen. Tot nu toe is alleen

het eerder gememoreerde onderzoek van Wijnstok naar de snelheid

van prijsaanpassing geactualiseerd. Een aardig bijproduct was dat

daarbij voor het eerst empirisch inzicht ontstond in het algemene

drukkende effect van het moderne markttoezicht op het prijsniveau

op mesoniveau.13 Ook de andere studies uit het midden van de jaren

negentig wachten op een actualisering, waarbij nadrukkelijk een

verdieping van het onderzoek kan worden nagestreefd door af te

dalen van het mesoniveau van sectoren en branches naar de

microgegevens van individuele bedrijven. Onze Deense collega-

economen produceren jaarlijks op basis van microgegevens een

ranking van sectoren naar competitiviteit waarbij ze ‘grijze’

probleemsectoren identificeren. Het terugdringen van het aantal

grijze sectoren is een concrete en meetbare doelstelling die de

Deense markttoezichthouder door de politiek is gegeven en ieder

jaar kan in het jaarverslag van het Konkurverkerret worden gevolgd

waar en hoe er voortgang wordt gemaakt. Dit lijkt een goede weg

om als NMa ook naar te kijken.

Identificatie van schade

Vanuit mededingingseconomisch, mededingingspolitiek en zaak-

behandelaarsgezichtspunt is het noodzakelijk om te komen tot ‘a

theory of harm’.14 Een dergelijke theorie is van belang bij de

13 P.A.G. van Bergeijk en M. Verkoulen, ‘Heeft de mededingingswet al effect?’,

Economisch Statistische Berichten, 18 april 2003, blz. 172-175.

14 L.H. Röller, ‘Economic analysis and competition policy enforcement in

Europe’, in P.A.G. van Bergeijk en E.J. Kloosterhuis (red.), Modelling European

Mergers, Edward Elgar, 2005, blz. 13-26.
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prioriteitstelling, omdat men idealiter de zaken met de grootste

schade voor de maatschappij het eerst wil aanpakken. Economen

hebben sterk uiteenlopende visies op wat nu wel en niet tot de

maatschappelijke schade gerekend moet worden.15 Desondanks zijn

er voor prijs- en marktverdelingsafspraken technieken voorhanden

die onomstreden zijn voorzover het gaat om de identificatie van de

onderdelen van de schade. De weging van de onderdelen en de

raming van de grootte van de onderdelen vormen natuurlijk wel

onderwerp van discussie, maar er is weinig discussie over de

methodiek per se, al komt er wel veel ‘voodoo’- of ‘black box’-

econometrie voor in deze bedrijfstak.16

Het is dus zaak het kaf van het koren te scheiden en daarom is het

belangrijk dat dit economische gereedschap ook in Nederland sinds

het midden van de jaren negentig is toegepast. Een eerste golf

studies onderzocht wat de maatschappelijke kosten waren van

bestaande arrangementen in bijvoorbeeld het bankwezen, het

notariaat, de farmacie en andere sectoren waarvan beleidsmakers

meenden dat er problemen waren doordat markten niet of slecht

werkten. Deze studies vonden vooral plaats vanuit het gezichtspunt

van de beleidsvoorbereiding die prioriteiten wilde zetten op basis

van maatschappelijke winst die geboekt kon worden door de

introductie van marktwerking en door de- en herregulering van

arrangementen en sectoren. Beleidsmakers zouden zo een meer

gefundeerde keus kunnen maken. De gecumuleerde schade die in

deze deelstudies werd geïdentificeerd lag in de orde van grootte van

een kwart tot een half procent van het netto nationaal inkomen.17

Een tweede golf ramingen kwam rond 1997 beschikbaar, toen

binnen een OESO-kader de baten van destijds overwogen structu-

rele hervormingen in vijf sleutelsectoren (telecom, energie, lucht-

vaart, wegtransport en de distributiesector, waaronder de detailhan-

del) in kaart werden gebracht.18

15 P.A.G. van Bergeijk, Herverdeling of diefstal?, Aeclips, 2004, blz. 4-7.

16 Een bruikbaar overzicht is Oxera, Costs and benefits of market regulators, Part II:

Practical application, Oxford, 2004.

17 P.A.G. van Bergeijk, B.J. Sikken en J. van Sinderen, ‘De reguleringswig’,

Economisch Statistische Berichten, 5 juni 1996, blz. 504-507.

