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Voorwoord 
Naar aanleiding van haar Haven & Goederentransport thema verstrekte de Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) de opdracht een sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren.  Het onderzoek is 

gericht op het uitvoeren van een 0-meting waar het gaat om de nalevingsbereidheid in de haven en het 

verkrijgen van inzicht in de oorzaken van het niveau van aan naleving van de Mededingingswet. Met de 

aanpak wil de ACM een zo groot mogelijk effect bereiken. Bij de inrichting van haar toezicht zal zij in 

haar aanpak rekening houden met het nalevingsniveau als ook bezien in hoeverre de cultuur in de 

haven, kenmerken van organisaties en individuele motieven daarbij een rol spelen. Dit rapport vormt de 

weerslag van dat onderzoek. 

De verstrekking van deze opdracht past in de ontwikkeling naar een meer kennis gestuurde handhaving. 

Kennis gestuurde handhaving streeft naar het zoveel mogelijk op gefundeerde kennis baseren 

van beslissingen over de aan te pakken doelgroepen, bedrijven en individuen en over de wijze waarop 

deze aanpak wordt vormgegeven. Dit betreft kennis over de aard, omvang, spreiding en impact van 

overtredingen, over de factoren die bepalend zijn voor de keuze voor regelnaleving of -overtreding, 

alsmede over de effectiviteit van de verschillende mogelijke interventies.  

Door middel van het (laten) verrichten van dit type onderzoek geeft de ACM, in lijn met haar 

kernwaarden - onafhankelijkheid, openheid en professionaliteit -, uitvoering aan de wens om de 

effectiviteit van haar optreden centraal te stellen. Dit ten einde de beschikbare capaciteit en middelen 

zo optimaal mogelijk in te zetten bij het bevorderen van goed functionerende, ordelijke en transparante 

markten door regelnaleving te stimuleren en overtredingen te ontmoedigen.  

Voor de totstandkoming van het onderzoek zijn de onderzoekers aan de medewerkers van de ACM dank 

verschuldigd voor inhoudelijke ondersteuning en aan de betrokken medewerkers van Panteia voor de 

afname van de enquêtes.  

 

Adriaan Denkers 
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Samenvatting 
In opdracht van de ACM is een sociaalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre 

binnen de Rotterdamse haven kenmerken van de lokale cultuur, het bedrijfsklimaat, en individuele 

motieven voor regelnaleving zijn gerelateerd aan de neiging tot naleving, dan wel overtreding, van de 

Mededingingswet. Daartoe zijn commercieel verantwoordelijken van bedrijven binnen de Rotterdamse 

haven en van vergelijkbare bedrijven buiten die haven telefonisch geïnterviewd. Deze interviews vonden 

plaats voorafgaand en na afloop van een actie van de ACM tegen een kartel in de haven. 

De resultaten van dit onderzoek tonen dat zowel binnen als buiten de haven het merendeel van de 

respondenten, 70%, aangeeft op generlei wijze geneigd te zijn tot het overtreden van de 

Mededingingswet. Naleving lijkt hiermee de norm. Dit laat onverlet dat 30% van de respondenten in min 

of meerdere mate aangeeft prijsafspraken te hebben gemaakt of zich te hebben ingelaten met 

marktverdeling, dan wel de intentie heeft tot het plegen van dergelijke overtredingen. De neiging om 

zich al dan niet in te laten met concurrentievervalsende activiteiten lijkt gerelateerd aan de lokale 

cultuur, het organisatieklimaat en individuele motieven. Daarbij blijkt de naleving ook gerelateerd aan de 

kennis van respondenten over welke gedragingen wel of niet zijn toegestaan op basis van de 

Mededingingswet.   

Lokale cultuur 

De lokale cultuur binnen de haven blijkt af te wijken van de cultuur op andere locaties. Binnen de 

Rotterdamse haven ervaart men een beduidend sterkere competitie tussen bedrijven en minder 

regelconforme mores. Dat wil zeggen, de commercieel verantwoordelijken van bedrijven binnen de 

Rotterdamse haven rapporteren relatief meer concurrentie te ervaren en minder de indruk dat anderen 

in de omgeving zich veel gelegen laten aan het naleven van wetten en regels. Daarnaast rapporteren 

respondenten uit de Rotterdamse haven een iets minder sterke cohesie, ofwel minder goede collegiale 

verhoudingen met concurrenten, dan de commercieel verantwoordelijken van vergelijkbare bedrijven uit 

andere streken. De binding met de locatie blijkt zowel binnen als buiten de Rotterdamse haven sterk. 

Van deze lokaal culturele factoren blijken de lokale mores en de lokale cohesie gerelateerd aan naleving 

van de Mededingingswet. Naarmate men sterker criminogene mores in de omgeving en meer 

collegialiteit met de lokale concurrenten ervaart, blijken respondenten meer geneigd tot het het maken 

van prijsafspraken of tot marktverdeling. 

Organisatieklimaat 

Het beeld dat de commercieel verantwoordelijken uit de Rotterdamse haven schetsen van hun 

organisatie blijkt af te wijken van dat beeld geschetst door respondenten op andere locaties. 

Respondenten uit de Rotterdamse haven rapporteren een zwakkere binding met hun bedrijf dan 

respondenten uit andere delen van het land. Daarnaast bestempelen zij, ten opzichte van de rest van het 

land, het klimaat binnen hun organisatie als minder zorgzaam en minder principieel. De mate waarin 

men een egoïstisch klimaat rapporteert, verschilt niet binnen en buiten de Rotterdamse haven.  
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In lijn met de verwachtingen blijkt de neiging tot concurrentievervalsing samen te hangen met de mate 

waarin het klimaat als egoïstisch is bestempeld; naarmate het eigenbelang een dominantere rol speelt in 

een organisatie, rapporteren de commercieel verantwoordelijken van bedrijven een sterkere neiging zich 

in te laten met prijsafspraken en marktverdeling. 

Individuele motieven 

De gerapporteerde individuele motieven voor naleving blijken binnen de Rotterdamse haven af te wijken 

van elders in het land. Dat geldt niet voor de normatieve motieven: de persoonlijke en sociale normen. 

Binnen en buiten de haven onderschrijven respondenten evenzeer het belang van naleving van de regels 

en denken zij doorgaans dat anderen zich nauwelijks inlaten met overtredingen van de 

mededingingsregels en dat anderen dat illegitieme gedrag afkeuren.  

De ervaren mogelijkheden blijken te verschillen binnen en buiten de Rotterdamse haven. De commercieel 

verantwoordelijken binnen de Rotterdamse haven rapporteren het makkelijker te vinden de regels van de 

Mededingingswet te overtreden dan respondenten buiten die haven. De locatie blijkt niet gerelateerd 

aan de mate waarin respondenten melden moeite te ondervinden bij het naleven van de 

Mededingingswet. 

De inschattingen van incentives, de kosten en baten die gerelateerd zijn aan het overtreden van de 

Mededingingswet, wijken binnen de Rotterdamse haven af van daarbuiten. Respondenten binnen de 

Rotterdamse haven schatten de kosten die verbonden zijn aan het overtreden van de nalevingswet - de 

pakkans bij overtreding en de hoogte van de bijbehorende boetes - hoger in dan respondenten buiten de 

haven. De opbrengsten schat men op beide locaties wel even hoog in. Overigens schatten de 

commercieel verantwoordelijken, ongeacht de locatie van hun bedrijf, de kosten die verbonden zijn aan 

overtreding van de Mededingingswet beduidend hoger in dan daarbuiten. Dit suggereert dat, in zoverre 

men louter op basis van winst en verlies redeneert, men zich niet zou dienen in te laten met 

prijsafspraken of het verdelen van de markt.  

Vrijwel alle onderzochte individuele motieven blijken sterk gerelateerd aan de neiging tot 

concurrentievervalsing. De ondervraagde commercieel verantwoordelijken rapporteren minder geneigd 

te zijn tot regelovertreding naarmate men sterkere persoonlijke en sociale normen meldt, naarmate men 

aangeeft minder mogelijkheden te ervaren om de regels te overtreden en juist meer mogelijkheden om 

de regels na te leven en naarmate men de opbrengsten voortvloeiend uit overtreding lager inschat. 

Uitzondering op dit patroon vormt de invloed van de ingeschatte kosten van overtreding. De inschatting 

van de kosten blijkt geen bijdrage te leveren aan het verklaren van de neiging tot het maken van 

prijsafspraken of het verdelen van de markt.  

Unieke bijdragen aan het verklaren van naleving 

Nagegaan is in hoeverre de onderzochte variabelen, op locatie, organisatie en individueel niveau, een 

unieke bijdrage leveren aan het het verklaren van de neiging tot het naleven of overtreden van de 

Mededingingswet. De resultaten van deze analyse tonen dat het ervaren gemak van naleving de sterkste 

voorspeller is van naleving van de Mededingingswet. Dat wil zeggen, de commercieel verantwoordelijken 
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die participeerden in dit onderzoek zijn vooral sterk geneigd zich afzijdig te houden van prijsafspraken en 

het verdelen van de markt, naarmate zij sterker ervaren dat het makkelijk is om Mededingingswet na te 

leven, of anders geformuleerd, de neiging tot concurrentievervalsing is vooral sterk bij hen die naleving 

voor onmogelijk houden.  

Kennis van de Mededingingswet 

Het niveau van kennis waarover de respondenten - de commercieel verantwoordelijken binnen bedrijven 

- beschikken ten aanzien van wat wel en niet mag op basis van de Mededingingswet, laat nadrukkelijk 

ruimte voor verbetering. Deze ruimte is overigens nog groter buiten de Rotterdamse haven dan 

daarbinnen.   

De kennis over de Mededingingswet lijkt enerzijds gerelateerd aan mediagebruik en anderzijds aan de 

mate waarin men het makkelijk vindt om de regels na te leven en de mate waarin men geneigd is tot 

naleving van de Mededingingswet. Dit suggereert dat mediaberichtgeving direct of indirect bij kan 

dragen aan de kennis over de Mededingingswet. Deze kennis blijkt vervolgens gerelateerd aan de 

belangrijkste verklarende variabele - het ervaren gemak van naleving – en aan de neiging tot naleving 

van de Mededingingswet. 
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Inleiding 

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation 

ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible to prevent 

such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and 

justice.  

Smith (1776), in “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”.  

Concurrentievervalsing  

Concurrentievervalsing, het maken van prijsafspraken of het verdelen van de markt, is onvermijdelijk, 

aldus Adam Smith, de Schotse moraalfilosoof uit de 18e eeuw, die wordt gezien als de peetvader van de 

moderne economie en als de grondlegger van het klassiek liberalisme. Handhavers van 

mededingingsregels zijn daarom genoodzaakt om, binnen datgene dat mogelijk is, zo effectief mogelijk 

beschikbare handhavingsinstrumenten in te zetten om overtredingen aan te pakken en te voorkomen.  

Binnen westerse samenlevingen beziet men vrije mededinging doorgaans als essentieel voor het goed 

functioneren van de economie. Daarmee krijgen consumenten, afnemers en overheden een ruimere 

keuze aan kwalitatief betere producten en diensten tegen concurrerende prijzen.  Zowel het Europese 

als het Nederlandse mededingingsrecht is gericht op het waarborgen van een goede en gezonde 

concurrerende markt. In Nederland ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) erop toe dat bedrijven 

eerlijk concurreren en treedt op grond van de Mededingingswet op tegen ondernemingen en personen 

die op een oneigenlijke wijze samenwerken door kartelvorming. Een kartelafspraak is een afspraak 

tussen ondernemingen die de concurrentie verhindert, beperkt of vervalst (artikel 6 Mededingingswet). 

Voorbeelden hiervan zijn het maken van prijsafspraken, het uitwisselen van concurrentiegevoelige 

informatie en het onderling verdelen van klanten. Bij overtreding van het kartelverbod kan de ACM een 

boete of andere straf opleggen.  Over de jaren 2013, 2014 en 2015 legde de ACM vanwege 

overtredingen van de Mededingingswet circa 90 miljoen euro aan boetes op
1
. Dit feit suggereert dat 

Adam Smith op dit punt wellicht nog altijd actueel is: daar waar concurrenten elkaar ontmoeten ligt 

concurrentievervalsing op de loer. 

De Rotterdamse haven 

De havens vormen, samen met het goederentransport eromheen, een belangrijk onderdeel van de 

Nederlandse economie. Dat geldt met name voor de grootste haven van Europa, die van Rotterdam. 

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen deze haven. Het 

havengebied bestrijkt 12.500 ha, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen. De totale lengte van het 

havengebied is ruim 40 vierkante kilometer
2
.   

In en rond de Rotterdamse haven werken dagelijks ongeveer 90.000 mensen vanuit hun organisaties 

nauw samen bij het jaarlijks zo snel en efficiënt mogelijk verwerken en doorvoeren van 450 miljoen ton 

                                                           
1
 ACM Jaarverslag 2015 

2
 https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/feiten-en-cijfers-over-de-haven 
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goederen naar het achterland. Daarbij is een goede onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de 

keten en in sommige gevallen ook tussen concurrenten essentieel. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld 

plaatsvinden in het kader van het aanbieden door rederijen van gemeenschappelijke diensten met een 

gemeenschappelijk tijdschema, zodat wekelijkse afvaarten gewaarborgd zijn, of het overleg tussen 

transportondernemers over een specifieke verkeerssituatie. Dit neemt niet weg dat dit al dan niet 

noodzakelijke en intensieve contact in de haven een potentiële bedreiging vormt voor de concurrentie.  

De media berichtten de afgelopen decennia met enige regelmaat over overtredingen van de 

Mededingingswet binnen de haven. Zo meldt het Nieuwsblad Transport dat de Europese Commissie 

sinds 2011 verboden informatie-uitwisseling tussen containerrederijen over vrachttarieven onderzoekt 

en dat zowel de ACM als het Duitse Bundeskartellamt (de Duitse mededingingsautoriteit) sleepbedrijven 

in verschillende havens wegens het vermoeden van verboden prijsafspraken onder de loep nemen
3
. Niet 

zelden richt de berichtgeving over overtredingen van de kartelwetgeving zich op de haven van 

Rotterdam. Zo repten de media in 2002 over prijsafspraken en –opdrijving door containerrederijen in de 

Rotterdamse haven
4
.  Ook berichtten de media in 2003 dat rapport is opgemaakt tegen drie 

Rotterdamse brancheorganisaties in de transportsector die verboden prijsafspraken  over vrachttarieven 

maakten
5
  en in de afgelopen tien jaar dat sleep- en bergingsbedrijven in Rotterdam meerdere keren in 

verband zijn gebracht met  kartelvorming
6
 
7
.   

Overtredingen van de Mededingingswet zijn niet de enige overtredingen die in verband worden 

gebracht met de Rotterdamse haven; ook andere vormen van wetsovertredingen zouden volgens de 

media aan de kades van de Maasoevers vruchtbare grond vinden. De goede logistieke voorzieningen in 

de Rotterdamse haven zouden niet alleen aantrekkelijk zijn voor de distributie van legale producten en 

diensten. Deze voorzieningen zouden de haven evenzeer interessant maken voor transnationale 

criminele netwerken die zich toeleggen op het buitenwettelijk in-, uit- en doorvoeren van drugs, 

mensen, dieren en planten en illegaal afval, waardoor binnen de haven een permeabele grens tussen de 

onder- en bovenwereld zou ontstaan
8
. In het havengebied zouden daarnaast ook criminele 

groeperingen actief zijn die, met behulp van handlangers vanuit lokale legitieme bedrijven, containers 

leegroven of metaal stelen. Daarnaast suggereren mediaberichten dat, los van overtredingen van de 

Mededingingswet, ook andere overtredingen in het economische domein, waaronder fraude en 

corruptie, voorkomen in het Rotterdamse havengebied. 

Om de risico’s rond de handel in verdovende middelen tegen te gaan startte enkele jaren geleden het 

publiek-private programma Integere Haven. De bestrijding van de ondermijnende activiteiten van 

                                                           
3
 Samenwerking is; marktverstoring; Zwijgen bij afspraken is geen goud, maar gevaarlijk (2015, 13 mei). 

Nieuwsblad Transport 
4
 Kranenburg, F. (2002, 3 januari) Rotterdamse haven 1. NRC Handelsblad, p.6 

5
 NMa verdenkt wegvervoerders van illegale prijsadviezen over containers (2003, 9 september). Het Financieele 

Dagblad. 
6
 NMa doet inval bij Smit en Wijsmuller. (2004, 18 maart). Het Financieele Dagblad. 

7
 Slepers voegen diensten samen (2014, 16 december).  AD Rotterdams Dagblad. 

8
 Politie en douane controleren havengebied Rotterdam (2015, 23 juni). Geraadpleegd op 8 april 2016 via 

https://www.politie.nl/nieuws/2015/juni/23/07-politie-en-douane-controleren-havengebied-rotterdam.html 
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narcoticabendes in de Rotterdamse mainport vormt het belangrijkste doel van dit programma, waarin 

de gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie, de politie, de douane, het Rotterdamse Havenbedrijf 

en het bedrijfsleven intensief samenwerken. Integere Haven lanceerde in februari 2016 de campagne 

‘Rotterdamse Haven, Veilige Haven!’, met de oproep om misdaad en onregelmatigheden in de haven 

anoniem te melden.  

Het lijkt erop dat zowel de media als de handhaving havens, vooral die van Rotterdam, zien als plekken 

waar meer regelovertredingen plaatsvinden dan elders. Dat wil zeggen, de indruk ontstaat dat verboden 

activiteiten, variërend van diefstal tot zware georganiseerde misdaad en witte-boorden wandaden, zich 

meer dan gemiddeld voordoen aan de monding van de Maas.  

In 2015 besloot de ACM een thema op te zetten dat zich richt op de Haven- & Transportsector. Dit 

thema houdt extra aandacht van de ACM in voor deze sectoren, waar de Rotterdamse haven een 

prominente plek inneemt. Met dit thema wil de ACM mededingingsrisico’s en -problemen in en rondom 

de Nederlandse havens inventariseren en oplossen, bijvoorbeeld door middel van sanctionering.  

Tegen deze achtergrond heeft de ACM besloten te achterhalen in hoeverre de locatie een rol speelt bij 

overtredingen van de Mededingingswet. De vraag is of concurrentievervalsing meer typerend is in de 

haven dan daarbuiten. Daarbij wil de ACM weten in hoeverre de cultuur op locaties 

concurrentievervalsende samenspanning stimuleert, dan wel dat kenmerken van organisaties bepalend 

zijn voor verschillen in de neiging tot concurrentievervalsing, dan wel dat de individuele motieven de 

verklaring bieden voor het overtreden van de Mededingingswet.  

Deze informatie geeft de ACM een beter beeld van de mate van naleving op het gebied van 

mededinging in de haven en eventuele dieperliggende oorzaken van een gebrek aan naleving. Dit helpt 

de ACM passende oplossingen te vinden voor problemen die spelen in en rondom de Rotterdamse 

haven. 

Centrale onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt:  

In hoeverre hangen kenmerken van de lokale cultuur, het bedrijfsklimaat en individuele motieven voor 

regelnaleving bij commercieel verantwoordelijken in bedrijven samen met naleving van de 

Mededingingswet? 

Daarbij wordt gepoogd na te gaan in hoeverre deze factoren in de Rotterdamse haven afwijken van 

elders in het land. Daarbij komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:  

1. In hoeverre kenmerkt de Rotterdamse haven zich door een specifieke cultuur? 

2. In hoeverre wijkt het bedrijfsklimaat af bij bedrijven in de Rotterdamse haven ten opzichte van 

vergelijkbare bedrijven elders? 

3. In hoeverre verschillen de individuele motieven voor regelnaleving bij commercieel 

verantwoordelijken binnen bedrijven in de Rotterdamse haven ten opzichte van die van 

commercieel verantwoordelijken van bedrijven daarbuiten?  
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Het onderzoek speelt zich af ten tijde van een actie van de ACM tegen een kartel van koel- en vrieshuizen 

in de haven. Dit biedt de mogelijkheid om aan de hand van dit onderzoek tevens na te gaan in hoeverre de 

aanpak van het kartel door de ACM heeft geleid tot media-aandacht en in hoeverre deze media-aandacht 

invloed heeft op de (percepties over de) lokale cultuur in de haven, het bedrijfsklimaat en de individuele 

motieven van commercieel verantwoordelijken en wat de gevolgen daarvan zijn voor de neiging tot 

naleving van de Mededingingswet.  