18 R.C.G. Haffner en P.A.G. van Bergeijk (red.), Regulatory reform in the

Netherlands, Macroeconomic consequences and industry effects, OCFEB, 1997.
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Internationaal zijn de studies uit het midden van de jaren negentig

geëvalueerd door onder andere de ECB en zijn de prognoses door de

OESO geactualiseerd aangezien de toegenomen beleidsambities en

de inmiddels doorontwikkelde best practices duidelijk hebben

gemaakt dat ondanks de al geboekte winst nog steeds potentieel

aangeboord kan worden door slim te herreguleren en markten beter

te laten werken.

Sinds de introductie van de Mededingingswet heeft het ‘schade

ramen’ een grotere vlucht genomen, maar nu vanuit het gezichts-

punt van toezichthouder en bedrijfsleven en minder vanuit de

beleidsvorming. Nadeel van de juridisering van de effectraming is

dat het wetenschappelijke debat beperkt wordt tot de hoorzittings-

of rechtszaal, waardoor onafhankelijke niet-betrokken economen

geen kans krijgen gebruikte methoden en technieken te toetsen. Een

tweede nadeel is dat de discussie in de rechtszaal plaatsvindt met

economen als getuige-deskundigen, terwijl de rechters veelal nog

niet kunnen beoordelen wat de merites is van de voorliggende

argumenten.

Outcome: de macro-impact

De rapportage van de effecten die de NMa op de economische

ontwikkeling heeft gehad (de zogenoemde ‘outcome’) is in het

NMa-jaarverslag 2004 voor het eerst ruwweg geraamd (in het

jaarverslag 2005 verscheen een tweede proeve). Deze ramingen

bouwen voort op het in de vorige paragraaf genoemde economische

gereedschap en zijn inmiddels ook op een deel van de energiesector

toegepast. Aldus is als het ware een evaluatie beschikbaar van de

bruikbaarheid van deze technieken, aangezien we beschikken over

de prognoses uit de jaren negentig en de realisaties uit de periode

dat het moderne mededingingstoezicht is geïmplementeerd.19 De

macro-economische effecten van het mededingingsbeleid en het

sectorspecifieke toezicht worden in het NMa-jaarverslag geduid met

behulp van analyses op basis van de input-outputtabel die de

19 P.A.G. van Bergeijk en S. Bremer, Modern markttoezicht in Nederland, ESB-

dossier, 2005, D3-D6.
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relaties van onderlinge leveringen binnen het stelsel van de Natio-

nale Rekeningen beschrijft. Dit is een bruikbare eerste benadering,

maar alle gedragsrelaties en terugkoppelingen die in de economie

een rol spelen blijven zo buiten beeld. Hier is het microbeeld op

korte termijn juist indien slechts een beperkt aantal markten wordt

beïnvloed door het beleid en/of het toezicht, maar zodra de impact

breder wordt moet de analyse niet micro zijn, maar ook en zelfs

juist macro en dynamisch. Structurele hervormingen, of deze nu

betrekking hebben op marktwerking, de arbeidsmarkt, de sociale

zekerheid of de lastendruk, moeten in een consistent micro-

gefundeerd macroframework worden geanalyseerd.20 Daarom is het

de geëigende methodologie om de macro-economische

middellangetermijngevolgen van een beleid gericht op grotere

economische dynamiek in beeld te brengen een algemeen-

evenwichtsmodel dat is opgebouwd vanuit een empirisch relevante

context.21 Het gebruik van een algemeenevenwichtsmodel is niet

altijd aangewezen en je moet voorkomen dat je met een dergelijk

kanon op een mug gaat schieten.

Modelberekeningen zijn nuttig om de beleidsruimte te verkennen,

maar zijn minder geëigend voor een evaluatie op de korte termijn.

Juist rond de introductie van het moderne markttoezicht moest

eerst een aantal jaren verstreken zijn voor er sprake kon zijn van een

voldoende grote impuls om iets zinnigs te kunnen zeggen over een

te kwantificeren bijdrage van het moderne markttoezicht in Neder-

land. Het jaarverslag over 2004 laat zien dat het concurrentie-

toezicht, dat wil zeggen het (gedrags)toezicht op kartelafspraken en

misbruik van machtsposities, op stoom moest komen en pas sinds

2004 over de drempel van 100 miljoen outcome per jaar is geko-

men. Dat wil niet zeggen dat er geen effecten zouden zijn in de

eerste jaren en op de korte termijn. Vooral het ‘aankondigingseffect’

van ingrepen van een mededingingsautoriteit zoals de NMa moet

niet onderschat worden.22

20 Zie J. van Sinderen, ‘Taxation and Economic Growth: some calculations with a

Macroeconomic Semi-Equilibrium Model for the Dutch economy (MESEM)’,

Economic modelling, jrg.10, nr.3, juli 1993, blz. 285-300.