Theoretische noties 

Concurrentievervalsing doe je niet alleen (Palmer & Maher, 2006). Er zijn minstens twee nodig voor het 

maken van prijsafspraken of voor het verdelen van de markt. Wanneer anderen zich niet inlaten met 

deze consensuele activiteiten, er geen band is met concurrenten, of het contact met marktpartijen 

volledig ontbreekt, is concurrentievervalsing uitgesloten. Voor het plegen van concurrentievervalsing is 

daarom de omgeving waarbinnen men opereert van essentieel belang. Om die reden lijkt de cultuur en 

structuur van de omgeving bijzonder relevant voor het verklaren van overtredingen van de 

Mededingingswet. 

Opmerkelijk genoeg kent, voor zover ons bekend, de sociaalwetenschappelijke literatuur nagenoeg geen 

studies naar de invloed van de omgevingsinvloeden op concurrentievervalsing. Overigens zijn dergelijke 

studies ook schaars in de literatuur over andere vormen van overtredingen in het economische domein. 

Op logische gronden zouden twee typen omgeving relevant kunnen zijn voor overtredingen van de 

Mededingingswet: de branche en de locatie. In zoverre de sociale wetenschappen zich hebben 

toegelegd op het verklaren van omgevingsinvloeden op het plegen van overtredingen in het 

economische domein, beperkt dit zich tot de invloed vanuit de branche (zie bijvoorbeeld Denkers, 

Peeters, Huisman, 2013). Het onderhavige onderzoek zal zich vooral toespitsen op de invloed van 

kenmerken van de locatie op de neiging tot concurrentievervalsing. Reden voor deze keuze is dat 

handhavende diensten en de media de locatie, de Rotterdamse haven, zien als een plek met een 

bovengemiddelde hoeveelheid criminaliteit. Dit suggereert dat de Rotterdamse haven mogelijk kampt 

met een ‘criminogene cultuur’
9
. Zowel vanuit praktisch als theoretisch oogpunt lijkt het bijzonder 

relevant om na te gaan of de Rotterdamse haven verschilt van andere locaties op zulke culturele 

kenmerken en in hoeverre deze kenmerken gerelateerd zijn aan het plegen van concurrentievervalsing.  

Alleen vanuit organisaties kan men de Mededingingswet overtreden. Daarmee kunnen naast de 

kenmerken van de omgeving ook die van de organisatie bijdragen aan de neiging om zich in te laten met 

concurrentievervalsing. De literatuur beschrijft nauwelijks studies over de redenen van bedrijven voor 

het zich inlaten met concurrentievervalsing (Bertrand, Lumineau & Fedorova, 2014). Vooral binnen 

hechte organisaties waarbinnen eerlijk zakendoen en regelnaleving de norm is, lijkt de kans op het 

overtreden van de Mededingingswet beduidend geringer dan in moreel geïsoleerde organisaties 

waarbinnen het vooral gaat om het maximaliseren van de winst zonder dat de wijze waarop die wordt 

behaald relevant is. De sociaalwetenschappelijke literatuur over integriteit binnen organisaties en over 

                                                           
9
 Onder een criminogene cultuur wordt hier verstaan dat de men de indruk heeft dat in de lokale omgeving men 

weinig gelegen laat aan het naleven van regels en wetten. 
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witteboordencriminaliteit kent een groeiende traditie op het gebied van verklaringen aan de hand van 

de cultuur of het klimaat van de organisatie. Tot op heden zijn, zover bekend, nog geen studies 

gepubliceerd die zich richten op het verklaren van concurrentievervalsing aan de hand van culturele 

kenmerken van de organisatie. Deze studie vormt daarmee een noviteit.  

Naast dat de omgeving van de organisatie en de organisatie zelf een invloed kunnen uitoefenen op het 

gedrag, zijn het uiteindelijk mensen die zich al dan niet inlaten met het overtreden van de 

Mededingingswet. Daarmee spelen ook de individuele motieven van de betrokken verantwoordelijken 

binnen organisaties een cruciale rol in het verklaren van concurrentievervalsing. De 

sociaalwetenschappelijke literatuur over concurrentievervalsing lijkt zich vooral te richten op 

verklaringen op dit niveau. Het dominante paradigma is daarbij de rationele keuze theorie (bijvoorbeeld 

Bertrand et al., 2014). Deze theorie veronderstelt dat een berekende afweging tussen de (potentiële) 

kosten en baten het menselijk gedrag verklaren. Wanneer de veronderstelde baten de ingeschatte 

kosten overstijgen, laten mensen zich volgens deze theorie in met het gedrag. Indien de kosten hoger 

zijn dan de baten, onthouden zij zich van dit gedrag. Ondanks de aansprekende logica van de theorie, 

richten sociaal wetenschappers die andere vormen van economische overtredingen proberen te 

verklaren zich in toenemende mate ook op andere individuele motieven. Daarbij blijkt uit onderzoek dat 

deze andere motieven, zoals de persoonlijke en sociale normen of de ingeschatte mogelijkheden, de 

invloed van de ingeschatte kosten en baten op regelovertreding niet zelden overtreffen of zelfs volledig 

tenietdoen (zie bijvoorbeeld Gorsira, Denkers & Huisman, 2016). 

Lokale cultuur  

Hofstede (1980a) definieert culturen als gemeenschappen die identificeerbaar zijn door een stabiel 

gedeeld systeem van normen en waarden. Een havencultuur impliceert dat binnen een havengebied er 

specifieke afwijkende stabiele normen en waarden binnen dat gebied heersen. Over welke stabiele 

afwijkende normen en waarden een havencultuur zouden kenschetsen is vooralsnog weinig bekend. 

Wel suggereren enkele wetenschappers dat de lokale cultuur kan bijdragen aan concurrentievervalsing 

(Lee, 2003). Ook suggereren wetenschappers dat de cultuur van havens een verklaring kan bieden 

waarom het niveau van naleving tussen havens verschilt. Zo rapporteert Landsman (2013) dat naast 

andere kenmerken, zoals inconsistente controle van documenten en personeelsgebrek, de havencultuur 

kan bijdragen aan de keuze voor het gebruik van havens door criminele netwerken voor het transport 

van gestolen auto’s. De sociaalwetenschappelijke literatuur geeft echter weinig aanknopingspunten 

voor welke specifieke onderdelen van de havencultuur verantwoordelijk zouden zijn voor een eventueel 

verhoogde kans op criminaliteit, laat staan voor de kans op concurrentievervalsing.  

Commune criminaliteit 

Hoewel er hoegenaamd geen onderzoek bekend is dat zich richt op de invloed van de lokale cultuur op 

witteboordencriminaliteit, bestaat er een langlopende onderzoekstraditie op het gebied van regionale 

verschillen in commune criminaliteit: reeds in 1829 onderzocht Quetelet statistische relaties tussen 

gebiedskenmerken en criminaliteit en Guerry (1832) bestudeerde verschillen in criminaliteit tussen 

regio’s in Frankrijk. Deze studies toonden vooral aan dat regionale verschillen in criminaliteit behoorlijk 

stabiel zijn over tijd. 



12 

 

Shaw en McKay (1942) probeerden lokale verschillen in criminaliteit te verklaren vanuit het perspectief 

van de sociale-desorganisatietheorie. Zij vonden in hun studie een relatie tussen enerzijds het aantal 

jongeren in een buurt dat in aanraking komt met politie en anderzijds sociale en fysieke kenmerken van 

de buurt. Daarbij bleken sociaal-structurele buurtkenmerken, zoals armoede, culturele heterogeniteit en 

een hoge verhuismobiliteit, positief gerelateerd aan regelovertreding: enerzijds creëren de 

buurtkenmerken een situatie waarin de sociale controle wordt beperkt, terwijl anderzijds een sociaal 

klimaat ontstaat waarin deviante waarden worden overgedragen. Binnen deze lijn van onderzoek blijkt 

criminaliteit gelieerd aan de binding met de buurt en de wijze waarop mensen binnen de buurt met 

elkaar omgaan (Warner & Rountree, 1997; Rountree & Warner 1999; Veysey & Messnet, 1999; Bellair, 

1997), aan de sociale cohesie en informele sociale controle (Elliott et al., 1996; Sampson et al., 1997; 

Hirschfield & Bowers, 1997; Morenoff et al.,  2001, Bellair, 2000) en aan routine activiteiten patronen, 

waarbij vooral gemixte bouwbestemmingen en de nabijheid van scholen en winkels een verklaring 

vormen voor criminaliteit (La Grange 1999, Smith et al., 2000). Samenhang tussen buurtkenmerken en 

jeugdcriminaliteit is in veel onderzoek aangetroffen en mag empirisch robuust worden genoemd 

(Rovers, 1998).   

Vanuit het perspectief van de broken windows theory (Wilson & Kelling, 1982), blijken fysieke 

aanwijzingen van wanorde en wanordelijk gedrag in een buurt, zoals de aanwezigheid van gebroken 

ramen, zwerfafval en graffiti, te leiden tot meer normoverschrijdingen; wanorde blijkt besmettelijk. 

Onderzoek naar deze spreading of disorder hypothese laat zien dat, als mensen zien dat anderen een 

bepaalde sociale norm of regel overtreden, zij sterker geneigd zijn tot overtreding van diezelfde, maar 

ook van andere sociale normen en regels, wat leidt tot een wildgroei van normoverschrijdingen in de 

buurt (Keizer, Lindenberg& Steg, 2008). Een mechanisme dat hieraan ten grondslag lijkt te liggen is de 

neiging van mensen om te redeneren ‘als veel mensen dit doen, zal het wel goed zijn’ of ‘als iedereen 

zich misdraagt, hoef ik me niet in te houden’ (Keizer et al., 2008). Daarbij zou de confrontatie met 

wanorde de invloed van persoonlijke normen ondermijnen. Daardoor zou de kans toenemen dat 

hedonistische doelen (zoals, ‘lang leve de lol’) of egoïstische doelen (zoals bemachtigen van een bonus) 

de persoonlijke norm om ‘zich netjes aan de regels te houden’ overschaduwen. Op die manier zouden 

tekenen van onbehoorlijk gedrag, zoals zwerfafval, kunnen leiden tot ander onbehoorlijk gedrag, zoals 

diefstal (Keizer et al., 2008).   

Concurrentievervalsing en lokale cultuur 

De besproken theorieën verschaffen weliswaar aanwijzingen voor de relatie tussen gebiedskenmerken 

en commune criminaliteit, vooralsnog ontbreekt systematisch onderzoek dat de lokale cultuur relateert 

aan witteboordenovertredingen, en specifiek aan concurrentievervalsing.  

Inzichten op basis van de sociale-desintegratie theorie veronderstellen dat een broze binding met de 

omgeving en gebrek aan sociale cohesie de belangrijkste voorspellers zijn voor criminaliteit. Het is zeer 

de vraag of deze factoren ook verklaren waarom bedrijven zich inlaten met prijsafspraken of 

marktverdeling. Voor het plegen van deze overtredingen moeten de bedrijven immers samenwerken en 

erop kunnen vertrouwen dat de andere partijen hun heimelijke afspraken niet schenden of 

wereldkundig maken. In lijn met deze presumptie beredeneert Stephan (2010) dat 

concurrentievervalsing meer voorkomt bij bedrijven in collectivistische culturen. Typerend voor 
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collectivistische culturen is dat zakendoen onlosmakelijk is verbonden met sterke persoonlijke 

onderlinge relaties. Daarmee lijkt bij uitstek een sterke vertrouwensrelatie tussen de partijen essentieel. 

Dit suggereert dat concurrentievervalsing, vanwege het consensuele karakter van de overtreding, juist 

waarschijnlijker is op locaties waar men intensief en op basis van wederzijds vertrouwen onderling 

contact onderhoudt. 

De resultaten met betrekking tot de broken windows theorie veronderstellen dat criminaliteit 

bovenmatig vertegenwoordigd is op locaties die zich kenmerken door veel meer wanordelijkheden, 

bandeloosheid en misdaad, of tenminste wanneer men deze indruk van de locatie heeft. Het lijkt 

waarschijnlijk dat de invloed van een dergelijke lokale cultuur van normloosheid, de lokale criminogene 

mores zich niet beperkt tot commune criminaliteit, maar ook mede uitstraalt naar het plegen van 

witteboordenovertredingen, waaronder ook concurrentievervalsing.  

Het doel van concurrentievervalsing is verhogen van winst of vermijden van verlies door middel van het 

uitschakelen of omzeilen van concurrentie. Daar waar nauwelijks sprake is van concurrentie, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat bedrijven zich inlaten met overtredingen van de Mededingingswet. Daarmee lijkt de 

mate waarin een gebied zich kenmerkt door een sterk competitieve cultuur een belangrijke voorspeller 

van overtredingen van de Mededingingswet (Utton, 2011).  

Organisatieklimaat 

Ethisch bedrijfsklimaat en ethische bedrijfscultuur 

De ethische bedrijfscultuur en het ethische bedrijfsklimaat spelen een belangrijke rol in de literatuur 

over niet integer gedrag binnen organisaties (bijvoorbeeld Arnaud & Schminke, 2012; Cohen, 1995; 

Mayer, Aquino, Greenbaum & Kuenzi, 2012; Treviño, den Nieuwenboer &  Kish-Gephart, 2014). Binnen 

organisaties lijkt minder integer gedrag kenmerkend voor bedrijven waarbinnen de impliciete normen 

en de wijze van onderlinge omgang de medewerkers hiertoe aanzet (bijvoorbeeld Schminke, Ambrose & 

Neubaum, 2005).  

Wetenschappers beschrijven de moraliteit van organisaties met de term ethisch klimaat (onder andere 

Victor & Cullen, 1988) of met de term ethische cultuur (onder andere Treviño, 1986; Kaptein, 2008a). 

Hoewel de constructen net iets anders meten, zijn zij zo nauw met elkaar verbonden, dat de begrippen 

cultuur en klimaat als synoniem en uitwisselbaar worden gebruikt (bijvoorbeeld Arnaud, 2006; Denison, 

1996). Beide bedrijfsculturele concepten zouden het ethisch handelen van organisaties en van hun leden 

beïnvloeden (Denkers et al., 2013). Het voornaamste verschil tussen de constructen is dat ze ontwikkeld 

zijn voor verschillende doeleinden en een verschillende oorsprong hebben (Kish-Gephart, Harrison & 

Treviño, 2010). Het ethische bedrijfsklimaat is ontstaan in de psychologie en beschrijft welke 

overwegingen medewerkers maken wanneer zij geconfronteerd worden met ethische dilemma's, terwijl 

de ethische bedrijfscultuur, die zijn oorsprong vindt in de antropologie, organisatorische aspecten 

betreft, zoals het voorbeeldgedrag van de leidinggevende en de openheid van communicatie, die 

ethisch gedrag binnen het bedrijf kunnen stimuleren (Kaptein, 2008b; Verbeke, Volgering & Hessels, 

1998; Denkers et al., 2013). Waar 'cultuur' zich focust op de manier waarop leden van de organisatie 

hun omgeving creëren, legt 'klimaat' meer de nadruk op de manier waarop de leden van de organisatie 
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hun omgeving ervaren (Van Muijen et al., 1999).  Het huidige onderzoek concentreert zich op het 

ethische klimaat. Reden voor deze keuze is dat het aannemelijk lijkt dat overtredingen van de 

Mededingingswet, vooral geïnstigeerd tijdens overleggen tussen concurrenten buiten de kantoorsetting, 

sterker beïnvloed worden door de wijze van redeneren dan door de cultuur die binnen het kantoor 

heerst. 

Het concept ‘ethisch bedrijfsklimaat’ vindt voor een groot deel zijn grondslag in de morele 

ontwikkelingstheorie van Kohlberg (Kohlberg, 1969; Levine, Kohlberg, & Hewer, 1985).  Kohlberg 

onderscheidt drie niveaus van morele ontwikkeling die mensen gebruiken om sociale vraagstukken op te 

lossen: pre-conventioneel, conventioneel en post-conventioneel. Op het pre-conventionele niveau 

redeneren mensen egocentrisch, op basis van beloning en straffen. Op het conventionele niveau 

redeneren mensen op basis van anderen en regels. Op het post-conventionele niveau redeneren 

mensen op basis van ethische principes. Kohlberg vond dat kinderen in de loop der jaren naar een hoger 

niveau kunnen klimmen, hoewel niet alle personen uiteindelijke het post-conventionele niveau 

bereiken.  

De eerste en tot nu toe ook meest gebruikte theorie over het ethisch bedrijfsklimaat is de Ethical 

Climate Theory van Victor en Cullen (1987, 1988; Arnaud, 2006). Een recentere theorie is de Moral 

Climate Continuum van Vidaver-Cohen (1995).  Daarnaast bestaat er een uitgebreid model Arnaud en 

Schminke (2012). Enkel de theorie van Victor en Cullen (1987; 1988) heeft echter empirisch onderzoek 

opgeleverd en is daarom de 'drijvende kracht' van het ethisch klimaat onderzoek (Arnaud, 2006).   

De meeste theoretici onderscheiden drie klimaattypes binnen bedrijven: egoïstisch, zorgzaam en 

principieel. Egoïsme (Kohlberg’s pre-conventionele niveau) refereert aan het redeneren dat geënt is op 

het eigenbelang. Bij bedrijven die gekenmerkt worden door een egoïstisch klimaat wordt vooral 

geredeneerd in termen van winst en verlies. Bij bedrijven met een zorgzaam klimaat (Kohlberg's 

conventionele niveau) redeneert men vooral in termen van wat het beste is voor anderen. Binnen 

bedrijven met een principieel klimaat (Kohlberg’s post-conventionele niveau) redeneren mensen in 

overeenstemming met ethische grondbeginselen (Simha & Cullen, 2012). 

Individuen zijn vooral geneigd om dilemma’s te benaderen vanuit het voor hen dominante niveau van 

moreel redeneren (Kohlberg, 1984). Een persoon redeneert vooral egoïstisch, of zorgzaam, of 

principieel. Men zou daarom kunnen verwachten dat organisaties ook een relatief duidelijk te 

onderscheiden ethisch klimaat hebben, maar dit is volgens Victor en Cullen (1987) niet het geval. 

Ondanks dat er in een organisatie meestal wel een bepaald dominant klimaat type heerst, hebben 

organisaties volgens Victor en Cullen (1987) niet noodzakelijk slechts één enkel klimaat type. 

Ethisch klimaat en ethisch gedrag 

Onderzoek wijst op het ethisch bedrijfsklimaat als een belangrijk onderdeel van de ethische context van 

een organisatie, die invloed heeft op ethisch gedrag en het maken van ethische beslissingen (Martin & 

Cullen 2006; Treviño, Butterfield & McCabe, 1998; Victor & Cullen, 1988). De algemene aanname in 

studies naar het ethisch bedrijfsklimaat is dat bij bedrijven die vooral gekenmerkt worden door een 

egoïstisch klimaat, veel onethisch gedrag kan voorkomen (Martin & Cullen, 2006; Wimbush, Shepard & 
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Markham, 1997). Dit kan zich onder meer uiten in veel regelovertreding (Denkers et al., 2013). Sterke 

ethische klimaten, zorgzaam of principieel, zouden juist gepaard gaan met meer ethisch gedrag (Bulutlar 

& Oz, 2009). De veronderstelde relatie tussen ethisch klimaat en ethisch gedrag is in verschillende 

empirische studies gevonden (Barnett & Vaicys, 2000; Peterson, 2002).  

Wimbush et al. (1997) deden empirisch onderzoek naar de relatie tussen de dimensies van ethisch 

klimaat en ethische gedragsintenties. Zij vonden dat vooral een instrumenteel klimaat, hetgeen 

vergelijkbaar is met een egoïstisch klimaat, samenhangt met onethisch gedrag. Martin en Cullen (2006) 

bevestigen dat een instrumenteel klimaat gepaard gaat met meer onethisch gedrag, terwijl de andere 

dimensies onethisch gedrag juist terugdringen. Ook andere onderzoeken laten een duidelijke negatieve 

relatie zien tussen egoïstische klimaten en ethisch gedrag, terwijl ethische (zorgzame of principiële) 

klimaten juist positief gerelateerd zijn aan ethisch gedrag (bijvoorbeeld Barnett & Vaicys, 2000).  

Tot dusverre is er, opmerkelijk genoeg, nog geen onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het ethische 

bedrijfsklimaat op concurrentievervalsing. Op basis van de bovenstaande resultaten uit de literatuur 

met betrekking tot andere vormen van normoverschrijdend gedrag, lijkt het aannemelijk dat bedrijven 

die zich kenmerken door een sterk egoïstisch klimaat en een weinig zorgzaam of principieel klimaat zich 

bovenmatig inlaten met overtredingen van de Mededingingswet. 

Individuele motieven 

Vanuit een theoretisch perspectief hebben verschillende disciplines, vooral de sociale psychologie, de 

criminologie en de economie, modellen ontwikkeld die op een individueel niveau een verklaring kunnen 

bieden voor waarom personen zich inlaten met concurrentievervalsing. Sociaalpsychologische modellen 

leggen doorgaans een grote nadruk op de invloed van normen, zowel persoonlijke als sociale, bij het 

verklaren van regelovertreding (Beck & Ajzen, 1991; Cialdini & Goldstein, 2004). Deze modellen 

incorporeren vaak ook de waargenomen mogelijkheden tot naleving (Ajzen, 1985, 1991; Bandura, 1977). 

Criminologische modellen veronderstellen doorgaans dat vooral de waargenomen mogelijkheid om te 

overtreden een belangrijke verklaring biedt voor het plegen van regelovertredingen (Coleman, 1987). De 

meeste economische modellen gaan ervan uit dat een afweging tussen de gepercipieerde kosten en 

baten doorslaggevend is voor de keuze om zich in te laten met normoverschrijdende activiteiten 

(Becker, 1968; Paternoster & Simpson, 1996; Simpson, Piquero, & Paternoster, 2002). Elk van deze 

modellen lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan het verklaren van concurrentievervalsing, maar geen 

enkel model lijkt in staat een volledige verklaring te bieden, waardoor de andere modellen overbodig 

zouden worden. In deze studie is er daarom voor gekozen om op individueel niveau een geïntegreerd 

model te kiezen voor het verklaren van regelovertredingen, waarin opgenomen zijn persoonlijke en 

sociale normen, mogelijkheden om na te leven en mogelijkheden om te overtreden en inschattingen 

over de kosten en baten. Dit model staat binnen de handhaving in Nederland vooral bekend als het 

ISMA-model (Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 2007), waarbij in dit onderzoek de opbrengsten 

zijn toegevoegd. 

Persoonlijke normen 

Persoonlijke normen verwijzen naar gevoelens van een “morele overtuiging om specifieke handelingen 

te doen of te laten” (Schwatz & Howard, 1981, p. 191). De persoonlijke of interne norm betreft iemands 
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diepgewortelde en relatief stabiele overtuiging, die gebruikt wordt als persoonlijke standaard voor het 

evalueren van gedrag (Onwezen, Antonides & Bartels, 2013; Schwartz, 1977). Volgens het norm 

activation model worden persoonlijke normen geactiveerd wanneer een persoon zich bewust is van de 

negatieve consequenties voor anderen op het moment dat de persoon zich inlaat met onethisch gedrag 

en zich verantwoordelijk voelt voor deze negatieve consequenties (Schwatz, 1977; Steg & Groot, 2010).  

Persoonlijke normen bepalen in sterke mate of individuen zich al niet dan schuldig maken aan 

regelovertreding of criminaliteit (Van der Pligt, Van Harreveld & Koomen, 2007; Wenzel, 2004b).  De 

kans op regelovertreding is aanmerkelijk groter onder individuen met een zwakke persoonlijke norm. 

Denkers  et al. (2013) onderzochten of persoonlijke normen samenhangen met de neiging om de regels 

na te leven of te overtreden op het werk. Zij vonden dat personen met zwakke persoonlijke normen, die 

geen sterke morele overtuiging hadden tot het naleven van de regels op het werk, inderdaad een 

sterkere neiging hadden zich in te laten met regelovertredend gedrag, terwijl personen met sterke 

persoonlijke normen, die regelovertreding zagen als immoreel, geneigd waren zich aan de regels te 

houden. 

Sociale normen 

Sociale normen hebben, in tegenstelling tot persoonlijke normen, niet zozeer betrekking op de eigen 

normatieve overtuigingen, maar op iemands perceptie van de overtuigingen en het gedrag van 

relevante anderen (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). Deze perceptie is een belangrijke schakel tussen de 

individuen en hun omgeving (Wikström, 2004). Iemands sociale omgeving kan een belangrijke motivatie 

zijn voor nalevingsgedrag (Cialdini, 2003; Cialdini et al., 1990). Zo vonden Robinson en O’Leary-Kelly 

(1998) een relatie tussen regelovertreding op het werk en regelovertreding door collega’s. De theorie 

van gepland gedrag (Ajzen, 1985, 1991) is enkel gericht op subjectieve normen, die betrekking hebben 

op de waargenomen kans dat relevante anderen specifiek gedrag goed- of afkeuren. De theorie van 

normatief gedrag (Kallgren, Reno, & Cialdini, 2000) stelt echter dat normatief gedrag niet alleen wordt 

beïnvloed door iemands perceptie van welk gedrag normaal gesproken wordt goed- of afgekeurd – de 

voorgeschreven of prescriptieve normen – maar ook door iemands perceptie van welk gedrag 

gebruikelijk is – de waargenomen of descriptieve normen. Onderzoek toont consistent aan dat de 

opvattingen en het gedrag van anderen, of de percepties die iemand daarvan heeft, sterke invloed 

hebben op waarom personen de regels overtreden (Cialdini, et al., 1990; De Juan, Lasheras & Mayo, 

1994; Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993; Webley, Cole & Eidjar, 2001; Wenzel, 2004b). Hoewel beide 

soorten sociale normen via verschillende psychologische mechanismen invloed hebben op het gedrag, 

lijkt de invloed op regelnaleving meestal overeenkomstig.  

Mogelijkheden 

Persoonlijke en sociale normen hebben invloed op iemands motivatie zich in te laten met onethisch of 

crimineel gedrag. Echter, wil dit gedrag plaatsvinden, dan dient de potentiële dader niet alleen 

gemotiveerd te zijn het gedrag te plegen, maar dient deze ook de mogelijkheid daartoe te hebben. 

Motivatie en mogelijkheden zijn cruciale factoren in criminologische theorieën over oorzaken van 

crimineel gedrag en witteboordencriminaliteit in het bijzonder (Benson & Simpson, 2015; Coleman, 

1987).  Zoals Coleman (1987) het verwoordde: “If there is no opportunity, there will be no crime”.  

Vanuit criminologisch perspectief is de mogelijkheid om zich in te laten met normoverschrijdend gedrag 
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een essentieel onderdeel van iedere mogelijk onethische of criminele handeling (Pendse, 2012).  

Onderzoek toont consistent aan dat (het ervaren van) mogelijkheden om een regel te overtreden een 

voorwaarde is voor het daadwerkelijke overtreden van die regel (Antonides & Robben, 1995; Groenland 

& Van Veldhoven, 1983; Lewis, 1982; Webley, Robben, Elffers & Hessing, 1991). Enkel al de indruk dat er 

mogelijkheden bestaan om de regels te overtreden blijkt samen te hangen met meer 

regelovertredingen, zoals belastingontduiking en het betalen en ontvangen van zwart geld (Wärneryd & 

Walerud, 1982). Naast de mate waarin men denkt dat het makkelijk is om de regels te overtreden, kan 

ook de moeite die men ervaart, of denkt te zullen ondervinden, bij een poging de regels na te leven, een 

belangrijke drijfveer zijn voor het overschrijden van de norm (Gorsira e.a., 2016). Naarmate het naleven 

van regels voor meer belemmeringen in de bedrijfsvoering zorgen, kan de regelnaleving meer onder 

druk komen te staan (Antonides & Robben, 1995). Ook vage, overbodige of gebrekkige regels limiteren 

voor ondernemers de mogelijkheden tot regelnaleving en vergroten daarmee de kans op 

regelovertreding (Huisman, 2005).  

Incentives: opbrengsten en kosten 

Economische overwegingen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de keuze om zich al dan niet in 

te laten met regelovertredingen. Voor overtredingen gepleegd op de werkvloer geldt dit mogelijk nog in 

sterkere mate (Denkers et al., 2013). Het economisch model van Becker (1968), een zeer invloedrijk 

model binnen de handhaving en de wetenschap, beschrijft regelovertreding als het gevolg van een 

louter economische berekening, waarin de persoon de opbrengsten van de overtreding afzet tegen de 

daaraan verbonden kosten. De kosten zijn het product van de kans dat de overtreding wordt 

gedetecteerd met de daarbij behorende consequenties (zoals de hoogte van de boete). Als de 

overtreding winst oplevert en de pakkans laag is of de negatieve gevolgen beperkt zijn, voorspelt het 

model dat de regel zal worden overtreden (Cornish & Clarke, 1986; Elffers, 2010). Personen leven de 

regels na als de kosten van overtreden groter zijn dan de opbrengsten. Het model hanteert als 

uitgangspunt dat mensen rationeel zijn en uitsluitend gericht op het maximaliseren van de eigen 

uitkomsten (Olsen, 1965). Vanuit dit mensbeeld worden mensen beschouwd als amorele 

rekenmeesters. Dat geldt des te meer wanneer iemand een bedrijf of onderneming vertegenwoordigt: 

juist hier zou men handelen volgens een economische rationaliteit (Kagan & Scholz, 1984).   

Handhavers proberen traditioneel gezien de balans in het voordeel van naleving te laten doorslaan door 

veel en intensief te controleren en overtreders consequent te beboeten, ofwel gebruik te maken van 

afschrikking. Op die manier hopen handhavers te bereiken dat de kans op detectie maximaal is en dat 

de geschatte opbrengsten van overtreding kleiner zijn dan de negatieve consequenties, met als gevolg 

dat mensen de regels naleven.  

Sociale dilemma-experimenten uitgevoerd in laboratoria waarin de pure effecten van beloning en 

bestraffing op het gedrag van mensen wordt onderzocht, bieden doorgaans overtuigende steun voor de 

vooronderstellingen van het economisch model, door aan te tonen dat beloning en bestraffing bijdragen 

aan coöperatief en normconform gedrag (Balliet, Mulder & Van Lange, 2011). De experimenten laten 

echter ook zien dat vaak de helft van de deelnemers zich coöperatief opstelt in situaties waarin dit 

gedrag objectief gezien niet hun eigenbelang dient (Fehr, Fischbacher & Gachter, 2002; Kerr & Kaufman-

Gilliland, 1994; Sally, 1995). Verder blijkt uit experimenten waarin contextuele invloeden of morele 
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overwegingen een rol spelen, dat deze invloeden en overwegingen in sterke mate het gedrag van de 

deelnemers bepalen (Liberman, Samuels & Ross, 2004). Onderzoeken in levensechte situaties leveren 

over het algemeen weinig eenduidige of overtuigende steun voor de aannames van het economisch 

model. Dit geldt ook voor het onderzoek naar regelovertreding in het economische domein (Simpson, 

2013).  Afschrikking, zoals de hoeveelheid controles of de hoogte van de boetes, blijkt consistent noch 

sterk samen te hangen met regelnaleving (Andreoni, Erard & Fernstein, 1998). 

Individuele motieven en concurrentievervalsing 

Het onderzoek naar de relatie tussen individuele motieven en concurrentievervalsing is tot dusverre 

gedomineerd door economen (zie bijvoorbeeld Buccirossi et al., 2009b). Het roept daarom geen 

verwondering op dat deze onderzoekslijn zich voornamelijk heeft gericht op de verklaring van 

concurrentievervalsing aan de hand van de, al dan niet gepercipieerde, kosten en baten. Deze artikelen 

suggereren dat afschrikking een belangrijke reden vormt voor ondernemers om zich niet in te laten met 

prijsafspraken of marktverdeling. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat daarbij, zover bekend, in 

geen van deze studies de relatie tussen de ervaren afschrikking en de (neiging tot) 

concurrentievervalsing wordt onderzocht. Clarke en Evenett (2003) veronderstellen bijvoorbeeld een 

positief effect van afschrikking op basis van de bevinding dat concurrentievervalsing meer voorkomt in 

landen waar men geen specifieke handhavende dienst heeft op het gebied van mededinging. Hoewel 

deze bevinding zou kunnen duiden op een relatie tussen de afwezigheid van afschrikking en 

concurrentievervalsing, zou concurrentievervalsing evenzeer te wijten kunnen zijn aan de afwezigheid 

van politieke druk of het gebrek aan toegekend maatschappelijk belang in de betrokken landen.   

Methode  
Voor dit onderzoek zijn bij commercieel verantwoordelijken van bedrijven binnen en buiten de 

Rotterdamse haven enquêtes afgenomen. Dit betroffen afnames voorafgaand aan en na afloop van een 

handhavende actie van de ACM. Naast de uitkomsten van deze enquête, beschrijft dit rapport een 

analyse van de omvang en de inhoud van de mediaberichtgeving over de actie van de ACM in de 

Rotterdamse haven op 23 april 2016.  

Enquête 

Voor dit onderzoek nam het enquêtebureau Panteia in opdracht van de Vrije Universiteit telefonische 

enquêtes af bij 491 bedrijven, waarvan 389 enquêtes volledig zijn afgerond. Per bedrijf is één persoon 

geënquêteerd: de commercieel verantwoordelijke. Voor de commercieel verantwoordelijken binnen 

bedrijven is gekozen omdat werd verondersteld dat personen op deze functie bij uitstek betrokken zijn 

bij keuzes die betrekking hebben op de naleving van de Mededingingswet, of daar tenminste van op de 

hoogte zouden moeten zijn. De participanten kregen vragen voorgelegd over de cultuur in het gebied 

waarbinnen het bedrijf is gevestigd, over het ethische klimaat van het bedrijf, over hun individuele 

motieven voor regelnaleving en over hun intentie tot concurrentievervalsing. Verder is gevraagd naar de 

kennis over de regels omtrent concurrentievervalsing en naar mediaberichten over de aanpak van 

kartels. Ook werden enkele achtergrondvragen over het bedrijf gesteld.  
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Het onderzoek had een 2 (locatie: Rotterdamse havengebied versus ander gebied) X 2 (grootteklasse: 

tot 20 werknemers versus 20 werknemers of meer) X 2 (afname enquête: voor versus na de aanpak van 

het kartel) design. Dit resulteerde in acht onderzoeksgroepen. Voor de enquêtes gebruikte Panteia per 

onderzoeksgroep een bestand van bedrijven met telefoonnummers.  

Selectie van bedrijven  

Het geografische onderzoeksgebied betrof het Rotterdamse havengebied en de rest van Nederland. 

Daarbij is op basis van de bedrijfsgegevens van geselecteerde bedrijven uit het Rotterdamse 

havengebied een gematchte steekproef van bedrijven getrokken die zijn gevestigd in willekeurige 

andere gebieden in Nederland. De matching van bedrijven vond plaats om eventuele verschillen in 

resultaten tussen bedrijven binnen en buiten het Rotterdamse havengebied zoveel mogelijk te kunnen 

toeschrijven aan de locatie. Het Rotterdamse havengebied bestond uit Rotterdam, Rozenburg Zuid-

Holland, Pernis Rotterdam, Vondelingenplaat Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Botlek Rotterdam, 

Europoort, Maassluis, Hoek van Holland, Schiedam en Vlaardingen. De matching vond plaats op basis 

van de SBI-codes, de grootteklasse, het oprichtingsjaar (in klassen), de rechtsvorm en of het een 

hoofdvestiging of nevenvestiging betrof.  

Voor de selectie van de bedrijven is gebruik gemaakt van bedrijfsgegevens van de Kamer van 

Koophandel. Ieder bedrijf dat staat ingeschreven in het Handelsregister krijgt een SBI-code (Standaard 

BedrijfsIndeling code), die aangeeft wat de hoofdactiviteit van het bedrijf is. Verdere voor Panteia 

beschikbare gegevens voor de steekproef waren, naast bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer, de 

grootteklasse, de postcode/regio, het oprichtingsjaar, de rechtsvorm en of het een hoofdvestiging of 

een nevenvestiging betrof. Aan de hand van de SBI-codes zijn door de ACM dertig sectoren 

geselecteerd. Daarbij zijn alleen sectoren geselecteerd waarvan minimaal 5 bedrijven voorkomen in het 

geografische onderzoeksgebied. Deze sectoren zijn uiteindelijk ondergebracht in 10 categorieën: 

 Binnen de dertig sectoren zijn bedrijven daarnaast geselecteerd op grootteklasse. Er is een 

selectie gemaakt van bedrijven met twintig werknemers of meer, en bedrijven tot twintig werknemers, 

met uitsluiting van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): alle bedrijven die volgens de Kamer van 

Koophandel uit 1 werknemer bestaan zijn uit de populatie verwijderd.  

Participanten 

Het totale bestand waarover Panteia beschikte bestond uit 2498 adressen van participanten. Hiervan 

werden 832 participanten (33%) niet bereikt en voldeden 313 participanten (12,5%) niet aan de criteria. 

Van de resterende 1353 geschikte participanten weigerde, in zowel de voormeting als de nameting, 54% 

deel te nemen aan de enquête. Met 18% van de participanten was een afspraak gemaakt, maar werd 

het interview uiteindelijk toch niet volledig afgerond. Ook dit percentage was gelijk voor de voor- en de 

nameting. Het interview werd volledig afgerond bij 389 participanten. Het responspercentage volledig 

afgeronde interviews was in zowel de voormeting als de nameting 28%. De responspercentages van de 

participanten in de haven versus buiten de haven waren ongeveer vergelijkbaar, hoewel het 

responspercentage in de haven iets groter was dan buiten de haven (32% versus 26%). Dit neemt niet 

weg dat in de haven de uitval sterker te wijten was aan weigeringen (67%), en met slechts 1% een 
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afspraak was gemaakt die niet heeft geleid tot een afgerond interview, terwijl buiten de haven 47% van 

de participanten weigerde en met 27% een afspraak was gemaakt die niet leidde tot een afgerond 

interview. De responspercentages van de participanten werkzaam in grote bedrijven versus kleine 

bedrijven waren sterk vergelijkbaar (29% versus 28%). Het percentage weigeringen was bij de 

participanten werkzaam in grote bedrijven wel groter dan bij de participanten werkzaam in kleine 

bedrijven (64% versus 51%). Daarnaast werd bij 8% van de participanten werkzaam bij grote bedrijven 

een afspraak gemaakt die uiteindelijk niet leidde tot een afgerond interview, versus 20% van de 

participanten werkzaam bij kleine bedrijven. In Tabel 1 is de respons beschreven van de enquêtes in de 

voormeting in en de nameting.  

 

Tabel 1.      Respons in de voormeting en de nameting 

Voormeting 

 Haven  

< 20  

Haven  

>= 20 

Niet haven  

< 20 

Niet haven  

>= 20 

Haven 

onbekend 

Totaal  

Adressen  418 105 526 154 99 1302 

Niet bereikt  160 35 157 45 55 452 

Voldoet niet 

aan criteria 

40 2 57 0 9 108 

Weigering  145 42 130 75 12 404 

Afspraak 

gemaakt 

1 0 107 0 22 130 

Interview 

compleet 

72 35 75 34 1 217 

       

Nameting 

 Haven  

< 20 

Haven  

>= 20 

Niet haven  

< 20 

Niet haven  

>= 20 

 Totaal  

Adressen  450 147 450 149  1196 

Niet bereikt 171 46 129 34  380 

Voldoet niet 

aan criteria 

128 2 75 0  205 

Weigering 98 72 96 61  327 

Afspraak 

gemaakt 

2 2 79 29  112 
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Interview 

compleet 

51 25 71 25  172 

  

Het onderzoeksdesign, 2 (locatie: Rotterdamse havengebied versus ander gebied) X 2 (grootteklasse: tot 

20 werknemers versus 20 werknemers of meer) X 2 (afname enquête: voor versus na de aanpak), 

resulteerde in acht onderzoeksgroepen. Onderstaand zijn deze groepen beschreven met tussen haakjes 

het aantal afgeronde interviews:  

1. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied, met minder dan twintig werknemers, afname 

enquête voorafgaand aan de aanpak (N=72).  

2. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied, met twintig werknemers of meer, afname enquête 

voorafgaand aan de aanpak (N= 35). 

3. Bedrijven buiten het Rotterdamse havengebied (gematcht), met minder dan twintig 

werknemers, afname enquête voorafgaand aan de aanpak (N= 75).  

4. Bedrijven buiten het Rotterdamse havengebied (gematcht), met twintig werknemers of meer, 

afname enquête voorafgaand aan de aanpak (N= 34).  

5. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied, met minder dan twintig werknemers, afname 

enquête na aan de aanpak (N= 51).  

6. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied, met twintig werknemers of meer, afname enquête 

na aan de aanpak (N= 25).  

7. Bedrijven buiten het Rotterdamse havengebied (gematcht), met minder dan twintig 

werknemers, afname enquête na aan de aanpak (N= 71).  

8. Bedrijven buiten het Rotterdamse havengebied (gematcht), met twintig werknemers of meer, 

afname enquête na aan de aanpak (N=25).   

Van de 389 bedrijven was 47,2% gevestigd in het Rotterdamse havengebied en 52,8% gevestigd buiten 

het Rotterdamse havengebied. Van de 389 afgeronde interviews is 69,3% afgenomen bij de 

commercieel verantwoordelijke van een bedrijf met minder dan twintig werknemers versus 30,7% bij de 

commercieel verantwoordelijke van een bedrijf met twintig werknemers of meer. Bij 55,8% van de 389 

bedrijven werd de enquête afgenomen voorafgaand aan de aanpak, tegen 44,2% van de bedrijven 

waarbij de enquête werd afgenomen na afloop van de aanpak.    

Uitgesplitst naar sectoren was 27,4% van de participanten werkzaam in ’, 

25,8% bij ’, 16,3% in  6,3% in , 6,3% in ‘

, 4,5% in ‘ , 4,2% in ’, 3,9% in , 2,9% in 

 en 2,4% viel in de categorie .  

Het overgrote deel van de participanten (95,4%) was werkzaam in de hoofdvestiging; 4,6% was 

werkzaam in een nevenvestiging. De rechtsvorm was van 74,3% van de bedrijven een Besloten 

Vennootschap, van 15,4% een Vennootschap onder firma, van 7,2% een eenmanszaak (met personeel). 

Van de 389 bedrijven was 68,8% lid van een brancheorganisatie en was 41,4% ISO-gecertificeerd. 

Van de 389 participanten was slechts 10,5% vrouw. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar (SD = 10.38). De 

participanten waren gemiddeld sinds 24 jaar werkzaam in hun branche (SD = 12.32), sinds 15 jaar bij hun 
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bedrijf (SD = 12.32) en sinds bijna 12 jaar in hun huidige functie (SD = 11.17). Een groot deel (59,2%) van 

de participanten was al 10 jaar of langer werkzaam bij hun bedrijf. Van het overige deel had 39,9% de 

afgelopen 10 jaar bij een concurrent gewerkt. In de afgelopen 5 jaar was bij 29,4% van de bedrijven 

iemand ontslagen die zich niet aan de bedrijfsregels of aan de wet heeft gehouden.  

Instrumenten 

De vragen en de betrouwbaarheden van de schalen zijn opgenomen in Bijlage 1. Daarin is te zien dat alle 

schalen van de vragenlijst betrouwbaar zijn, met uitzondering van de schaal voor het meten van de 

lokale mores. Vanwege het inhoudelijke belang is deze schaal wel opgenomen in de analyses.  

Voor het meten van de lokale cultuur zijn vier schalen geconstrueerd, te weten lokale mores, lokale 

competitie, lokale cohesie en lokale binding. Elke schaal bestond uit drie items. De lokale mores schaal 

bevatte onder andere de stelling ‘Bedrijven in dit gebied zoeken de grenzen van het toelaatbare op.’. 

Een stelling in de lokale competitieschaal was ‘In dit gebied is de concurrentie tussen bedrijven 

moordend.’ De lokale cohesie schaal bevatte onder meer de stelling ‘Binnen dit gebied helpen bedrijven 

elkaar.’. Een stelling opgenomen in de lokale binding schaal was ‘Ik wil graag in dit gebied blijven 

werken.’. Voorafgaand aan het voorleggen van de vragen vertelde de enquêteur: ‘Ik wil u vragen om 

niet te lang over uw antwoorden na te denken, we zijn vooral benieuwd naar uw eerste reactie. Als u 

een antwoord niet zeker weet, geef dan het antwoord dat u het meest waarschijnlijk vindt.’ De 

participanten konden antwoorden aan de hand van een zevenpuntsantwoordschaal, variërend van 

‘volledig mee oneens (1)’ tot en met ‘volledig mee eens (7)’. De vragen waren gerandomiseerd 

aangeboden.  

Voor het meten van het ethisch bedrijfsklimaat zijn drie schalen opgenomen: egoïstisch klimaat, 

zorgzaam klimaat, en principieel klimaat. De schaal voor egoïstisch klimaat bevatte vier items, de schaal 

voor zorgzaam klimaat drie items en de schaal voor principieel klimaat drie items. De vragen voor het 

meten van het ethisch klimaat zijn ontleend aan de Ethical Climate Questionnaire van Victor en Cullen 

(1987, 1988). De egoïstisch klimaat schaal bevatte onder andere de stelling: ‘In ons bedrijf doen mensen 

vooral de dingen waar ze zelf beter van worden.’ Een stelling in de schaal voor het meten van een 

zorgzaam klimaat was: ‘Mensen in ons bedrijf zien collegialiteit als zeer belangrijk.’; voor het meten van 

een principieel klimaat vormt een voorbeeld: ‘Mensen in ons bedrijf hebben een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de maatschappij en de mensheid.’. Daarnaast zijn op 

organisatieniveau vier stellingen opgenomen voor het meten van binding met de organisatie. De 

participanten konden antwoorden aan de hand van een zevenpuntsantwoordschaal, variërend van 

‘volledig mee oneens (1)’ tot en met ‘volledig mee eens (7)’. De vragen waren gerandomiseerd.  

Voor het meten van de individuele motieven zijn vragen opgenomen voor het meten van de 

persoonlijke norm, de sociale norm, mogelijkheden en incentives. De vragen voor het meten van de 

individuele motieven zijn ontleend aan vragenlijsten geconstrueerd door Gorsira et al. (2016).  De schaal 

voor het meten van de persoonlijke norm bevatte zeven items, waaronder ‘Ik voel mij moreel verplicht 

om mij op mijn werk aan alle regels te houden.’. De vraag voor het meten van de sociale norm luidde: ‘Ik 

denk dat soortgelijke bedrijven als mijn bedrijf… ’. Deze vraag werd vijf keer aangevuld met de 
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verschillende vormen van regelovertreding en regelnaleving, zoals: ‘… zich doorgaans aan alle wetten en 

regels houden..’ en ‘…prijsafspraken maken met concurrenten om meer winst te maken.’. 

 Voor het meten van mogelijkheden zijn drie items opgenomen voor hoe moeilijk het is om de regels na 

te leven, waaronder ‘De regels over kartelvorming belemmeren de uitvoering van onze 

werkzaamheden.’, en drie items opgenomen voor het meten van de mate waarin men denkt dat het 

makkelijk is om de regels te overtreden, waaronder ‘De regels over kartelvorming zijn gemakkelijk te 

omzeilen.’. De participanten konden deze vragen beantwoorden aan de hand van een 

zevenpuntsantwoordschaal, variërend van ‘volledig mee oneens (1)’ tot en met ‘volledig mee eens (7)’. 

De vragen zijn per schaal gerandomiseerd aangeboden.  

De vragen met betrekking tot incentives bestonden uit vier schalen met twee items per schaal, twee 

schalen voor het meten van de verwachte baten van regelovertreding, en twee schalen voor het meten 

van de verwachte kosten van regelovertreding. Bij de verwachte baten zijn enerzijds vragen gesteld over 

de verwachte kans van het slagen van een poging tot concurrentievervalsing en anderzijds over de 

hoogte van de verwachte opbrengsten die concurrentievervalsing zouden opbrengen. Ten aanzien van 

de kosten zijn enerzijds vragen opgenomen over de verwachte pakkans wanneer men de regels 

overtreedt en anderzijds vragen opgenomen over de omvang van de kosten die dat met zich zou 

meebrengen. Voorafgaand aan de vragen over incentives vertelde de enquêteur: ‘De volgende vragen 

gaan over uw inschattingen.’. De participanten konden deze vragen beantwoorden aan de hand van een 

zevenpuntsantwoordschaal, variërend van ‘schat u de kans zeer klein in (1)’ tot ‘schat u de kans zeer 

groot in (7)’.  

Voor het meten van de neiging tot regelovertreding zijn twee schalen geconstrueerd, te weten een 

schaal voor het meten van de intentie tot regelovertreding en een schaal voor het meten van regel 

overtredend gedrag. Voorafgaand aan de vragen vertelde de enquêteur: ‘De volgende vragen gaan over 

zaken die hebben plaatsgevonden of die zich in de toekomst mogelijk zouden kunnen voordoen. Kunt u 

aangeven in hoeverre u zich kan voorstellen dat de volgende zaken zich kunnen voordoen door een 

cijfer tussen 1 en 7 te noemen. Als u “1” noemt, dan kunt u zich zeker niet voorstellen dat deze zaken 

zich zullen voordoen; als u “7” noemt, dan kunt u zich zeker wel voorstellen dat deze zaken zich zullen 

voordoen.’. Voor het meten van de intentie tot regelovertreding zijn aan de participanten vier items 

voorgelegd die betrekking hebben op overtredingen van de Mededingingswet. De vraag luidde: ‘Ik kan 

mij voorstellen dat er zich op mijn werk de komende jaren een situatie zou kunnen voordoen, waardoor 

ik…’. Deze vraag werd vier keer aangevuld met de verschillende vormen van regelovertreding, zoals: ‘… 

prijsafspraken zou maken met concurrenten om meer winst te maken.’ en ‘…met een concurrent zou 

afspreken wie welke klant of markt mag bedienen.’. Voor het meten van regel overtredend gedrag zijn 

aan de participanten twee items voorgelegd die betrekking hebben op overtredingen van de 

Mededingingswet. De vraag luidde: ‘Bent u in het verleden ooit wel eens direct of indirect betrokken 

geweest bij…’. Deze vraag werd twee keer aangevuld met verschillende vormen van regelovertreding, 

namelijk ‘…het maken van prijsafspraken met concurrenten.’ en ‘…het verdelen van de markt met 

concurrenten.’. Aan de hand van deze zes items, intentie tot concurrentievervalsing en gepleegde 

concurrentievervalsing, is de schaal ‘neiging tot concurrentievervalsing’ geconstrueerd. Zoals te doen 

gebruikelijk bij vragen over de neiging tot overtreding van de wet blijken deze items zijn zeer scheef 
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verdeeld; het overgrote deel van de respondenten geeft aan niet geneigd te zijn tot het plegen van 

concurrentievervalsing. Daarom zijn alle items gedichotomiseerd: niet geneigd (bij de scores 1 t/m 3) en 

wel geneigd (bij de scores 4 t/m 7). De scheidslijn is bij “4” getrokken, omdat daaronder de participant 

aangeeft (zeker) “niet” geneigd te zijn tot het plegen van concurrentievervalsing. Bij een score van “4” 

geeft men aan mogelijk wel en daarboven dat men (zeker) wel geneigd te zijn tot het plegen van 

concurrentievervalsing. Deze gedichotomiseerde schalen zijn gesommeerd. Om te voorkomen dat er 

een overschatting plaatsvindt van de neiging tot concurrentievervalsing zijn alleen de participanten die 

bij twee of meer van de items 4 of hoger scoorden aangemerkt als geneigd tot concurrentievervalsing.  

Daarnaast is, om na te gaan in hoeverre de participant erop uit is een sociaal wenselijk beeld van zichzelf 

neer te zetten, een sociale wenselijkheidsschaal opgenomen, bestaande uit tien items. De vraag luidde: 

‘Bent u in het verleden ooit wel eens direct of indirect betrokken geweest bij…’. Deze vraag werd tien 

keer aangevuld met verschillende gedragingen, zoals ‘…iemand ergens de schuld van gegeven, terwijl dit 

eigenlijk mijn fout was.’. Alle analyses in de rapportage zijn uitgevoerd met en zonder correctie voor de 

score op de sociale wenselijkheidsschaal. Daar waar de sociale wenselijkheid van invloed is op de 

resultaten wordt daar in de tekst aandacht aan besteed.  

Voor het meten van de kennis van de participant over de regels omtrent mededinging zijn zeven 

kennisvragen opgenomen. Voorafgaand aan de vragen over de neiging tot regelnaleving vertelde de 

enquêteur: ‘We zijn geïnteresseerd in uw kennis over de wetten rond prijsafspraken en marktverdeling. 

Kunt u aangeven of de volgende zaken waar zijn of niet waar zijn, of dat u niet weet of dat het waar is.’ 

Vervolgens volgden zeven stellingen in een vaste volgorde, waarvan vijf stellingen correct waren, en 

twee stellingen incorrect waren, zoals ‘Het is verboden bij een bijeenkomst te zijn waar concurrenten de 

prijzen voor hun klanten met elkaar bespreken.’.  

Tot slot zijn vragen opgenomen met betrekking tot mediaberichten. Daarbij was de eerste vraag of de 

participant in de afgelopen maand in de media iets vernomen had over de aanpak van een kartel door 

een toezichthouder. Indien op die vraag bevestigend op werd geantwoord, was de vervolgvraag welke 

elementen in deze berichtgeving aan bod kwamen. Daarbij noemde de enquêteur elf mogelijke 

antwoorden, waaronder ‘Waarom deze overtredingen onwenselijk zijn’ en ‘De inhoud van de 

regelgeving’. Er waren meerdere antwoorden mogelijk, met als antwoordcategorieën ‘nee’ versus ‘ja’. 

Daarna werd gevraagd naar welke media de participant gebruikt voor het verzamelen van nieuws. Deze 

vraag bestond uit zes deelvragen, waaronder ‘Welke landelijke kranten leest u gebruikelijk?’ en ‘Welke 

sociale media gebruikt u voor het vergaren van nieuws?’. Bij deze vragen werden geen 

antwoordcategorieën opgesomd, maar liet de enquêteur de participant de antwoorden spontaan 

noemen.  

Media-analyse 

Met behulp van de online databank Lexis Nexis is een overzicht gemaakt van kranten- en 

tijdschriftartikelen, vakbladen, websites en internetpublicaties die een verwijzing naar het persbericht 

bevatten, verschenen in de periode van 22 maart tot en met 1 april 2016. Hierbij is een aantal 

zoektermen gebruikt, waaronder ‘ACM’, ‘kartel’, ‘haven’ en ‘havensector’. Naast Lexis Nexis is op basis 

van een aantal zoektermen met behulp van Google Search getracht om de andere publicaties, 
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nieuwsberichten e.d. die naar aanleiding van het persbericht zijn verschenen te achterhalen. Hierbij zijn 

verschillende zoektermen gebruikt, waaronder ‘ACM’, ‘kartel’, ‘haven’ en ‘boetes’. Voor de berichten op 

Twitter is gebruik gemaakt van een overzicht van de tweets over het nieuws verstrekt door de 

communicatieafdeling van de ACM. Verder is op 20 april 2016 met behulp van zoektermen, waaronder 

‘ACM’, ‘kartel’, ‘haven’ en ‘boetes’ gezocht naar berichten die verwijzen naar het persbericht binnen de 

websites van Maritiem Nederland (http://www.maritiemnederland.com/), De HAVEN 

(http://www.magazinedehaven.nl en http://Mainport Magazine.nl). 

Bij deze media-analyse is voor het gemak uitgegaan van de zogenaamde ‘machtige media’ theorie, die 

veronderstelt dat de media direct en volledig bepalen wat mensen denken en doen. De media worden 

volgens deze theorie ook wel vergeleken met een injectienaald, of lont in een kruitvat. Uiteraard 

verloopt de werkelijke invloed van de mediaberichtgeving op de neiging tot concurrentievervalsing 

waarschijnlijk een stuk complexer (DeFleur, 1970), zoals verondersteld door het limited effects model 

(Klapper, 1960), waarbij intermediërende factoren, zoals opinieleiders of juridisch adviseurs (Lazerfeld, 

Berelson & Gaudet, 1944) de macht van de media beperken, de uses and gratification benadering (Katz, 

Blumler, Gurevitsch, 1974), die veronderstelt dat individuen vanuit hun eigen achtergrond en met hun 

eigen doeleinden actief gebruik maken van de media, of de agenda setting theorie (McCombs & Shaw, 

1972), die veronderstelt dat de media de onderwerpen weliswaar op de agenda plaatst, maar dat de 

beïnvloeding plaatsvindt in het daaropvolgende publieke debat. In het kader van het onderhavige 

onderzoek lijkt een analyse op basis van deze complexere mediatheorieën te ver te voeren. 
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Resultaten 

Neiging tot concurrentievervalsing 

Prevalentie  

Figuur 1 toont per item het percentage participanten dat aangeeft de intentie te hebben om zich in de 

toekomst (mogelijk tot zeker) in te laten met concurrentievervalsing, dan wel aangeeft zich te hebben 

ingelaten met concurrentievervalsing.  

 

Figuur 1 toont dat 10% van de participanten aangeeft zich te hebben ingelaten met marktverdeling en 

11% van de participanten aangeeft zich te hebben ingelaten met het maken van prijsafspraken. Per 

vraag geeft tussen 14% en 20% van de participanten aan de intentie te hebben zich te gaan inlaten met 

concurrentievervalsing. Dit lijken redelijk hoge percentages. Ter vergelijking: Warren en Kuechel (2015) 

vonden in hun onderzoek in het Verenigd Koninkrijk dat 9% van de bedrijven contact met concurrenten 

onderhield met als doel prijzen te bespreken. 

Figuur 2 toont het percentage participanten naar het gecombineerd aantal intenties tot 

concurrentievervalsing en concurrentievervalsende gedragingen. 
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Prijsafspraken maken (intentie)
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Uitwisselen prijsinformatie (intentie)

Bodemprijs afspreken (intentie)

Prijsafspraken gemaakt (gedrag)

Markt verdeeld (gedrag)

Figuur 1. Intentie tot en gepleegde concurentievervalsing (percentages

van mogelijk (4) tot en met zeker wel (7)
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Figuur 2 toont dat 9% van de participanten één keer een intentie tot concurrentievervalsing of een 

concurrentievervalsend gedrag bevestigt; 4% antwoordt op alle zes de items over deze intenties en 

gedragingen bevestigend. Het overgrote deel van de respondenten, 70%, antwoordt op geen van deze 

vragen bevestigend. 

Om na te gaan of de neiging tot concurrentievervalsing afhankelijk is van de grootte van het bedrijf, de 

locatie van het bedrijf, het meetmoment, of de sector waarbinnen het bedrijf opereert, is een binaire 

logistische regressieanalyse uitgevoerd. Daartoe is een schaal op basis van de items over de intentie tot 

en de gepleegde concurrentievervalsing samengevoegd. Participanten die bij twee of meer van de zes 

items aangeven geneigd te zijn tot het plegen van concurrentievervalsing, worden beschouwd als 

participanten die daartoe geneigd zijn; bij participanten die dat niet of bij één schaal aangaven wordt 

verondersteld dat zij niet geneigd zijn tot het plegen van concurrentievervalsing. De resultaten voor de 

invloed van grootte van het bedrijf (klein versus groot), de locatie waar het bedrijf is gevestigd 

(Rotterdamse havengebied versus ander gebied) en de meting (voormeting versus nameting) zijn 

grafisch weergegeven in Figuur 3. De uitsplitsing naar sector is weergegeven in Figuur 4. 