21 J. van Sinderen e.a., ‘De kosten van economische verstarring op macroniveau’,

Economisch Statistische Berichten, 23 maart 1994, blz. 274-279.

22 Zie Jaarverslag NMa 2005, Den Haag, 9 mei 2006, blz. 89-91.
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Voor fusiecontrole geldt dat aankondigingseffect bijvoorbeeld in

sterke mate. Een recente kosten-batenanalyse over de eerste vijf jaar

van het bestaan van concentratiecontrole in Nederland vindt een

netto welvaartswinst van € 0,7 miljard23 Het betreft hier schade die

is voorkomen door fusies niet toe te staan. Dit laat zich voegen bij

de € 1,9 miljard die Van Bergeijk en Bremer rapporteren voor het

algemene markttoezicht24 en de € 0,5 miljard die Haffner en

Meulmeester identificeren voor regulering van het hoogspannings-

net. Bij deze berekeningen gaat het om de effecten op de prijzen en

de gevolgen daarvan voor het welvaartsverlies. Elders is al aangege-

ven dat een opdrijvend effect op de prijzen voor de consument door

gebrek aan concurrentie dan wel door prijsafspraken opgevat kan

worden als een verandering in de wig tussen de kostprijs en de

afzetprijs. Dit is vergelijkbaar met de wig die door belastingheffing

tussen bruto- en nettoinkomen ontstaat.25 In het eerste geval

spreken we dan van de ‘non tax wedge’.26 Sinds de start van de NMa

(ik laat het jaar 2005 hier nog buiten beeld) is er aldus een geïdenti-

ficeerde daling van de ‘non tax wedge’ met ruim € 3 mld (bijna

1 procentpunt van het netto nationale inkomen). Dit is een forse

impuls. Een dergelijk effect werd bij de start van de NMa als ‘nogal

ambitieus’ gezien.27 De NMa kan dan ook worden gefeliciteerd met

het gegeven dat zoveel in relatief korte termijn is gerealiseerd. De

omvang van dit effect is zo omvangrijk, dat een macro-economische

analyse van de economische impact ervan niet alleen opportuun

wordt, maar zelfs naar mijn opvatting geboden is. Aldus kunnen de

additionele effecten van een dergelijke ingreep worden geïdentifi-

ceerd.

Er zijn twee manieren om een ruwe indicatie te krijgen van de

macro-economische bijdrage van het markttoezicht. In de eerste

23 B. Postema, M. Goppelsröder en P.A.G. van Bergeijk, ‘Costs and benefits of

Merger Control: An Applied Game Theoretic perspective’, Kyklos 59 (1) 2006, blz.

85-98.

24 P.A.G. van Bergeijk en S. Bremer, Modern markttoezicht in Nederland, ESB

Dossier, 30 juni 2005, blz. d3-d6.

25 Zie bijvoorbeeld M. Jonsson, ‘Product and labor markets distortions in

Europe’, Economics letters 92 (2006), blz. 89-92.

26 E.K. Browning, ‘The non-tax wedge’, Journal of Political Economy, 53 (1994), blz.

419-433.

27 R.C.G. Haffner en P.A.G. van Bergeijk, ‘Marktwerking in Nederland: Diagnose

en consequenties’, Maandschrift economie, augustus 1997, blz. 323.
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plaats kan men de impuls doorrekenen, zoals in de eerste kolom

van onderstaande tabel wordt gedaan. Daarin wordt de 1% van het

NNI (de € 3 mld veronderstelde opbrengst) ingezet als opbrengst

van het toezicht en wordt gekeken wat de economische effecten

daarvan zijn. De uitkomst van deze som geeft de ondergrens van de

maatschappelijke betekenis van het moderne markttoezicht.

Immers, de geciteerde ramingen zijn nadrukkelijk zo gemaakt dat

een conservatieve inschatting van de werkelijke impact van het

moderne markttoezicht plaatsvindt. Het gaat hier immers alleen om

het effect op de prijzen en de daardoor geleden schade. Buiten beeld

blijven de spontane naleving, de anticiperende werking en

handhavingsactiviteiten die niet tot een formeel besluit hebben

geleid. In dit licht bezien is het mogelijk relevant dat de model-

uitkomst voor het prijsniveau achterblijft bij de door Van Bergeijk en

Verkoulen gemeten reductie in het inflatietempo met tweederde

procentpunt per jaar.28

Macro-economische gevolgen van verbeterde marktwerking in

MEOM, 1998-2004 (cumulatieve afwijkingen ten opzichte van de

groeivoeten van het basispad in procentpunten)*

Impuls 1% NNI 2,2% NNI

28 Dit prijsdrukkende effect is min of meer onomstreden. Vergelijk de SEOR

Literatuurstudie naar de kosten en baten van markttoezichthouders, Erasmus

Universiteit Rotterdam, 2004.