Figuur 3 toont dat in de nameting meer participanten aangeven geneigd te zijn tot 

concurrentievervalsing dan in de voormeting, Chi
2
(388) = 5.44, p < .05. Over de redenen voor dit verschil 

is het vooralsnog gissen. Er zijn geen verschillen gevonden in het percentage participanten dat geneigd is 

tot concurrentievervalsing naar bedrijfsgrootte en locatie. Bovendien blijkt geen van de interacties bij te 

dragen aan het verklaren van de neiging tot concurrentievervalsing. 
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Figuur 2.  Percentage participanten naar aantall intenties tot
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Figuur 4 toont het percentage participanten dat geneigd is tot concurrentievervalsing naar sector. 
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Figuur 3. Neiging tot concurentievervalsing, naar meting (voor vs na de actie), 

bedrijfsgrootte (klein vs groot) en locatie (Rotterdamse haven vs 
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Lokale cultuur  

De lokale cultuur (in het Rotterdamse havengebied) zou een verklaring kunnen bieden voor de neiging 

om zich in te laten met concurrentievervalsing. Voor het meten van de cultuur binnen het Rotterdamse 

havengebied zijn vragen gesteld over de binding met de locatie waar het bedrijf opereert, de mate 

waarin men oordeelt dat de bedrijven binnen de locatie vriendschappelijk met elkaar omgaan, de mate 

waarin er sprake is van een competitieve houding tussen bedrijven op locatie en de mate waarin men 

inschat dat de mores op de locatie gericht zijn op regelnaleving. Aan de hand van een variantieanalyse is 

nagegaan in hoeverre participanten uit het havengebied een andere lokale cultuur ervaren dan 

participanten uit andere delen van het land.  

De resultaten van deze analyse, zie Figuur 5, tonen dat de lokale binding zowel binnen als buiten het 

havengebied redelijk sterk is. Binnen het havengebied ervaart men, ten opzichte van daarbuiten, iets 

minder lokale cohesie, F(1, 379) = 3.39, p = .07, een beduidend minder regelconforme mores, F(1, 379) = 

9.12, p < .01, en een veel sterkere competitie tussen bedrijven F(1, 379) = 29.92, p < .001. Deze 

resultaten suggereren dat de Rotterdamse havencultuur afwijkt van de lokale cultuur op andere plekken 

in het land. 
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Figuur 4. Sectoren naar percentage particpanten dat geneigd is tot 

concurentievervalsing  
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Om na te gaan in hoeverre de lokale cultuur een verklaring kan bieden voor de neiging om zich in te 

laten met concurrentievervalsing is een binaire logistische regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten 

van deze analyse zijn weergegeven in Tabel 2
10

.  

Tabel 2 toont, naast het eerder besproken verschil tussen de voor- en de nameting, dat de lokale 

cohesie en de lokale mores bijdragen aan het verklaren van de neiging tot concurrentievervalsing. Onder 

de participanten die aangeven dat de bedrijven op hun locatie vriendschappelijk met elkaar omgaan en 

die aangeven dat de lokale mores gericht zijn op regelovertreding, blijkt een groter deel geneigd tot 

concurrentievervalsing dan onder participanten die dat niet aangeven. In additionele analyses is, door 

het opnemen van de tweewegs- en de driewegsinteracties, nagegaan of de invloed van elementen van 

de lokale cultuur op de neiging tot concurrentievervalsing verschilt binnen en buiten het havengebied 

en tussen de voor- en de nameting. Dit bleek niet het geval. Hiermee lijken de lokale cohesie en de 

lokale mores bij te dragen aan het verklaren van de neiging tot concurrentievervalsing, ongeacht de 

locatie (havengebied of ander gebied) of het meetmoment (voor- of nameting). 

  

                                                           
10

 Omwille van de leesbaarheid zijn in deze (en de volgende tabellen) alleen de statistieken met betrekking tot de 

onafhankelijke variabelen weergegeven. De “constante” is in de tabel niet weergegeven. 
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Tabel 2.      Samenhang lokale cultuur met neiging tot concurrentievervalsing 

                   (binaire logistische regressieanalyse) 

 B Wald  

Meting -0,65 5,69 * 

Bedrijfsgrootte  -0,02 0,00 

 Haven 0,08 0,07 

Binding -0,07 0,54 

Cohesie 0,23 4,04 * 

Competitie 0,02 0,03 

Mores -0,62 26,08 *** 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

Organisatieklimaat  

Naast de lokale cultuur zou het organisatieklimaat een verklaring kunnen bieden voor de neiging tot 

concurrentievervalsing. Voor het meten van verklarende variabelen voor de neiging tot 

concurrentievervalsing op organisatieniveau, zijn vragen gesteld over de binding met het bedrijf en over 

het ethische klimaat van de organisatie. Het ethisch klimaat van de organisatie bestaat uit drie sub-

schalen: egoïstisch, zorgzaam en principieel. Aan de hand van een variantieanalyse is nagegaan in 

hoeverre participanten uit het havengebied op deze vier organisatieniveau schalen verschillen van 

participanten buiten het havengebied. Daarbij is tevens nagegaan in hoeverre de organisatieschalen 

verschillen tussen kleine en grote bedrijven en tussen de voor en de nameting.  

De resultaten van deze analyse tonen dat participanten uit kleine bedrijven een sterkere binding (M = 

6,51) en een meer zorgzaam klimaat (M = 6,03) rapporteren dan participanten uit grote bedrijven 

(respectievelijk: M = 6,13 en M = 5,58; F(1, 378) = 25,33 en F(1, 378) = 27,12; p’s < 0,001). Het 

meetmoment bleek niet gerelateerd aan de organisatievariabelen. In Figuur 6 zijn de resultaten met 

betrekking tot de locatie, haven of geen haven, weergegeven. Deze figuur toont dat participanten 

binnen het havengebied rapporteren zich minder sterk aan hun bedrijf te binden dan andere 

participanten, F(1, 378) = 5.99, p < .05. Daarbij rapporteren de participanten binnen het havengebied 

een minder zorgzaam, F(1, 378) = 5.01, p < .05, en minder principieel bedrijfsklimaat, F(1, 378) =11,81, p 

< .001, dan participanten uit ander gebied.  
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Om na te gaan in hoeverre de variabelen op organisatieniveau een verklaring bieden voor de neiging tot 

concurrentievervalsing is een binaire logistische regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze 

analyse zijn weergegeven in Tabel 3.  

Tabel 3.      Samenhang bedrijfsklimaat met neiging tot concurrentievervalsing        

(binaire logistische regressie) 

 B Wald  

Meting -0,53 4,01 * 

Bedrijfsgrootte 0,17 0,31 

Haven -0,28 1,12 

Binding 0,18 0,61 

 Egoïstisch 0,25 7,13 * 

Zorgzaam -0,20 0,82 

Principieel 0,08 0,28 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

De resultaten uit Tabel 3 tonen dat een egoïstisch organisatieklimaat gerelateerd is aan een sterkere 

neiging tot concurrentievervalsing. De mate waarin participanten een zorgzaam of principieel klimaat 
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Figuur 6. Organisatiebinding en bedrijfsklimaat (egoïstisch, zorgzaam en 

principieel) bij bedrijven binnen de Rotterdamse haven en 

elders
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rapporteren blijkt niet gerelateerd aan de neiging tot concurrentievervalsing. Deze bevinding suggereert 

dat het organisatieklimaat, met name een egoïstisch klimaat, bijdraagt aan het verklaren van de neiging 

tot concurrentievervalsing.  

Individuele motieven 

De neiging zich in te laten met concurrentievervalsing kan naast door omgevingsinvloeden (zowel lokaal 

als vanuit de organisatie), ook bepaald worden door individuele motieven. Daarbij kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen normatieve motieven, te weten de persoonlijke en sociale norm, motieven die 

gerelateerd zijn aan mogelijkheden, te weten percepties over hoe makkelijk het is om de regels te 

overtreden en over hoe moeilijk het is om ze na te leven, en inschattingen over de incentives, te weten 

percepties over de opbrengsten van het plegen van concurrentievervalsing en over kosten 

(afschrikking).  

Onderstaande sub-paragrafen beschrijven eerst de werking van normen, mogelijkheden en incentives.  

Normatieve motieven 

Om na te gaan in hoeverre de persoonlijke en sociale normen bij de participanten uit het Rotterdamse 

havengebied afwijken van participanten daarbuiten is een variantieanalyse uitgevoerd. Daarbij is tevens 

nagegaan in hoeverre deze normen afwijken bij participanten uit grote en grote bedrijven en tussen de 

voor- en de nameting. De resultaten van deze analyse tonen dat participanten uit kleine bedrijven 

zwakkere persoonlijke normen (M = 5.68) en tevens negatievere sociale normen (M = 2.66) rapporteren 

dan participanten uit grotere bedrijven (respectievelijk: M = 5.96 en M = 2.08; F(1, 380) = 7,19 en F(1, 

380) = 10.85; p’s < .01. De gerapporteerde persoonlijke en sociale normen bleken ten opzichte van de 

eerste meting in de tweede meting niet te zijn gewijzigd. De resultaten met betrekking tot de locatie zijn 

weer gegeven in Figuur 7. 
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Figuur 7 toont geen verschil in persoonlijke of sociale normen naar locatie. Dat suggereert dat het 

havengebied niet vergeven is van ‘normloze’ personen, althans niet meer dan elders.   

Om na te gaan in hoeverre persoonlijke en sociale normen een verklaring bieden voor de neiging tot 

concurrentievervalsing is een binaire logistische regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze 

analyse zijn weergegeven in Tabel 4.  

Tabel 4.     Samenhang persoonlijke en sociale norm met concurrentievervalsing               

(binaire logistische regressie) 

 B Wald  

Meting -0,64 5,21 * 

Bedrijfsgrootte -0,22 0,49  

Haven -0,33 1,34  

Persoonlijke norm -0,55 13,00 *** 

Sociale norm 0,47 31,72 *** 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

Tabel 4 toont dat zowel persoonlijke als sociale normen sterk bijdragen aan het verklaren van de neiging 

tot concurrentievervalsing. Naarmate de persoonlijke norm zwakker is en de sociale norm minder 

compliant, blijken participanten sterker geneigd zich in te laten met concurrentievervalsing. Bij nadere 

5,85

2,51

5,79

2,23

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Persoonlijke norm Sociale norm

Elders Rotterdamse haven

Figuur 7. Persoonlijke en sociale normen binnen de Rotterdamse 

haven en elders
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analyses bleken deze normatieve invloeden op de neiging tot concurrentievervalsing niet afhankelijk van 

meting, bedrijfsgrootte of de locatie (geen interacties). 

Mogelijkheden 

Om na te gaan in hoeverre de percepties over de mogelijkheden de regels na te leven en om te 

overtreden van invloed zijn op de neiging tot concurrentievervalsing is een variantieanalyse uitgevoerd. 

Daarbij is tevens nagegaan in hoeverre de bedrijfsgrote en de meting van invloed zijn op de 

gepercipieerde mogelijkheden. De resultaten tonen dat participanten uit kleine bedrijven het moeilijker 

achten de mededingingsregelgeving na te leven (M = 2.55) dan participanten uit grote bedrijven (M = 

1.90; F(1, 381) = 15.93, p < .001). De meting bleek niet van invloed op de gepercipieerde mogelijkheden. 

De resultaten van deze analyse met betrekking tot de locatie zijn grafisch weergegeven in Figuur 8. 

Figuur 8 toont dat participanten uit het havengebied rapporteren het makkelijker te vinden de 

Mededingingswet te overtreden dan participanten daarbuiten, F(1, 381) = 4.30, p < .05. Er blijkt daarbij 

geen verschil tussen locaties in de mate waarin men het moeilijk vindt de regels na te leven.  

 

Om na te gaan in hoeverre percepties over het gemak van overtreden en de moeilijkheid van naleven 

een verklaring bieden voor de neiging tot concurrentievervalsing is een binaire logistische 

regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in Tabel 5.  

Tabel 5 toont dat de neiging tot concurrentievervalsing sterk gerelateerd is aan de percepties over 

mogelijkheden. Participanten die geneigd zijn tot concurrentievervalsing denken veel sterker dat de 

regels makkelijk te overtreden zijn en vooral dat de regels zeer moeilijk zijn na te leven. Deze resultaten 

suggereren dat de ACM in samenwerking met de wetgever en de communicatieafdeling de neiging tot 
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concurrentievervalsing sterk zou kunnen reduceren door zich te richten op het stimuleren van (de 

indruk van) makkelijk na te leven regelgeving, of tenminste zo lijkt te zijn. 

 

Tabel 5.   Samenhang makkelijk te overtreden en moeilijk na te leven met                 

concurrentievervalsing (binaire logistische regressie) 

 B Wald  

Meting -0,47 2,50  

Bedrijfsgrootte -0,40 1,43  

Haven -0,09 0,09  

Makkelijk te overtreden 0,47 22,38 *** 

Moeilijk na te leven 0,67 43,81 *** 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

Kennis over de Mededingingswet kan een belangrijke bron waarop percepties over mogelijkheden ten 

aanzien van naleving of overtreding van de Mededingingswet gebaseerd zijn. Om de kennis over de 

Mededingingswet te meten zijn aan de participanten zeven kennisvragen voorgelegd. Het percentage 

participanten dat deze vragen correct beantwoordde is weergegeven in Figuur 9. Bijlage 5, figuur 9a, 

toont de percentages correct beantwoordde kennisvragen uitgesplitst naar binnen en buiten de 

Rotterdamse haven. 

Figuur 9 toont dat de overgrote meerderheid van de participanten op de hoogte is van het feit dat het 

niet is toegestaan om prijsafspraken te maken met concurrenten ten einde verliezen te voorkomen. 

Minder dan de helft van de participanten is er echter van op de hoogte dat het verboden is om met 

concurrenten te spreken over de offertes voor klanten, om af te spreken om geen klanten van elkaar te 

zullen afpakken en om een gezamenlijke prijs af te spreken bij gemeenschappelijk vervoer. Hiermee lijkt 

het kennisniveau van de geënquêteerde commercieel verantwoordelijken nog wel te wensen over te 

laten. Gemiddeld beantwoorden de participanten de helft van de vragen correct (M = 3,57; SD = 1,63); 

9.8% had geen of slechts één vraag goed en 12.3% had zes of alle zeven vragen goed beantwoord. 

Participanten uit de haven (M = 3,75; SD = 1,72) gaven meer correcte antwoorden dan participanten van 

buiten de haven (M = 3,42; SD = 1,54; F(1, 386) = 3,95; p < 0,05). 
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Nagegaan is in hoeverre de kennis over de regelgeving zou kunnen bijdragen aan de gepercipieerde 

mogelijkheden. Daartoe zijn twee regressieanalyses uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zijn 

weergegeven in Tabel 6.  

Tabel 6. Invloed van kennis op percepties over gemak van overtreden en moeilijkheid om na te leven 

 Makkelijk te  overtreden Moeilijk na te leven 

 Beta t  Beta t  

Meting -.05 1,04  .11 2.21 * 

Bedrijfsgrootte .01 .16  -.15 -2.97 ** 

Haven .13 2.60 ** -.01 -.17  

Kennis -.06 -1.08  -.20 -3.97 *** 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Figuur 9. Percentage participanten dat kennisvragen correct beantwoordde
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De resultaten in Tabel 6 tonen dat kennis samenhangt met de indruk dat het minder moeilijk is om de 

regels na te leven. Dit suggereert dat het verbeteren van het kennisniveau mogelijk leidt tot een 

reductie van de neiging tot concurrentievervalsing via de indruk dat naleven minder moeilijk is.  

Incentives 

Incentives zouden kunnen bijdragen aan het stimuleren van naleving. Naarmate de opbrengsten van 

overtreding geringer zijn en de kosten (afschrikking) ervan groter, zouden mensen minder geneigd zijn 

zich in te laten met regelovertredingen. Om na te gaan in hoeverre de afschrikking verschilt naar locatie, 

en tevens naar bedrijfsgrootte en meting, is een variantieanalyse uitgevoerd. De resultaten tonen dat 

grote bedrijven de kosten die verbonden zijn aan overtreding van de Mededingingswet (M = 4.81) hoger 

inschatten dan kleine bedrijven (M = 4.14; F(1, 374) = 13.56, p < .001). De meting bleek niet gerelateerd 

aan de gerapporteerde incentives. De resultaten met betrekking tot de verschillen naar locatie zijn 

weergegeven in Figuur 10. 

Figuur 10 toont dat participanten de kosten van overtreding beduidend hoger inschatten dan de 

opbrengsten. Dit zou theoretisch gepaard moeten gaan met een zeer lage neiging tot 

concurrentievervalsing. Participanten uit het havengebied blijken daarbij de kosten die gerelateerd zijn 

aan het plegen van concurrentievervalsing iets hoger te percipiëren dan participanten uit ander gebied, 

F(1, 374) = 3.17, p = .08. De inschattingen over de opbrengsten verschillen niet naar locatie.  

 

Om na te gaan in hoeverre de inschattingen van de opbrengsten en kosten een verklaring kunnen 

bieden voor de neiging tot concurrentievervalsing is een binaire logistische regressieanalyse uitgevoerd. 

De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in Tabel 7.  
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Figuur 10. Gepercipieerde opbrengsten en kosten van 

concurrentievervalsing binnen de Rotterdamse haven en 

elders
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Tabel 7.      Samenhang opbrengsten en kosten met concurrentievervalsing            

(binaire logistische regressie) 

 B Wald  

Meting -0,65 5,63 * 

Bedrijfsgrootte 0,16 0,28  

Haven -0,32 1,36  

Opbrengsten 0,53 30,65 *** 

Kosten -0,15 3,02  

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

De resultaten uit Tabel 7 tonen dat de inschattingen over de opbrengsten van concurrentievervalsing 

sterk gerelateerd zijn aan de neiging om zich ermee in te laten. De kosten blijken daarentegen niet 

gerelateerd aan deze neiging. Dit suggereert dat de ACM, wanneer zij overweegt regelnaleving te 

stimuleren met behulp van incentives, zij wellicht effectiever kan zijn door de boodschap uit te dragen 

dat de opbrengsten van concurrentievervalsing zeer gering zijn, in plaats van zich toe te leggen op het 

bevestigen van de notie dat de pakkans bij concurrentievervalsing zeer groot is en de sancties niet mals. 

Beste voorspellers van de neiging tot concurrentievervalsing 

Om na te gaan welke van de concepten op lokaal niveau, op organisatieniveau en op individueel niveau 

de neiging tot concurrentievervalsing het best voorspellen, zijn al deze variabelen opgenomen in een 

binaire logistische regressieanalyse. Daarbij is één voor één de variabele die het minst bijdraagt aan het 

verklaren van de neiging tot concurrentievervalsing uit de analyse verwijderd, tot de minst 

voorspellende variabele een significante bijdrage leverde. De uiteindelijke lijst van verklarende 

variabelen zijn opgenomen in Tabel 811. 

De resultaten in Tabel 8 tonen dat de neiging tot concurrentievervalsing vooral wordt verklaard door 

hoe moeilijk participanten het achten om de regels na te leven, door de inschatting over de 

opbrengsten, door de persoonlijke norm en door de lokale mores. Naarmate men denkt dat de regels 

moeilijker zijn om na te leven en makkelijker zijn te overtreden, men hogere opbrengsten verwacht, 

zwakkere persoonlijke normen heeft en men denkt dat regelovertreding in de omgeving waar het bedrijf 

is gevestigd de norm is, lijkt men sterker geneigd de Mededingingswet te overtreden. Daarboven blijkt, 

ook gecorrigeerd voor de overige variabelen in de analyse, de meting en (marginaal significant) de 

bedrijfsgrootte van invloed op de neiging tot concurrentievervalsing.  