Productie 0,5 1,2

Consumptie 0,2 0,6

Investeringen 0,4 1,0

Export 0,7 1,8

Import 0,3 0,8

Winst voor belastingen 0,6 1,4

Prijsniveau –0,3 –0,7

Nominale brutoloonvoet –0,6 –1,4

Werkgelegenheid (duizend personen) 30 78

*  De varianten zijn ex post budgetneutraal: overschotten en tekorten op de

overheidsbegroting worden afgerekend door verlaging van de loonbelasting. Het

betreft hier de modelvariant met een gemiddeld Philipscurve-effect.
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In de tweede kolom is daarom de impuls zo gekalibreerd dat een

reductie van het prijspeil met twee derde procentpunt per jaar ten

opzichte van het basispas optreedt. Men zou dit kunnen opvatten

als een ruwe inschatting van de bovengrens van de macro-economi-

sche betekenis van de versterkte werking van markten. De macro-

economische opbrengst zal in modelmatig opzicht dan 2,2% NNI

moeten zijn. De resultaten zijn betekenisvol. Op het conto van de

markttoezichthouders komen zo een gezonder bedrijfsleven, een

versterkte internationale concurrentiepositie, 30 tot 80 duizend

arbeidsplaatsen en een substantiële verbetering van de reële

consumptiemogelijkheden.

Bij bepaling van de ‘outcome’ gaat het eigenlijk om een macro-

economische berekening van effecten die vooral aangrijpen in de

micro-economische sfeer. De berekening zoals weergegeven in de

tabel laat de uitkomst zien indien rekening wordt gehouden met

macro-economische relaties en interactie in de tijd, maar deson-

danks is het beeld incompleet. Vergelijking van deze macro-

economische calculaties en de achterliggende microbecijferingen

geven direct al aan dat er op het punt van de implementatie van de

micro-economische effecten in de macro-economische kaders

verder onderzoek nodig is. De dynamisering is in het gehanteerde

model wel deels ingevoerd, maar verdient in het verder onderzoek

naar de ‘outcome-ramingen’ verdere aandacht.

Ook andere belangrijke vraagstukken zijn bij dit soort becijferingen

niet meegenomen. Om er een aantal te noemen: welke invloed heeft

het versterken van concurrentie op de technologische ontwikkeling?

Hoe moeten we omgaan met nog niet ontwikkelde markten? Hoe

moeten de niet direct kwantificeerbare effecten van bijvoorbeeld de

afschrikwekkende werking van de NMa worden meegenomen? Juist

bij de relatie tussen competitie en innovatie kan een stimulans van

de concurrentie verschillende uitkomsten genereren die mede

afhankelijk zijn van de specifieke sector waar we het over hebben.

Het is juist de technologische ontwikkeling – of liever gezegd het

achterblijven ervan bij veel andere landen – die in ons land sterk in

de belangstelling staat.29 Hoewel de relatie tussen concurrentie en

innovatie niet ondubbelzinnig is, is het juist in hoogtechnologische

markten van belang om hier de visie verder te ontwikkelen.30

Vandaar dat het bij outcome-becijferingen essentieel is om ook
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rekening te houden met de invloed van de technologische ontwikke-

ling en de communicatie over en weer tussen concurrentie en

technische vooruitgang. Outcome-berekeningen zullen dan ook

uitgevoerd moeten worden binnen een modelmatig kader waarin

deze technologische elementen zijn verdisconteerd.31

De rol van een Economisch Bureau bij de NMa

Het calculerende Economisch Bureau
In de vorige paragraaf werd aangegeven wat in de afgelopen vijftien

jaar de ontwikkelingen zijn geweest om de effecten van meer

mededinging en mededingingstoezicht te bepalen, en in welke

richting analyses moeten gaan. Deze ontwikkelingen lopen van

microberekeningen, via mesocalculaties naar de pure macroaanpak.

Vooral in de laatste jaren is de diversiteit aan dit soort studies sterk

toegenomen; ook in ons land.32 Een van de redenen om bij de NMa

de economische analyse meer aandacht te geven is de wens om

vooral ook meer duidelijkheid te krijgen over vraagstukken als: wat

zijn de economische opbrengsten van de activiteiten van een

organisatie als de NMa en waar moet de NMa zich in de toekomst

meer op gaan richten? Dat is op zich niet een ontwikkeling die

alleen bij ons speelt. Röller en Buigues (2005) noemen als eerste

argument waarom een Chief Economist bij de DG Competition van

de EU is benoemd. “Political stakeholders are insisting on benefits

of competition policy enforcement”33

29 Zie E. Brouwer, H. van Dalen, Th. Roelandt, M. Ruiter en H. van der Wiel,

‘Market Structure, Innovation and Productivity: A Marriage With Chemistry’, in G.

Gelauff, L. Klomp, S. Raes en Th. Roelandt (red.), Fostering Productivity, Elsevier,

2004, blz. 97-210.

30 E.J. Kloosterhuis en P.A.G. van Bergeijk, ‘Competition policy, Networks, and

the “New Economy”’, in R.W. Künneke et al. (red.), Institutional reform, regulation

and Privatization, Edward Elgar, 2005, blz. 67-88.

31 Zie bijvoorbeeld P. Donselaar, H.R. Nieuwenhuizen, J. van Sinderen en J.P.

Verbruggen, ‘Economische effecten van R&D-stimulering bij bedrijven’, Economisch

Statistische Berichten, 15 december 2000, jrg. 85, nr.4286, blz. 1016-1019.

32 Zie het ESB-dossier ‘Tien jaar mededingings- en reguleringsbeleid’, Economisch

Statistische Berichten, 30 juni 2005, nr. 4464.

33 Lars-Hendrik Röller and Pierre A. Buigues, The office of the Chief Competition

Economist at the European Commission, Global Competition Review, 2005, blz. 4.
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Het is aan economen om deze ‘benefits’ te identificeren en te

kwantificeren. Een van de taken van het nieuwe Economisch Bureau

is dan ook om analyses uit te voeren die een brug kunnen slaan

tussen de microaanpak van het mededingings- en toezichtbeleid en

de macro-economische effecten daarvan. Daarnaast moet het

bureau – samen met de uitvoerende directies van de NMa – kennis

vergaren en doorontwikkelen op de meer specialistische terreinen

van microanalyse (berekeningen van consumentensurplus; de

prijseffecten van ingrepen; wat is de omvang van een relevante

markt; waar is het risico van ongeoorloofde afspraken het grootst;

hoe moeten we omgaan met toekomstige markten, enzovoort).

Een andere reden die het belang van het Economisch Bureau

onderstreept, is dat het meer en meer onverstandig lijkt om primair

op basis van juridische argumentatie mededingingstechnische

zaken te betrachten. Economische argumentatie zal ook in meer

juridische zaken een steeds belangrijker rol gaan vervullen.34 Hoewel

er binnen de NMa bij de diverse zaken vele competente economen

actief zijn (de zaakbehandelaars) is het toch belangrijk om het

Economisch Bureau als ‘losse’ economische entiteit, direct gekop-

peld aan de raad van bestuur te hebben, dat ook als taak heeft om

een symbiose tot stand te brengen tussen de diverse lopende

mededingingszaken, de strategische uitgangspunten van de NMa en

de economisch wetenschappelijke inzichten die er op dit punt

bestaan.

Als concrete taken van een Economisch Bureau zie ik ruwweg de

volgende:

• het toevoegen van wetenschappelijke inzichten aan zaken die de

mededinging in de ruimste zin van het woord betreffen;

• het vergaren van die wetenschappelijke kennis die

(beleids)relevant is voor de NMa;

• ondersteuning en advisering van de raad van bestuur in alle

facetten van de mededinging;

34 Zie Lars-Henrik Röller en Pierre A. Buigues, The Office of the Chief Competition

Economist at the European Commission, Working Paper, DG Com, Brussel, mei

2005.
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• ondersteuning van de directies, de kamers en de clusters van de

NMa bij hun meer economisch-theoretische en economisch-

technische vraagstukken op gebied van de mededinging (inclu-

sief het (markt)toezicht);

• economisch werk in het algemeen waaronder berekeningen van

de ‘outcome’ van het werk van de NMa;

• het ontwikkelen van detectiemethoden om concurrentie-

problemen op te sporen;

• doorontwikkelen van visie op mededingingstoezicht;

• modelontwikkeling;

• communicatie in vooral de richting van de wetenschap op het

punt van het mededingingsbeleid en -toezicht;

• ontwikkelen van een database waarin de voor de NMa relevante

data toegankelijk worden en waarbij ook gelet wordt op

ontsluitbaarheid;

• interne kennisverspreiding met het doel om het kennisniveau op

de NMa up to date te houden. Deze kennisdiffusie kan onder

meer vormgegeven worden door lunchbijeenkomsten, congres-

sen, gastoptredens van gerenommeerde specialisten, enzovoort.