 

                                                           
11

 Voor de volledigheid zijn de statistieken van de eerste stap uit de analyse, waarbij alle variabelen in de regressie 

zijn opgenomen weergegeven in Bijlage 4. 
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Tabel 8.  Concurrentievervalsing verklaard
12

      

 B Wald  

Meting -0,64 3,99 *    

Bedrijfsgrootte -0,59 2,76 ^ 

Lokale mores -0,42 9,34 ** 

Persoonlijke norm -0,34 3,92 * 

Makkelijk te overtreden 0,28 6,69 * 

Moeilijk na te leven 0,58 28,78 *** 

Opbrengsten 0,39 10,14 ** 

^ p < .1 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

  

                                                           
12

 In deze tabel, op basis van een exploratieve backward regressieanalyse, zijn volgens de standaardinstellingen in 

SPSS ook marginaal significante resultaten opgenomen (p < .10). Reden daarvoor is dat het relatief grote aantal 

opgenomen verklarende variabelen een relatief groot deel van de variantie ‘wegverklaren’, hetgeen het vinden 

van variabelen die een unieke bijdrage leveren aan het verklaren van concurrentievervalsing beperkt. Uit de 

analyse blijken alle in de tabel opgenomen variabelen, met uitzondering van bedrijfsgrootte, significant (p < .05) bij 

te dragen aan het verklaren van concurrentievervalsing.   
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12,5 miljoen euro boete voor ondernemers in koel- en vrieshuizen 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt in drie zaken aan vier ondernemingen met koel- en vrieshuizen boetes op van in totaal 

bijna 12,5 miljoen euro. Vijf leidinggevenden hebben een persoonlijke boete gekregen. De hoogste daarvan is 144.000 euro. De 

ondernemingen waren tussen 2006 en 2009 bezig met fusiebesprekingen, maar maakten ondertussen afspraken over prijzen, 

wisselden concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden onderling klanten. Hierdoor is de concurrentie tussen koel- en 

vrieshuizen ernstig belemmerd. 

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: De ondernemingen hebben verboden afspraken gemaakt en daarmee de concurrentie 

vervalst. Concurrentie is nodig voor een scherpe prijs, betere kwaliteit en innovatie in een sector. Kartels mogen gewoon niet. Eén 

onderneming heeft extra meegewerkt aan ons onderzoek en krijgt daarom een korting op de boete. Tijdens de onderzoeken in de 

koel- en vrieshuissector zijn er nog twee vrieshuizen die ook verbeteringen voor de toekomst hebben beloofd. Met de boetes en de 

beloftes willen we bereiken dat er meer concurrentie komt. 

 

Boetekorting voor meewerken aan onderzoek 

De ondernemingen, Eimskip, Kloosbeheer, Samskip en Van Bon (nu H&S Coldstores) hebben boetes gekregen tussen 450.000 euro en 

9,6 miljoen euro. De vier bedrijven zijn een belangrijke schakel van onze economie in de sector havens en transport. 

Kloosbeheer heeft zijn fouten erkend en heeft vanaf het bedrijfsbezoek meegewerkt aan het onderzoek van ACM. Door de extra 

medewerking is de boete aan dit bedrijf 10% lager uitgevallen. Kloosbeheer voerde in de onderzochte periode verschillende 

fusiebesprekingen. Kloosbeheer erkent dat zij ‘te vroeg te open’ zijn geweest en dat ook bij het uitwisselen van informatie tijdens 

fusiebesprekingen de mededingingsregels kunnen worden geschonden. ACM ziet dat Kloosbeheer structurele wijzigingen heeft 

doorgevoerd in de bedrijfscultuur en bedrijfsstructuur om overtredingen in de toekomst te voorkomen. 

Veel contacten tussen concurrenten 

De beboete bedrijven vervalsten tussen 2006 en 2009 de concurrentie op verschillende manieren. In verschillende e-mails zijn 

afspraken teruggevonden. Regelmatig werd concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. De managers vertelden bijvoorbeeld de 

prijs voor de opslag van de levensmiddelen aan elkaar. Ook vertelden ze aan elkaar of hun koel- en vrieshuizen goed gevuld waren en 

ze dus een opdracht wilden hebben of niet. Soms maakten ze afspraken wie welke klant zou krijgen of welke prijsstijging 

doorberekend zou worden. Er werden ook afspraken gemaakt over offertes aan bedrijven zodat er van tevoren duidelijk was wie de 

opdracht zou binnenhalen. 

 

Bedrijven havens en transport werken nauw samen 

Koel- en vrieshuizen zijn een belangrijk tussenstation in het transport van levensmiddelen. Er worden verschillende producten 

opgeslagen: van vruchtensappen en groenten tot vis en vlees. Koel- en vrieshuizen zijn vooral te vinden op logistieke knooppunten 

zoals havens. 

In en rond de haven werken vele bedrijven nauw samen om snel en efficiënt te kunnen werken. Het kan er echter ook toe leiden dat 

er gemakkelijk afspraken worden gemaakt die de concurrentie belemmeren. ACM krijgt ook nu nog signalen dat er in andere delen 

van de sector havens en transport niet eerlijk wordt geconcurreerd. 

 

Vizier op havens en transport 

De havens vormen, samen met het transport eromheen, een belangrijke sector van de Nederlandse economie. De sector is goed voor 

bijna 6% van het Bruto Nationaal Product en biedt meer dan 170.000 arbeidsplaatsen. ACM heeft voor 2016 en 2017 haar vizier 

onder andere gericht op deze sector. Daarbij kijkt ACM niet alleen naar bedrijven die de regels overtreden, maar maakt ACM 

bedrijven ook bewust van risicovol gedrag. 

 

(bron:www.acm.nl) 

Media-analyse 

Persberichten  

Op 23 maart 2016 publiceerde de ACM op haar website het volgende persbericht naar aanleiding van de 

openbaarmaking van de boetebesluiten aan vier ondernemingen met koel- en vrieshuizen:  



42 

 

 

Op basis van dit persbericht bracht het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) diezelfde dag twee 

berichten met de titel ‘Miljoenenboetes voor koel- en vrieshuizen’ naar buiten, waarvan de lange versie 

uit 316 woorden bestond en het de korte versie uit 169 woorden.  

In de korte versie van het ANP bericht komen de volgende elementen uit het ACM-persbericht  terug:  

- Dat de ACM vier ondernemingen met koel- en vrieshuizen boetes heeft opgelegd van in totaal 

bijna 12,5 miljoen euro. 

- Dat vijf leidinggevenden daarbij persoonlijke boetes hebben gekregen, waarvan de hoogste 

144.000 euro bedraagt.  

- Dat de bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentievervalsing, door afspraken te 

maken over tarieven, concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen en onderling klanten te 

verdelen. 

- Dat de ondernemingen op basis van de omzet boetes hebben gekregen tussen de 450.000 en 

9,6 miljoen euro. 

- Dat het bedrijf dat zijn fouten heeft erkend een korting heeft gekregen van 10% omdat het 

bedrijf heeft meegewerkt aan het onderzoek.  

In de lange versie van het ANP bericht zijn daaraan verder de volgende elementen toegevoegd:  

- Dat koel- en vrieshuizen een belangrijk tussenstation zijn in het transport die vooral zijn te 

vinden op logistieke knooppunten zoals havens.  

- Dat de ACM signalen heeft binnengekregen dat er in andere delen van de sector havens en 

transport ook niet eerlijk wordt geconcurreerd. 

- Dat de ACM hier de komende tijd extra scherp op zal toezien. 

 

Mediaberichten 

Het nieuws over de actie van de ACM tegen de koel- en vrieshuizen is in de weken 12 en 13 van 2016 (de 

periode 22 maart tot en met 1 april) veelvuldig opgepakt door de verschillende nieuwsmedia. Het 

nieuws in de media werd in die periode overigens gedomineerd door de terroristische aanslagen die 

werden gepleegd daags voor de actie van de ACM, op 22 maart 2016. Desondanks verschenen er 29 

krantenartikelen over de actie van de ACM. Het betrof hier naast het merendeel van de landelijke 

dagbladen, zoals het NRC, de Volkskrant en het AD, ook veel regionale kranten, zoals de Twentsche 

Courant Tubantia en Dagblad van het Noorden. Via Facebook, Twitter, websites en fora is in totaal 146 

keer over ACM dan wel koel- en vrieshuizen geschreven. Er zijn twee berichten over het persbericht 

verspreid via Facebook, namelijk op de pagina’s van Blik op Nieuws en Transport Online. Door 88 

Twittergebruikers is een tweet gewijd aan het nieuws. Op 53 websites is aandacht besteed aan het 

persbericht. Onder deze websites bevonden zich zowel algemene nieuwssites zoals www.nu.nl, 

www.nos.nl, www.volkskrant.nl, en www.fd.nl, als ook meer branche specifieke websites, zoals 

www.logistiek.nl en . Op drie fora, te weten forum.fok.nl, forum.www.radartv.nl en 
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gathering.tweakers.net, is het persbericht ter sprake gekomen. Er zijn voor zover bekend geen berichten 

via LinkedIn en/of openbare groepen over de ACM dan wel koel- en vrieshuizen verschenen. Ook zijn er 

op websites van de havenvakbladen Maritiem Nederland en De Haven geen berichten of artikelen 

aangetroffen die verwijzen naar de actie van de ACM. Daarbij moet worden vermeld dat De Haven 

slechts jaarlijks wordt uitgegeven en de digitale versie van het havenblad Mainport Magazine enkel 

toegankelijk is voor leden.  

Inhoud mediaberichten  

Om na te gaan op welke wijze de mediaberichtgeving van invloed zou kunnen zijn op de neiging zich al 

dan niet in te laten met concurrentievervalsing, zijn uit de krantenberichten de meest centrale 

boodschappen geselecteerd. Vervolgens is beredeneerd op welke theoretische factoren die besproken 

zijn in de inleiding deze centrale boodschappen zouden kunnen inspelen en hoe dit van invloed kan zijn 

op de neiging om zich al dan niet in te laten met concurrentievervalsing. Er is voor gekozen de media-

analyse toe te spitsen op de inhoud van de krantenberichten, omdat deze doorgaans een goed beeld 

van het mediadiscours geven.  

Vijf boodschappen lijken dominant in de krantenberichten naar aanleiding van de ACM-actie:  

1. Koel- en vrieshuizen zijn zwaar beboet wegens kartelvorming (bijvoorbeeld: ‘Bedrijven in koel- 

en vrieshuizen hebben miljoenenboetes gekregen voor het maken van prijsafspraken en het 

onderling verdelen van klanten. Behalve de vier bedrijven die samen 12,5 miljoen euro moeten 

betalen hebben ook vijf leidinggevenden geldstraffen gekregen. De hoogste persoonlijke boetes 

bedragen 144.000 euro voor twee directeuren van het bedrijf Kloosterboer.’ in AD/ Algemeen 

Dagblad, 24 maart 2016). 

2. De ACM gaat extra toezien op de havens en de transportsector (bijvoorbeeld: ‘De 

concurrentiewaakhond heeft havens en transport aangewezen als sectoren die zij op de korrel 

heeft’ en ‘Volgens de ACM zijn logistieke knooppunten extra gevoelig voor kartels. De 

Mededingingsautoriteit heeft daarom extra aandacht voor de Nederlandse havens.’ in Het 

Financieele Dagblad, 23 maart 2016; en ‘“We [de ACM] hebben daarom voor 2016 en 2017 het 

vizier onder andere gericht op deze sector”, aldus een woordvoerder.’ in Nieuwsblad Transport, 

30 maart 2016).  

3. De boete is naar beneden bijgesteld vanwege coöperatief gedrag van de ondernemer 

(bijvoorbeeld: ‘Kloosterboer heeft met 9,6 miljoen euro de hoogste boete gekregen. Omdat het 

bedrijf vanaf het begin heeft meegewerkt aan het ACM-onderzoek, is nog 10 procent 

strafkorting gegeven.’ in De Twentsche Courant Tubantia, 24 maart 2016). 

4. Overtredingen van de Mededingingswet komen veel voor in de haven en ook in de 

transportsector (bijvoorbeeld: ‘Ze [de ACM] zegt aanwijzingen te hebben over mogelijke 

misstanden in diverse onderdelen van de haven.’ AD/Algemeen Dagblad, 22 maart 2016; ‘Het 

blijkt een kleffe wereld die zich onder meer rond de havens (Rotterdam, IJmuiden en Vlissingen) 

afspeelt.’ De Volkskrant, 24 maart 2016; en ‘We krijgen ook nu nog signalen dat er in andere 

delen van de sector havens en transport niet eerlijk wordt geconcurreerd.’ Nieuwsblad 

Transport, 30 maart 2016). 
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5. Het is moeilijk de regels na te leven omdat de regelgeving complex is (bijvoorbeeld: ‘“De regels 

zijn onbewust overtreden. (…) Na de inval door de ACM zijn intern richtlijnen verspreid over het 

delen van informatie”, licht Kloosbeheer-directeur Kroes toe. Ook krijgt het 

managementcursussen. Volgens Kroes is de concurrentieregelgeving complex.’ in AD/ Algemeen 

Dagblad, 24 maart 2016). 

Bij 1. De boodschap dat koel- en vrieshuizen zwaar beboet zijn wegens kartelvorming vormt in de 

meeste krantenberichten de centrale boodschap. Deze boodschap speelt naar alle waarschijnlijkheid in 

op de kosten die verbonden zijn aan overtreding van de Mededingingswet: bedrijven die zich inlaten 

met concurrentievervalsing worden gepakt en de boetes zijn zeer hoog.  

Bij 2. De boodschap dat de ACM extra gaat toezien op de havens en de transportsector, lijkt in te spelen 

op een onderdeel van de kosten: de pakkans. Bovendien lijkt het waarschijnlijk dat deze boodschap 

vooral inspeelt op de percepties over de pakkans bij bedrijven uit de besproken doelgroepen, de haven 

en de transportsector. Het toespitsen van deze boodschap op specifieke doelgroepen zou overigens bij 

bedrijven die zich daar niet toe rekenen kunnen leiden tot de indruk dat de pakkans voor hen juist 

minder groot is; de ACM zet de beschikbare capaciteit voor de aanpak van concurrentievervalsing 

immers elders in.  

Bij 3. De boodschap dat één beboete onderneming korting heeft gekregen omdat deze meewerkte aan 

het onderzoek, lijkt in te spelen op de kosten die zijn verbonden aan het overtreden van de 

Mededingingswet. Waar bij boodschap 1 werd benadrukt dat deze kosten zeer hoog zullen zijn, wordt 

bij boodschap 3 de eerste boodschap tot op zekere hoogte afgezwakt doordat de kosten kennelijk lager 

zullen uitvallen indien men zich coöperatief opstelt tijdens het onderzoek.  

De mediaberichten lijken met de eerste drie boodschappen (1., 2. en 3.) hoofdzakelijk in te spelen op de 

kosten van overtredingen. Daarbij leidt het benoemen van de doelgroep binnen de haven en de 

transportsector mogelijk tot een verhoging van de kosten (van de inschatting van de pakkans en de 

ernst van de consequenties), maar juist tot een verlaging van de kosten bij diegenen die niet tot deze 

doelgroepen behoren. In zoverre deze invloed van de berichtgeving op de inschatting van de kosten 

plaatsvindt en percepties over de kosten op de theoretisch voorspelde wijze samenhangen met de 

neiging tot naleving, zou dit onderdeel van de berichtgeving moeten leiden tot minder 

concurrentievervalsing in de haven en de transportsector en juist tot meer daarbuiten.  

Bij 4. Veel kranten berichtten dat de ACM beschikt over duidelijke signalen dat concurrentievervalsing 

veel voorkomt in havens en in de transportsector. Deze boodschap kan invloed uitoefenen op twee 

gerelateerde factoren: percepties over de mores in de haven (of de mores in de transportsector) en op 

de sociale norm. De berichtgeving wekt de indruk dat er in de haven een cultuur heerst die minder 

waarde hecht aan de regels , waar buitensporig veel bedrijven zich inlaten met concurrentievervalsing. 

In lijn daarmee vestigt deze boodschap de indruk dat de sociale norm welwillend is ten opzichte van 

overtredingen van de Mededingingswet; bedrijven lijken zich weinig gelegen te laten liggen aan de 

naleving van deze wet.  



45 

 

In zoverre de berichtgeving de percepties over de mores in de havens en transportsector en de sociale 

normen beïnvloedt en deze factoren ook op de theoretisch voorspelde wijze samenhangen met de 

neiging tot concurrentievervalsing, lijkt het aannemelijk dat dit onderdeel van de berichtgeving via de 

besmettelijkheid van mores en van de sociale norm vooral leiden tot meer concurrentievervalsing 

binnen de haven.  

Bij 5. Ongeveer de helft van de krantenartikelen rept over de uitspraak van een directeur van één van de 

beboete bedrijven dat ‘de regels onbewust zijn overtreden’, omdat de ‘concurrentieregelgeving complex 

is’. Deze boodschappen lijken in te gaan op kennis en de mogelijkheden voor naleving; men weet niet 

hoe de Mededingingswet in elkaar zit en het is moeilijk om deze wet na te leven.  

Wanneer het lezen van deze boodschap inderdaad leidt tot de indruk dat het zeer moeilijk is om de 

Mededingingswet te begrijpen en na te leven, kan dit ertoe leiden dat men zich meer zal inlaten met het 

overtreden van de wet. Dit geldt uiteraard alleen indien percepties over de mogelijkheden op de 

theoretisch voorspelde wijze samenhangen met de neiging tot concurrentievervalsing.  

Samenvattend lijkt het moeilijk om in te schatten welke de invloed van de berichtgeving over de actie 

zal hebben op de neiging zich in te laten met concurrentievervalsing. De effecten van de verschillende 

boodschappen lijken tegengesteld en ook lijkt het aannemelijk dat de invloed van de boodschappen niet 

identiek is bij de verschillende doelgroepen.  

Respondenten over de actie in de media 

De enquêteparticipanten is gevraagd of zij gedurende de afgelopen maand via de media hebben 

vernomen over de aanpak van een kartel door een toezichthouder. Dit blijkt het geval bij 20% van de 

participanten. Nadere analyses tonen dat dit percentage niet verschilt binnen of buiten de haven, noch 

voorafgaand of na de aanpak van de kartels. Dit suggereert dat de actie geen extra aandacht voor de 

aanpak van overtredingen van de Mededingingswet heeft gegenereerd. Figuur 11 geeft deze 

percentages binnen en buiten de Rotterdamse haven in zowel de voor- als de nameting weer. 
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Aan de hand van een logistische regressieanalyse is nagegaan welk mediagebruik samenhangt met het 

vernomen hebben van berichtgeving over de aanpak van een kartel. Daarvoor is het lezen van kranten 

(Telegraaf, De Volkskrant, NRC, Trouw, etc.), het bezoek aan nieuwssites (de verschillende krantensites, 

NU.nl, NOS.nl, etc.), het bekijken of beluisteren van nieuwsprogramma’s (NOS Journaal, RTL Nieuws, 

NPO Radio 1, BNR Nieuwsradio) en gebruik van sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) 

stapsgewijs in de analyse opgenomen. Van deze nieuwsbronnen blijkt alleen het lezen van het NRC 

Handelsblad en het Financieele Dagblad uniek bij te dragen aan kennisneming van de berichtgeving over 

de aanpak van een kartel
13

. Dit suggereert dat vooral de lezers van deze kranten, die doorgaans bekend 

staan als bovengemiddeld geïnteresseerd in (achtergronden van) het nieuws, de berichtgeving over de 

aanpak van de kartels tot zich hebben genomen.  

Aan de participanten die aangaven via de media over de aanpak van een kartel door een toezichthouder 

vernomen te hebben, zijn items voorgelegd over de inhoud van deze berichtgeving, waarbij zij konden 

aangeven of deze items in de berichtgeving over de aanpak van het kartel voorkwamen. De voorgelegde 

items beschrijven afschrikwekkende berichtgeving (zware boetes, aanpak is speerpunt van de ACM, 

pakkans is groot), berichtgeving over mogelijkheden (regelgeving, makkelijk of moeilijk na te leven), of 

normatieve boodschappen (weinig of veel bedrijven laten zich met kartelvorming in, waarom 

overtreding onwenselijk is). Figuur 13 geeft deze percentages weer, uitgesplitst naar voor- en nameting.  

                                                           
13

 De bevinding dat uitsluitend kranten gerelateerd zijn aan het al dan niet vernomen hebben van berichtgeving 

over de aanpak van kartels, bevestigt de keuze om alleen de inhoud van krantenberichten in de media-analyse te 

betrekken. 
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Figuur 11.  Percentage participanten dat via de media vernam dat een

toezichthouder een kartel aanpakte gedurende afgelopen maand
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Figuur 12 toont dat de overgrote meerderheid van de participanten die aangaven via de media op de 

hoogte te zijn gebracht van de aanpak van een kartel, meldt dat berichtgeving afschrikwekkend van aard 

was; 93% meldt dat zij vernamen dat er zware boetes worden gegeven en 65% meldt dat de aanpak van 

kartels speerpunt wordt van de ACM. Daarnaast meldt het overgrote deel van deze participanten (70%) 

dat de berichtgeving een normatieve boodschap bevatte (Waarom deze overtredingen onwenselijk zijn).  

 

 

Bij de meeste boodschappen blijken er geen verschillen tussen de voormeting en de nameting. 

Uitzondering daarop zijn de boodschappen over de aanpak van kartels als speerpunt van de ACM en de 

boodschap dat veel bedrijven zich schuldig maken aan deze overtredingen; na de media-aandacht 

melden meer participanten dat zij via de media vernamen dat de aanpak van kartels speerpunt van de 

ACM wordt en dat veel bedrijven zich schuldig maken aan kartelvorming. Dit suggereert dat, in zoverre 

de media-aandacht van invloed is geweest op de percepties van de doelgroep, berichtgeving zou 
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Figuur 12.  Inhoud van de berichtgeving volgens particpanten die over een kartelaanpak via de media

vernamen
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bijdragen aan een versterking van de afschrikking en een verzwakking van de sociale norm. Dit betekent 

dat twee van de vijf boodschappen die uit de media-analyse rond de actie naar voren kwamen ook door 

de participanten zijn opgepikt. Van deze twee mogelijke invloeden van de mediaberichtgeving kan op 

theoretische gronden een tegengestelde invloed verwacht worden op de neiging tot het plegen van 

concurrentievervalsing. Een versterking van de notie van afschrikking zou een zwakkere neiging tot 

concurrentievervalsing dienen te bewerkstelligen en een verzwakking van de sociale norm die neiging 

juist versterken.  

Media en neiging tot concurrentievervalsing 

Om na te gaan of het via de media geïnformeerd zijn over de aanpak van een kartel van invloed is op de 

neiging tot concurrentievervalsing is een binaire logistische regressieanalyse uitgevoerd, met locatie 

(Rotterdamse havengebied versus ander gebied), bedrijfsgrootte (klein versus groot), meting (voor- 

versus nameting) en media (niet versus wel) als onafhankelijke variabelen. De resultaten van deze 

analyse zijn weergegeven in Tabel 9. 

Tabel 9 toont dat alleen de meting een directe invloed uitoefent op de neiging tot 

concurrentievervalsing. Het kennis genomen hebben van de berichtgeving over de aanpak van een 

kartel blijkt niet direct gerelateerd aan de neiging tot concurrentievervalsing. In vervolgstappen zijn één 

voor één de interacties tussen media en de overige voorspellers ingevoerd. Daarbij bleek alleen de 

interactie tussen media en meting bij te dragen aan het verklaren van de neiging tot 

concurrentievervalsing. Deze interactie is grafisch weergegeven in Figuur 14. 

Tabel 9.     Voorspelling van de neiging tot concurrentievervalsing met locatie, bedrijfsgrootte, 

meting en media 

 B Wald  B Wald  

Meting -0,64 6,08 * -2,25 6,93 ** 

Bedrijfsgrootte 0,24 0,66 0,20 0,47 

Haven -0,19 0,55 -0,19 0,54 

Media -0,26 0,59 

 

-0,94 3,26 

 Media X Meting 1,36 3,89 * 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

Figuur 13 toont dat onder diegenen die geen mediaberichten opvingen over de aanpak van een kartel, 

participanten in de nameting beduidend sterker geneigd zijn tot concurrentievervalsing dan 

participanten in de voormeting, Chi
2
(306) = 9.07, p < .001. Bij participanten die wel via de media 

vernamen over de aanpak van een kartel blijkt er geen (significant) verschil te zijn.  
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Media en kennis 

Naast dat het verspreiden van berichtgeving door een toezichthouder gericht kan zijn op het stimuleren 

van naleving, kan de toezichthouder ook gebruikmaken van de media om kennis over de wetgeving te 

verbreiden. Deze kennis zou vervolgens kunnen bijdragen aan het reduceren van overtredingen. Om na 

te gaan in hoeverre de media-aandacht heeft bijgedragen aan de kennis over de mededingingsregels is 

een regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze regressieanalyse zijn weergegeven in Tabel 10. 

Tabel 10. Kennis over mededingingsregels verklaard door meting, bedrijfsgrootte, locatie en media 

 Beta t  

Meting -0,03 -0,52 

Bedrijfsgrootte 0,25 5,17 *** 

Haven 0,08 1,64 

 Media 0,12 2,43 * 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

De resultaten in Tabel 10 tonen dat participanten uit kleine bedrijven beduidend minder kennis hebben 

over de Mededingingswetgeving dan participanten uit grotere bedrijven. Daarnaast blijken participanten 

die in de voorgaande maand meldden kennis te hebben genomen van berichten over de aanpak van een 

kartel door een toezichthouder, over meer kennis van de Mededingingswet te beschikken dan zij die 

niet met zulke mediaberichten zijn geconfronteerd.  
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Om na te gaan in hoeverre kennis bijdraagt aan het stimuleren van de neiging tot naleving, is een binaire 

logistische regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in Tabel 11.  

Tabel 11. De neiging tot concurrentievervalsing verklaard door kennis 

 B Wald  

Meting -0,63 5,66 * 

Bedrijfsgrootte -0,07 0,05 

Haven -0,27 1,04 

Media -0,10 0,08 

 Kennis -0,33 14,44 *** 

. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

De resultaten in Tabel 11 tonen dat kennis sterk samenhangt met het reduceren van de neiging tot 

concurrentievervalsing. Hiermee lijken campagnes gericht op kennisoverdracht mogelijk te kunnen 

bijdragen aan het reduceren van de neiging om zich in te laten met concurrentievervalsende 

activiteiten. 
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Tot besluit 

Samenvattend 

In het onderhavige onderzoek is vooral nagegaan in hoeverre de lokale cultuur, het ethische klimaat van 

de organisatie en individuele motieven van invloed zijn op de neiging tot het overtreden van de 

Mededingingswet binnen en buiten de Rotterdamse haven. De resultaten van het onderzoek tonen dat 

variabelen op alle drie deze niveaus bijdragen aan het verklaren van de neiging tot 

concurrentievervalsing. Daarbij zijn naar locatie, namelijk binnen of buiten de haven, verschillen 

geconstateerd op alle drie de onderzochte niveaus; de lokale cultuur, het ethisch klimaat van 

organisaties en individuele motieven wijken in de haven af van daarbuiten. Daarnaast is in dit onderzoek 

nagegaan in hoeverre een actie van de ACM tegen koel- en vrieshuizen de participanten heeft bereikt en 

wat de effecten daarvan zijn voor de neiging tot concurrentievervalsing.  

Verondersteld werd dat een lokale cultuur die zich kenmerkt door sterke binding, sterke cohesie, sterke 

competitie en criminogene mores, een verklaring zou kunnen bieden voor de neiging tot 

concurrentievervalsing. De resultaten tonen dat het Rotterdamse havengebied relatief sterk competitief 

is en zich kenmerkt door relatief criminogene mores. Deze resultaten suggereren dat de Rotterdamse 

havencultuur afwijkt van de lokale cultuur op andere plekken in het land. Ongeacht of dat binnen of 

buiten het havengebied is, of in de voor- of nameting, blijkt een sterke lokale cohesie en vooral 

criminogene mores bij te dragen aan het verklaren de neiging tot concurrentievervalsing. Deze 

bevindingen suggereren dat overtredingen van de Mededingingswet waarschijnlijker zijn op locaties 

waar tussen bedrijven innige sociale contacten bestaan en waar (de indruk bestaat dat) 

normoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn. 

Op organisatieniveau zou de binding met het bedrijf en het ethische klimaat van de organisatie een 

verklaring dienen te bieden voor concurrentievervalsing. De resultaten tonen dat participanten uit het 

havengebied rapporteren zich minder sterk aan hun bedrijf te binden dan andere participanten. Daarbij 

rapporteren de participanten uit het havengebied een minder zorgzaam en minder principieel 

bedrijfsklimaat dan participanten uit ander gebied. Participanten binnen en buiten het havengebied 

bestempelen hun bedrijf evenzeer als egoïstisch. Op organisatieniveau blijkt alleen een egoïstisch 

klimaat bij te dragen aan het verklaren van concurrentievervalsing; des te egoïstischer, des te groter de 

neiging tot concurrentievervalsing. Dit resultaat suggereert dat overtredingen van de Mededingingswet 

relatief vaak voorkomen bij bedrijven waarbinnen men sterk geneigd is tot redeneren op basis van winst 

en verlies.  

Normatieve motieven (de persoonlijke en sociale norm), mogelijkheden (percepties over hoe makkelijk 

het is om de regels te overtreden en over hoe moeilijk het is om ze na te leven), en inschattingen over 

de incentives (percepties over de opbrengsten van het plegen van concurrentievervalsing en over de 

kosten daarvan), zouden op individueel niveau concurrentievervalsing kunnen verklaren. Binnen en 

buiten de haven blijkt geen verschil in de persoonlijke of de sociale norm van participanten. Dit 

suggereert dat het havengebied niet vergeven is van personen die zich laten beperken door God noch 

gebod. Verder rapporteren participanten uit het havengebied het makkelijker te vinden de 

Mededingingswet te overtreden dan participanten daarbuiten. Er blijkt daarbij geen verschil tussen 
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locaties in de mate waarin men het moeilijk vindt de regels na te leven. Voor wat betreft de incentives 

blijken de participanten de kosten van overtreding beduidend hoger in te schatten dan de opbrengsten. 

Dit zou theoretisch gepaard moeten gaan met een zeer lage neiging tot concurrentievervalsing. 

Participanten uit het havengebied blijken daarbij de kosten die gerelateerd zijn aan het plegen van 

concurrentievervalsing hoger te percipiëren dan participanten uit ander gebied. De inschattingen over 

de opbrengsten verschillen niet naar locatie.  

Vrijwel alle individuele motieven blijken gerelateerd aan de neiging tot concurrentievervalsing. 

Naarmate de persoonlijke norm zwakker is en de sociale norm sterker duidt op veel (steun voor) 

concurrentievervalsing in de omgeving, blijken participanten sterker geneigd zich in te laten met 

concurrentievervalsing. Participanten die geneigd zijn tot concurrentievervalsing denken veel sterker dat 

de regels makkelijk te overtreden zijn en vooral dat de regels zeer moeilijk zijn na te leven. Daarbij blijkt 

de kennis over de Mededingingswet samen te hangen met de indruk dat het minder moeilijk is om de 

regels na te leven. Dit suggereert dat het verbeteren van het kennisniveau mogelijk leidt tot een 

reductie van de neiging tot concurrentievervalsing via de indruk dat naleven minder moeilijk is. Verder 

tonen de resultaten met betrekking tot de individuele motieven dat de inschattingen over de 

opbrengsten van concurrentievervalsing sterk gerelateerd zijn aan de neiging om zich daarmee in te 

laten. 

De inschatting over de kosten die gerelateerd zijn aan het overtreden van de Mededingingswet, de 

afschrikking, blijkt als enige van de individuele motieven niet gerelateerd aan de neiging tot 

concurrentievervalsing. Dit suggereert dat de ACM, wanneer zij overweegt regelnaleving te stimuleren 

via individuele motieven, wellicht effectiever kan zijn door de boodschap uit te dragen dat anderen zich 

niet inlaten met concurrentievervalsing en dat afkeuren, dat de regels makkelijk zijn na te leven en dat 

het overtreden van de regels nogal wat voeten in aarde heeft en dat de opbrengsten van 

concurrentievervalsing zeer gering zijn, in plaats van zich toe te leggen op het bevestigen van de notie 

dat de pakkans bij concurrentievervalsing zeer groot is en de sancties niet mals.  

Van alle concepten op lokaal niveau, organisatieniveau en individueel niveau blijkt de neiging tot 

concurrentievervalsing vooral te worden verklaard door hoe moeilijk participanten het achten om de 

regels na te leven, door de inschatting van de opbrengsten, en door de lokale mores. Naarmate men 

denkt dat de regels moeilijker zijn na te leven, men hogere opbrengsten verwacht en men denkt dat 

regelovertreding in de omgeving waar het bedrijf is gevestigd de norm is, lijkt men sterker geneigd de 

Mededingingswet te overtreden. Daarboven blijkt er ook nog enige invloed van de persoonlijke norm, 

de bedrijfsgrootte en de meting. Concurrentievervalsing lijkt waarschijnlijker als men beschikt over een 

zwakke persoonlijke norm, het bedrijf groot is en in de nameting.  

De resultaten van de media-analyse tonen dat de aanpak van het kartel in de haven leidde tot aandacht 

in de nationale en regionale kranten, op internetsites en op sociale media. De boodschappen dat ‘de 

ACM hoge boetes oplegde’, dat ‘de ACM zich gaat richten op havens en de transportsector’, dat 

‘coöperatief gedrag leidde tot bijstelling van de boete’, dat ‘in de haven en de transportsector veel 

overtredingen plaatsvinden’ en dat ‘naleving van de wet moeilijk is’, domineerden de krantenberichten. 

De berichtgeving over de aanpak lijkt uit de resultaten van de enquête nauwelijks tot de commercieel 
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verantwoordelijken van bedrijven te zijn doorgedrongen. Bij hen die de berichtgeving wel meekregen, 

lijken vooral twee boodschappen te zijn aangekomen, namelijk dat de aanpak van kartels een speerpunt 

voor de ACM vormt en veel bedrijven zich inlaten met overtredingen van de Mededingingswet. Het 

lezen van de berichtgeving lijkt weinig invloed te hebben gehad op de neiging van de participanten zich 

in te laten met concurrentievervalsing. Dat wil zeggen, om onverklaarbare redenen is, bij participanten 

die geen mediaberichten over de aanpak van een kartel hadden gelezen, de neiging tot 

concurrentievervalsing hoger na de actie dan daarvoor. Bij participanten die dergelijke berichten wel tot 

zich hadden genomen bleek er geen verschil tussen de voor- en nameting. 

Conclusies 

De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor de ACM ten aanzien van de detectie 

en aanpak van concurrentievervalsing. Het gebied blijkt van invloed op de kans op 

concurrentievervalsing. Dit geldt voor de Rotterdamse haven ten opzichte van andere gebieden. Maar 

ook bedrijven in andere gebieden die zich kenmerken door relatief hogere criminogene mores zijn op 

basis van de resultaten naar verwachting meer bevattelijk voor concurrentievervalsing. 

Concurrentievervalsing lijkt ook waarschijnlijker binnen bedrijven die zich kenmerken door een sterk 

egoïstisch klimaat. Dat wil zeggen, in bedrijven waar men sterk redeneert in termen van opbrengsten en 

verliezen, is de kans dat men zich inlaat met prijsafspraken of marktverdeling beduidend groter dan 

wanneer dat minder het geval is. Individuele motieven, met uitzondering van afschrikking, blijken 

eveneens sterk gerelateerd aan de neiging tot concurrentievervalsing. Dit geldt in bijzondere mate voor 

de inschattingen over de mogelijkheden om na te leven. Dit suggereert dat de ACM de neiging om zich 

in te laten met concurrentievervalsing vooral effectief de kop zou kunnen drukken door de naleving van 

de Mededingingswet voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken, of tenminste de indruk weg te 

nemen dat dit niet het geval zou zijn. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek lijkt een 

handhavingsstrategie die zich toelegt op de indruk dat de pakkans groot is en de boetes hoog, 

beduidend minder effectief bij het stimuleren van naleving van de Mededingingswet. 

De resultaten van de vragenlijst suggereren dat de impact van de media-aandacht naar aanleiding van 

de ACM actie in de haven op de neiging tot concurrentievervalsing betrekkelijk gering was. Een 

mogelijke oorzaak daarvoor is dat het nieuws in die periode werd overheerst door de terroristische 

aanslagen in Brussel, die plaatsvonden een dag voordat de media-aandacht voor de actie van de ACM in 

de haven losbarstte. Daarnaast zou ook de inhoud van de mediaberichtgeving verantwoordelijk kunnen 

zijn voor de geringe impact op de neiging tot naleving. Een belangrijk deel van de mediaboodschappen 

leek namelijk gericht op afschrikking. Juist dit element blijkt uit de analyses van de interviews niet 

gerelateerd aan de neiging tot concurrentievervalsing. Daarnaast suggereerde de berichtgeving dat 

concurrentievervalsing, vooral in de havens en de transportsector, aan de orde van de dag is. De 

boodschap over een cultuur waar naleving minder vanzelfsprekend is en een non-compliante sociale 

norm blijken uit de resultaten juist bij te dragen aan een sterkere neiging tot concurrentievervalsing. 

De gehanteerde vragenlijst lijkt op basis van de gerapporteerde resultaten geschikt. De 

betrouwbaarheden en interne consistentie zijn goed. Vrijwel alle concepten blijken betrouwbaar 

gemeten en de concepten hangen onderling en met de neiging tot concurrentievervalsing op de 

verwachte manier samen; ook na correctie voor sociale wenselijkheid. Hiermee lijkt voor de ACM een 
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potentieel vaker te gebruiken instrument te zijn ontwikkeld. Uitzondering hierop vormt de schaal voor 

het meten van de lokale mores. Deze schaal blijkt onbetrouwbaar. Desondanks suggereren de resultaten 

met betrekking tot deze schaal dat het concept belangrijk is bij het verklaren van concurrentievervalsing. 

Bij het opnieuw gebruiken van de vragenlijst zal daarom een nieuwe schaal voor dit concept dienen te 

worden ontwikkeld.  

Aanbevelingen 

Deze paragraaf bevat aanbevelingen op een drietal terreinen: de selectie van casussen, de aanpak en 

casussen en vervolgonderzoek. 

Selectie van casussen 

Indien de ACM in de toekomst zich wil richten op een sector- of gebiedsgerichte aanpak, verdient het 

aanbeveling om een soortgelijk onderzoek te uit te voeren als detectie instrument. Nalevingsonderzoek 

biedt de mogelijkheid gedegen kennis op te doen over de mate waarin concurrentievervalsing 

waarschijnlijk is binnen verschillende sectoren, of op verschillende locaties, alsmede over de 

belangrijkste verklarende factoren. Bovendien geeft dit type onderzoek een beeld van de mate waarin 

de ACM met het ingrijpen effect kan sorteren. 

Aanpak van casussen 

De resultaten uit het onderzoek suggereren dat de traditionele aanpak door middel van afschrikking 

weinig effectief is voor het ontmoedigen van concurrentievervalsing. Indien de aanpak gebaseerd wordt 

op de rationele keuze theorie lijkt het ingrijpen op de perceptie over de opbrengsten van 

concurrentievervalsing effectiever, dan het benadrukken van de kosten die verbonden zijn aan het zich 

inlaten met concurrentievervalsing. Het overtuigend overdragen van de boodschap dat 

concurrentievervalsing weinig profijtelijk is, lijkt echter vooralsnog ingewikkeld. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat binnen bedrijven het aanzetten tot het redeneren in winst en verlies een egoïstisch 

klimaat zou kunnen stimuleren, hetgeen blijkens de resultaten van het onderhavige onderzoek de 

neiging tot concurrentievervalsing lijkt te stimuleren. 