Ter toelichting het volgende. Allereerst moet het Economisch

Bureau samenwerken met de groep economen in de lijndirecties. De

expertise die daar zit moet mede als input dienen voor de

adviseringsrichting en de praktische invalshoek. Het is vanzelfspre-

kend van belang dat het Economisch Bureau de wetenschappelijke

ontwikkeling op de voet volgt en die inzichten toevoegt aan de

kennis van de lijndirecties. Aan de andere kant dient hier ook een

schifting plaats te vinden tussen wat wel en wat minder van belang

is voor de toepasbaarheid in concrete zaken. Aan cerebrale hoog-

standjes is geen behoefte. Juist door op de toepasbaarheid te letten

kunnen deze wetenschappelijke inzichten bijdragen aan een

versterking van onderbouwing van de toezichtpraktijk. De rol van de

Chief Economist (CE) is deels wetenschappelijk, deels beleids-

voorbereidend, maar ik zie die rol toch vooral ook als adviserend

aan de top van de NMa.

Bij de ondersteuning van de raad van bestuur gaat het erom dat de

CE de rol van ‘advocaat van de duivel’ kan spelen. Een zaak die

mogelijk naar de rechter gaat wordt nog een keer bekeken en
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gewogen. Daarbij heeft de CE dan een belangrijke adviserende rol

richting de raad van bestuur. Wel is het naar mijn stellige overtui-

ging zaak om als CE niet op het laatste moment met volkomen

nieuwe inzichten te komen. Dat kan voorkomen worden door de

hoofdlijnen van de beleidsfilosofie c.q. het wetenschappelijke

instrumentarium van de NMa goed te communiceren richting de

directies en ten tweede door medewerkers van het Economisch

Bureau in een vroegtijdig stadium in een zaak een rol te laten

vervullen. Economisch Bureau en operationele directies hebben zo

een elkaar aanvullende en versterkende rol. Een dergelijke invulling

van de taak van een Economisch Bureau komt overeen met die zoals

ook het Chief Economist Team (CET) van de Chief Competition

Economist (CCE) van de EU zijn taak invult. Röller c.s. onderschei-

den een ‘support function’ (hulp bij belangrijke zaken) en een

‘checks-and-balances function’ (een onafhankelijk advies van de

CCE aan de DG Competition).

De ‘support function’ is ook beschikbaar op verzoek van directies.

Bij de EU wordt een en ander ‘usually’ schriftelijk vastgelegd. Ik

denk dat ook binnen de NMA ‘usually’ een notitie of een ander

document een verzoek om ondersteuning moet vergezellen, zeker

wanneer de ondersteuning substantieel capaciteit en tijd gaat

kosten.

Daarnaast moet het te allen tijde mogelijk zijn om als Economisch

Bureau, gemandateerd door de raad van bestuur, in navolging van

het Europese voorbeeld zelf initiatief te nemen om bij zaken

betrokken te worden.

Gefundeerde gedachten
Een tweede belangrijke taak is het ontwikkelen van een doordachte

en gefundeerde visie op de richting waar het mededingingstoezicht

in ruime zin (dus inclusief fusiecontrole en specifieke toezichttaken)

in de komende jaren naar toe moet gaan. Bij deze visieontwikkeling

is een aantal zaken van belang. De verdere uitwerking van de missie

van de NMa dient voort te komen uit een combinatie van weten-

schappelijke inzichten, van beleidsgevoel, strategisch denken en

prognostisch werk. Samenwerking met de zakendirecties en de

strategische afdeling binnen de NMa is daarbij noodzakelijk. Het

Economisch Bureau moet zich daarbij vooral richten op de meer
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wetenschappelijke en voorspellende kant. Ik denk hierbij aan het

ontwikkelen van een visie op toekomstige markten en waarover nog

weinig bekend is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hoog-

technologische markten en de informatie-economie, met andere

woorden om de verdere ontwikkeling van de ‘nieuwe economie’. In

deze stroming in de economische wetenschap werd een steeds

toenemende informatiemogelijkheid gekoppeld aan de steeds verder

ontwikkelende mogelijkheden van het internet. De wat hyperige

aandacht van toen voor deze ‘nieuwe economie’ is verdwenen.35 Dat

wil echter niet zeggen dat de vernieuwing van de economie niet

verder gaat. Daarbij spelen de vraagstukken die economen een jaar

of zes geleden ook al bezighielden opnieuw. Wat hebben ontwikke-

lingen van het internet voor invloed op de concurrentie? Hoe gaan

consumenten en producenten om met dit medium? Wat hebben al

dit soort zaken voor gevolgen voor de mededingingsaspecten?36

Andere vraagstukken die op de weg van het mededingingsbeleid

komen te liggen zijn vraagstukken rond de semi-publieke sector en

vrije beroepen. Al dat soort vraagstukken zullen in de toekomst om

een strategische aanpak vragen binnen de NMa.

Veel kartels worden opgespoord doordat er klachten zijn of omdat

deelnemers van kartels de grond te heet onder de voeten wordt, en

men de karteldeelname toegeeft om zo clementie te krijgen.

Daarmee is het kartel dan ook meteen bekend. In het verleden zijn

er veel clementieverzoeken rond het bouwkartel binnengekomen.

Binnen de EU is het verlenen van ‘leniency’ vrijwel de enige manier

om kartels te detecteren. Dat maakt de keuze voor wel of geen

onderzoek kwetsbaar. Immers, als het aantal aangiftes opdroogt,

dienen er alternatieve detectiemethoden ontwikkeld te zijn om

mogelijke kartels op te sporen. Vandaar dat het van belang is om

opsporingstechnieken zoals forensische onderzoekmethoden met

35 Zie bijvoorbeeld De economie van de 21e eeuw, Ministerie van Economische

Zaken, 1999.

36 Zie bijvoorbeeld: J. van Sinderen en P.T. de Beer, ‘Mededingingsbeleid in een

veranderende technologische omgeving’, in C. Hazeu en G. Kronjee (red.), De

vitaliteit van de nationale staat, WRR, Stenfert Kroese, Den Haag, december 2002,

blz. 217-232.
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gebruikmaking van informatietechnologie te verbeteren. Internatio-

naal wordt hier ook meer en meer onderzoek naar gedaan.37

‘Outcome’-bepaling van mededingingsbeleid en -toezicht is een van

de zaken die steeds hoog op de politieke agenda staat in Den Haag,

maar ook internationaal. Dat is een van de redenen waarom dit

onderwerp ook bij de NMa hoge ogen gooit, om duidelijk te maken

dat een organisatie die de mededingingsregels handhaaft ook

daadwerkelijk wat voor de samenleving oplevert. In de vorige

paragraaf werd ingegaan op de eerste uitkomsten van dit soort

calculaties. Het Economisch Bureau zal deze becijferingen verder

uitbouwen en verbeteren, om zo te komen tot een zo goed mogelijke

berekening van de opbrengsten van marktwerkings-, anti-kartel- en

fusiebeleid, alsmede van de opbrengsten van sectorspecifiek

toezicht. Daarbij is het van belang om de micro-input in een

macromodelmatig kader van een voldoende niveau te doen zijn. Op

microniveau moet dus eerst een outcome per sector worden

bepaald die resulteert in een prijseffect en een allocatie-effect

(deadweight loss). Dat geeft dan een eerste statische indicatie van

de vermindering van de ‘non-tax wedge’ door het mededingings-

toezicht. In het macrokader wordt deze wigverkleining modelmatig

vertaald in een prijsverlaging. Een prijsverlaging genereert extra

nationaal inkomen. Het macro-welvaartseffect is een resultante van

deze prijsmutaties. Dit welvaartseffect wordt ook in termen van

inkomen uitgedrukt, maar is niet direct als zodanig beschikbaar.

Het gaat hier veel meer om een schaduwprijs, die bepaald wordt om

een indicatie te geven van de verliezen die de samenleving lijdt door

een gebrek aan concurrentie, dan wel wat er in termen van welvaart

te winnen is bij een goed toezicht op de mededinging.

‘Outcome’ becijferen is meer dan het berekenen van hier en daar

een getal. Het risico van het zich vooral richten op kwantificeerbare

uitkomsten draagt het gevaar in zich dat zaken die moeilijker

kwantificeerbaar zijn mogelijk te gemakkelijk als minder relevant

bestempeld worden. Dat is in veel gevallen onvolledig. Schelling

wijst erop dat de economie veel vraagstukken niet kan beantwoor-

37 Zie bijvoorbeeld John M. Connor, ‘Forensic economics: An introduction with

special emphasis on price fixing’, gepresenteerd op het ACLE congres Forensic

Economics in Competition Law Enforcement, Amsterdam 2006.
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den.38 De kwantitatieve economie zal ook in gevallen van

mededingingsvraagstukken het antwoord soms schuldig moeten

blijven, om de doodeenvoudige reden dat niet alles te kwantificeren

is, of omdat de gegevens niet voorhanden zijn, of omdat de

outcome-effecten van een specifieke ingreep moeilijk in getallen te

vatten zijn. Moeilijk te vatten betekent niet dat ze niet relevant

zijn.39

De NMa is niet de eerste mededingingsautoriteit die een Chief

Economist aanstelt en die een economisch bureau opricht. Ik

noemde de EU al, maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk,

Frankrijk, Zweden en Polen kennen een dergelijke organisatorische

invulling. In de Verenigde Staten is het fenomeen van ‘Chief

Economist’ een geaccepteerde figuur. De Federal Trade Commission

(FTC) kent een Bureau of Economics met een bureaudirecteur. Deze

heeft twee onderdirecteuren die respectievelijk fusiecontrole doen

en consumentenbescherming. De directeur benoemt een econoom

die direct bij een zaak betrokken wordt en die alleen aan hem als

Chief rapporteert. Er is daarmee organisatorisch een vrij grote

scheidslijn tussen de economische analyse en de juridische beoor-

deling van een zaak. Bij ons is het gebruikelijk om bij een zaak-

behandeling economen en juristen in een vroegtijdig stadium bij

elkaar te brengen in een team waarvoor de projectleider verantwoor-

delijk is. De Amerikaanse aanpak heeft voor- en nadelen. Voordeel is

dat juridische en economische argumenten niet door elkaar lopen.

Een nadeel is dat de analyses zo ver uit elkaar kunnen gaan lopen

dat er uiteindelijk veel tijd aan afstemming besteed moet worden.

Landen die een Chief Economist aanstellen gaan meer gebruik-

maken van een model van ‘checks and balances’ en schuiven

daardoor in de richting van het Amerikaanse model op. Het econo-

mische argument krijgt daardoor meer gewicht dan in een model

waar vanaf het begin juridische en economische argumenten tegen

elkaar worden afgewogen. In de EU ging een aantal zaken niet goed

38 Zie Th.C. Schelling, ‘Why does Economics Only Help with Easy Problems?’, in:

Peter A.G. van Bergeijk, A. Lans Bovenberg, Eric E.C. van Damme and Jarig van

Sinderen, Economic Science and Practice, Edward Elgar, 1997, blz. 134-147.

39 Zo wordt in het Jaarverslag van de NMa/DTE 2005 een overzicht gegeven van

een onderzoek naar het ‘afschrik’-effect dat de NMa heeft door een bepaalde

sector onder de loep te nemen.
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juist doordat de economische bewijsvoering niet voldoende was

uitgewerkt. Röller en Buigues zeggen hierover: “(…) the courts have

forcefully addressed the need to increase economic evidence. A

good example of this can be found in the European Court of Justice

judgement on Airtours.”40

Toch blijft het altijd van belang om ook bij economische analyses de

juridische component een zwaar gewicht te geven. Het heeft weinig

zin om diepgravende economische analyses op te zetten die strijdig

zijn met juridische uitgangspunten. Aan de andere kant vragen

rechters om goed onderbouwde economische argumenten, zoals uit

het citaat hierboven blijkt.

Conclusies

Het benadrukken dat economische analyses een belangrijke rol

moeten spelen bij besluiten in de sfeer van het mededingings-

toezicht die zowel bedrijven als consumenten raken en die veel

invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van de EU, is

een ontwikkeling die een nieuwe impuls in zowel de meer weten-

schappelijke als de praktische beoefening van de beleidseconomie

zal geven. Zoals ik elders al geconstateerd heb, is het macro-

economische beleid voor een groot deel aan de economische

beleidsvoorbereider ontglipt.41 Daarvoor in de plaats komt de

microanalyse die in kaart probeert te brengen wat de economische

effecten van mededingingsbeleid, -toezicht en fusiecontrole voor de

maatschappelijke welvaart in het algemeen en voor consumenten in

het bijzonder kan betekenen. De meer empirische macro-economie

heeft aldus ruimte moeten afstaan aan de welvaartseconomie,

‘industrial economics’ en de micro-onderbouwing van de macro-

economie. Het is goed dat de economische analyse op dit niveau

weer helemaal terug is. Beleidseconomie leeft nog, maar is nu

gericht op de handhaving van beleidsconcepten, meer dan op het

ontwikkelen daarvan.

40 Lars-Hendrik Röller and Pierre A. Buigues, The office of the Chief Competition

Economist at the European Commission, Global Competition Review, 2005, blz. 4.

41 J. van Sinderen, ‘Einde van de beleidseconomie’, Economisch Statistische

Berichten, jrg. 86, nr. 4325, 28 september 2001, blz. 734-737.
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