De resultaten van dit onderzoek bieden sterke aanknopingspunten voor het ingrijpen via mogelijkheden, 

waarbij het vooral van belang lijkt om de overtuiging te voeden dat het makkelijk is om de regels na te 

leven. Daarbij lijkt het belangrijk kennis over de Mededingingswet binnen bedrijven op peil te brengen. 

Hiertoe lijkt het wenselijk om helder en eenduidig de kern van de Mededingingswet te communiceren. 

De recente toevoegingen op de website van de ACM lijken een goed voorbeeld van de uitvoering van 

deze aanbeveling. 

Verder lijkt het onverstandig om al te zeer te benadrukken dat concurrentievervalsing relatief vaak 

voorkomt binnen een bepaalde groep of locatie. Dit zou via de sociale norm of de lokale mores kunnen 

bijdragen aan meer concurrentievervalsing. Het lijkt aanmerkelijk verstandiger om in 

mediaberichtgeving te benadrukken dat het overgrote gedeelte van de doelgroep zich niet inlaat met 

concurrentievervalsing en daar ook niet toe geneigd is. Dat het leeuwendeel van de ondernemers zich 

doorgaans netjes aan de regels houdt, blijkt ook uit de resultaten die beschreven staan in dit rapport. 

Uit de huidige resultaten blijkt immers dat bijna de 70% van de onderzochte ondernemers, kortom, de 
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overgrote meerderheid, meldt zich niet te hebben ingelaten met prijsafspraken of het verdelen van de 

markt, noch enige intentie heeft zich bezig te houden met concurrentievervalsing. Op de afzonderlijke 

vragen zijn deze percentages nog veel hoger. 

Vervolgonderzoek 

Het lijkt verstandig om ook bij toekomstige grote handhavende acties of mediacampagnes van de ACM 

onderzoek uit te laten voeren naar de effecten en naar de factoren die deze effecten bewerkstelligen. 

Op deze wijze kan de ACM haar activiteiten steeds meer evidence based organiseren en daarmee 

regelnaleving effectiever stimuleren. 

Voor de selectie van doelgroepen waarbinnen de ACM specifieke aandacht aan concurrentievervalsing 

wil schenken, lijkt het wenselijk om een goed overzicht te genereren van gebieden of sectoren waar 

overtredingen van de Mededingingswet waarschijnlijker zijn dan elders, alsmede van de oorzaken of 

motieven die daaraan ten grondslag liggen. Vanwege de relatief grote investering die nodig is om een 

dergelijk onderzoek uit te voeren en de dienst overstijgende meerwaarde, lijkt het wenselijk om daarbij 

de samenwerking te zoeken met andere handhavende partijen. Een voorbeeld van een dergelijke 

exercitie vormt het onderzoeksproject Fraude in Beeld (Platvorm Bijzondere OpsporingsDiensten, 2007).    

Indien in het vervolg soortgelijke onderzoeken als het huidige worden uitgevoerd, verdient het 

aanbeveling om meer tijd te laten tussen het vooronderzoek en de daaraan gerelateerde media-

aandacht. Op die wijze zouden de resultaten van het vooronderzoek kunnen bijdragen aan de 

vormgeving en daarmee aan de effectiviteit van de campagne.  

Als een campagne in de toekomst wordt voorzien van heldere boodschappen die de ACM wil 

overdragen en de campagne meer aandacht krijgt in de media, dan lijkt het raadzaam om een meer 

diepgravende media-analyse toe te passen. Deze media-analyse zou zich vooraf dienen te richten op de 

(directe of indirecte) kanalen via welke de doelgroep het best bereikt kan worden. Indien de doelgroep 

geen kennisneemt van de boodschappen in de media, kan een mediacampagne immers geen effect 

sorteren. Om het rendement van de mediaboodschappen te optimaliseren lijkt het wenselijk om 

experimenteel de effectiviteit van verschillende mogelijke typen berichtgeving te toetsen. Daarbij zou 

nadrukkelijk aandacht geschonken dienen te worden aan de wijze waarop de verschillende elementen 

uit de uit te voeren campagne met elkaar interacteren, alsmede aan de invloed van de boodschap op 

mogelijke ongewenste neveneffecten. Vervolgens zou een media-analyse zich dienen te richten op de 

wijze waarop de boodschappen in de media over het voetlicht worden gebracht en op de invloed die 

deze boodschappen hebben op de daadwerkelijke naleving van de Mededingingswet.  

Verder verdient het voor vervolgonderzoek de aanbeveling een goede schaal te ontwikkelen voor zowel 

het meten van de lokale mores als voor kennis over de Mededingingswet. Binnen de wetenschappelijke 

literatuur ontbreken deze tot op heden en het onderhavige onderzoek toont het potentiële grote belang 

van deze concepten bij het verklaren van concurrentievervalsing. De overige gebruikte 

meetinstrumenten zijn betrouwbaar en lijken in hun huidige vorm bruikbaar voor vervolgonderzoek.  

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek lijkt de kostenzijde van de rationele keuze benadering 

weinig soelaas te bieden voor het stimuleren van de neiging tot naleving van de Mededingingswet. Voor 
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dit resultaat zijn verschillende verklaringen mogelijk. Ten eerste zou de notie van afschrikking een 

onderdrukkende variabele kunnen stimuleren die de effecten afschrikking tenietdoen. Afschrikking zou 

bijvoorbeeld de persoonlijk norm kunnen ondermijnen (het zogenaamde crowding-out-effect; zie 

bijvoorbeeld Frey & Jegen, 2001), waardoor het netto effect van afschrikking teniet wordt gedaan. Ten 

tweede zou de invloed van afschrikking op de neiging tot naleving afhankelijk kunnen zijn van een derde 

variabele. Zo een derde variabele zou bijvoorbeeld het ethische klimaat van de organisatie kunnen zijn; 

in een organisatie met een egoïstisch klimaat zou de afschrikking bijdragen aan naleving, maar in een 

organisatie met een meer ethisch klimaat zou de afschrikking overtredingen stimuleren, waardoor het 

netto-effect miniem is. Ten derde zouden de operationalisaties van de variabelen in het onderhavige 

onderzoek mogelijk ongeschikt kunnen zijn om de subtiele invloed van afschrikking op naleving 

zichtbaar te maken. Ten vierde is het niet uitgesloten dat de veronderstelde effectiviteit van afschrikking 

op de neiging tot naleving van de Mededingingswet niet zo sterk is als door sommigen wordt 

verondersteld. De notie dat afschrikking wellicht geen sterke verklaring biedt voor naleving is op andere 

domeinen van wetgeving overigens niet nieuw (zie bijvoorbeeld Kahan, 2003). Indien dit een robuuste 

bevinding zou blijken, ziet de ACM zich geplaatst voor de ingewikkelde taak de huidige 

handhavingsstrategie aan te passen. Voor een dergelijke ingrijpende conclusie lijkt het momenteel 

echter te vroeg. Daarvoor is beduidend meer onderzoek nodig naar de exacte werking van afschrikking 

in verschillende situaties, alsmede naar de factoren die in die situaties mogelijk wel een consistente 

invloed uitoefenen op de naleving van de Mededingingswet.  

Ter overweging 

Het onderhavige onderzoek zich uitsluitend richt op het verklaren van de neiging tot het al dan niet 

naleven van de Mededingingswet. Met het opleggen van zware boetes en het communiceren daarover 

kan een handhavende dienst ook andere doelen proberen te bewerkstelligen, zoals het stoppen van de 

specifieke prijsafspraken, politieke of organisatiedoelstellingen, dan wel het stimuleren van het gevoel 

van rechtvaardigheid in de samenleving. De resultaten van dit onderzoek geven geen inzicht in de mate 

waarin het gebruik van afschrikking bijdraagt aan het realiseren van eventuele andere doelstellingen 

dan de hier gemeten neiging tot naleving.   
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Bijlage 1: Items, schalen en betrouwbaarheden 
Bijlage 1. Geconstrueerde schalen met betrouwbaarheden (vet) en items met item-restcorrelaties,  

                  gemiddelden en standaard deviaties  

 

 r M SD 

Lokale binding ,77   

Ik voel mij sterk verbonden met het gebied waarin dit bedrijf is gevestigd ,69 5,54 1,78 

Ik wil graag in dit gebied blijven werken. ,51 6,00 1,41 

Ik heb het gevoel dat ik echt bij het gebied hoor waar mijn bedrijf is gevestigd. ,64 5,44 1,78 

    

Lokale competitie ,80   

In dit gebied zijn bedrijven sterk met elkaar in competitie. ,64 4,84 1,71 

In dit gebied is de concurrentie tussen bedrijven moordend. ,71 4,21 1,90 

Bedrijven binnen dit gebied gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet . ,60 3,51 1,88 

    

Lokale cohesie ,60   

Binnen dit gebied helpen bedrijven elkaar. ,48 4,43 1,52 

Tussen de concurrenten in dit gebied bestaan goede vriendschappelijke 

verstandhoudingen. 

,42 4,60 1,54 

Ik heb veel contact met andere bedrijven in het gebied waarin mijn bedrijf is 

gevestigd. 

,34 4,99 1,68 

    

Lokale mores ,31   

Binnen dit gebied gelden andere regels dan daarbuiten.* ,12 4,85 2,15 

Bedrijven in dit gebied zoeken de grenzen van het toelaatbare op.* ,25 4,05 1,88 

Bedrijven in dit gebied houden zich nauwgezet aan alle wetten en voorschriften. ,17 4,74 1,59 

    

Organisatie binding ,70   

Ik voel mij sterk verbonden met dit bedrijf. ,57 6,58 ,77 

Ik wil graag bij dit bedrijf blijven werken. ,59 6,48 ,97 

Mijn principes en die van mijn bedrijf komen in sterke mate overeen. ,43 6,09 1,00 

    

Egoïstisch klimaat ,86   

In ons bedrijf doen mensen vooral de dingen waar ze zelf beter van worden. ,68 3,31 1,64 

Mensen in ons bedrijf houden zich voornamelijk bezig met wat het beste is voor 

henzelf. 

,75 3,52 1,70 

In ons bedrijf beschermen mensen hun eigen belangen voor al het andere. ,65 3,35 1,62 

Mensen in ons bedrijf zijn vooral geïnteresseerd in hun persoonlijk voordeel. ,77 3,45 1,70 

    

Ethisch klimaat (totaal) ,78   

Zorgzaam klimaat ,61   

Mensen in ons bedrijf zien collegialiteit als zeer belangrijk. ,38 6,01 ,97 

Het welzijn van de medewerkers staat in ons bedrijf centraal. ,47 6,13 1,00 

De belangrijkste overweging in ons bedrijf is wat voor iedereen het beste is. ,42 5,51 1,30 
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Principieel klimaat ,71   

De wijze waarop onze beslissingen de samenleving beïnvloeden is in ons bedrijf 

het belangrijkste. 

,50 4,32 1,60 

in ons bedrijf wordt van je verwacht dat je altijd oog houdt voor het 

maatschappelijk belang. 

,58 5,43 1,28 

Mensen in ons bedrijf hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte 

van de maatschappij en de mensheid. 

,53 5,32 1,25 

    

Persoonlijke norm ,60   

Ik voel mij moreel verplicht om mij op mijn werk aan alle regels te houden. ,43 6,12 1,17 

Een beetje afwijken van de regels die gelden op mijn werk kan geen kwaad.* ,30 4,32 2,06 

Als niemand het ziet of merkt, kun je een regel op het werk net zo goed aan je 

laars lappen.* 

,35 5,96 1,60 

Ik voel mij er verantwoordelijk voor dat beslissingen op mijn werk zo eerlijk 

mogelijk genomen worden, zelfs als dit nadelig voor mij uitpakt. 

,42 6,26 ,91 

Als ik merk dat een collega de regels ernstig overtreedt, dan voel ik mij 

verantwoordelijk daar iets aan te doen. 

,41 6,26 1,29 

    

Sociale norm ,90   

... prijsafspraken maken met concurrenten om meer winst te maken. ,83 2,39 1,79 

... met concurrenten afspreken wie welke klant of markt mag bedienen. ,77 2,42 1,78 

... informatie uitwisselen met concurrenten over de prijs van het te verkopen 

product of de dienst. 

,70 2,72 1,88 

... afspraken maken met concurrenten om een gezamenlijke bodemprijs af te 

spreken. 

,78 2,36 1,77 

    

Mogelijkheden    

Makkelijk te overtreden ,68   

De regels over kartelvorming zijn gemakkelijk te omzeilen. ,44 3,09 1,87 

Er zijn veel gelegenheden waarbij ik met concurrenten afspraken kan maken over 

de verdeling van klanten. 

,48 2,42 1,77 

Als ik zou willen zou ik gemakkelijk met concurrenten prijsafspraken kunnen 

maken 

,56 3,53 2,10 

Moeilijk na te leven ,74   

De regels over kartelvorming belemmeren de uitvoerring van onze 

werkzaamheden 

,50 2,53 1,99 

Bedrijven in mijn sector moeten de markt vooraf onderling verdelen, om goed te 

kunnen functioneren 

,58 2,12 1,59 

Bedrijven in mijn sector moeten vooraf de prijzen onderling afspreken, anders 

concurreren we elkaar allemaal stuk 

,62 2,44 1,89 

    

Incentives    

Opbrengsten ,83   

Hoe schat u de kans in dat het bedrijven onderling lukt om prijsafspraken te 

maken? 

,58 3,01 1,80 

Hoe schat u de kans in dat het bedrijven lukt om onderling de markt te verdelen? ,67 2,69 1,60 
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Hoe schat u de opbrengsten in van het maken van prijsafspraken met 

concurrenten? 

,67 3,20 1,72 

Hoe schat u de opbrengsten in van het verdelen van de markt met concurrenten? ,70 3,14 1,61 

Afschrikking ,84   

Hoe schat u de kans in dat een toezichthouder het ontdekt wanneer bedrijven 

onderling prijsafspraken maken? 

,66 3,74 1,85 

Hoe schat u de kans in dat een toezichthouder het ontdekt wanneer bedrijven de 

markt onderling verdelen 

,64 3,82 1,84 

Hoe schat u de negatieve gevolgen in wanneer een toezichthouder het ontdekt 

wanneer bedrijven prijsafspraken maken? 

,69 5,01 2,02 

Hoe schat u de negatieve gevolgen in wanneer een toezichthouder het ontdekt 

wanneer bedrijven de markt onderling verdelen 

,68 4,96 1,98 

    

Kennisvragen  ,47 % correct  

Het is verboden bij een bijeenkomst te zijn waar concurrenten de prijzen voor hun 

klanten met elkaar bespreken. 

,29 56%  

Het is toegestaan de prijzen van je concurrent aan de klant te vragen. -,05 62%  

Het is toegestaan prijsafspraken te maken met concurrenten om verliezen te 

voorkomen. 

,26 80%  

Als een bedrijf haar betrokkenheid bij een kartel meldt, kan dat leiden tot korting 

of vrijstelling van een boete. 

,24 35%  

Bedrijven mogen onderling afspreken geen klanten van elkaar af te pakken. ,38 45%  

Als ik producten gezamenlijk met mijn concurrenten vervoer, mogen we de prijs 

daarvan ook gezamenlijk bepalen. 

,20 34%  

Het is verboden met concurrenten te spreken over de offertes voor klanten. ,25 46%  

    

Neiging tot concurrentievervalsing ,89 % ja (>=4) 

Prijsafspraken zou maken met concurrenten om meer winst te maken ,82 15%  

Met een concurrent zou afspreken wie welke klant of markt mag bedienen ,79 16%  

Informatie zou uitwisselen met concurrenten over de prijs van het te verkopen 

product of de dienst 

,73 21%  

Afspraken zou maken met een concurrent om een gezamenlijke bodemprijs af te 

spreken 

,79 18%  

Het maken van prijsafspraken met concurrenten ,53 12%  

Het verdelen van de markt met concurrenten ,56 11%  

    

Sociale wenselijkheid .74   

Iemand ergens de schuld van gegeven, terwijl dit eigenlijk mijn fout was. ,53 2,14 1,75 

Iets weggenomen (al is het een pen of een speld), dat niet van mij was. ,47 2,95 2,29 

Geprofiteerd van een ander. ,57 2,87 2,00 

Mijzelf meer toegeëigend dan mij toekwam. ,42 1,79 1,32 

Iets beloofd dat ik niet nakwam. ,55 3,60 2,12 

Items met een * zijn andersom gecodeerd; Allen gescoord op een zevenpuntsschaal (m.u.v. de kennisvragen). 

Naast de gerapporteerde items zijn er 5 items opgenomen voor het meten van integriteit en twee voor het meten 

van persoonlijke norm tv het overtreden van de Mededingingswet. Deze items zijn niet in de analyses betrokken. 
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Bijlage 2: Overzicht krantenartikelen 
Overzicht artikelen verzameld via Lexis Nexis 

1. ACM deelt miljoenenboete uit aan koelhuizenkartel. (2016, 24 maart).  De 

Volkskrant: Economie, p.28-29 (590 woorden).  

2. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Algemeen Dagblad: Economie, p. 19 (133 woorden).  

3. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

De Dordtenaar: Economie, p. 19 (133 woorden).  

4. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Groene Hart: Economie, p. 19 (133 woorden).  

5. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Rotterdams Dagblad: Economie, p. 19 (133 woorden).  

6. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Haagsche Courant: Economie, p. 19 (133 woorden).  

7. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Utrechts Nieuwsblad: Economie, p. 19 (133 woorden).  

8. ACM neemt telecom en sportkanalen onder loep. (2016, 22 maart). AD/ 

Rivierenland: Economie, p. 19 (133 woorden).  

9. Havens belangrijk. (2016, 30 maart). Nieuwsblad Transport, p. 9 (152 

woorden).  

10. Hoge boetes kartel vruchtensap. (2016, 24 maart 2016). Boerderij 

Vandaag: STAMKRANT (30), 109 (276 woorden).  

11. Kartelboetes van 12,5 miljoen euro voor koel- en vrieshuizen. (2016, 23 

maart). NRC: Economie; p. 1 (89 woorden).  

12. Kartel van vier koel- en vrieshuizen stevig beboet door ACM. (2016, 23 

aart 2016). Het Financieele Dagblad: Economie & Politiek, p.9 (234 

woorden).  

13. Kloosbeheer krijgt boete (2016, 31 maart). BN/DeStem: Regio, p.3 (261 

woorden). 

14. Kloosbeheer krijgt boete (2016, 31 maart). Provinciale Zeeuwse Courant, 

p.3 (261 woorden). 

15. Miljoenenboetes voor afspraken in vrieshuiskartel. (2016, 24 maart 2016). 

BN/ DeStem: Algemeen, p.23 (396 woorden).  

16. Miljoenenboetes voor afspraken in vrieshuiskartel. (2016, 24 maart 2016). 

Brabants Dagblad, p.23 (396 woorden). 

17. Miljoenenboetes voor afspraken in vrieshuiskartel. (2016, 24 maart 2016). 

De Twentsche Courant Tubantia, p.23 (396 woorden). 

18. Miljoenenboetes voor afspraken in vrieshuiskartel. (2016, 24 maart 2016). 

De Gelderlander, p.23 (396 woorden). 

19. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Algemeen 

Dagblad: Economie, p. 22 (414 woorden).  

20. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ De 

Dordtenaar: Economie, p. 22 (414 woorden). 

21. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Groene Hart: 

Economie, p. 22 (414 woorden). 

22. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Rotterdams 

Dagblad: Economie, p. 22 (414 woorden). 
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23. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Haagsche 

courant: Economie, p. 22 (414 woorden). 

24. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Utrechts 

Nieuwsblad: Economie, p. 22 (414 woorden). 

25. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Rivierenland: 

Economie, p. 22 (414 woorden). 

26. Miljoenenboetes voor vrieshuiskartel (2016, 24 maart). AD/ Amersfoortse 

Courant: Economie, p. 22 (414 woorden). 

27. Miljoenenboetes voor vrieshuizen. (2016, 24 maart). Dagblad van het 

Noorden: Economie, p. 10 (251 woorden).  

28. Miljoenenboetes voor vrieshuizen (2016, 23 maart). Reformatorisch 

Dagblad: Economie, p. 22 (269 woorden).  

29. Stevige boetes; ACM; Prijsafspraken en uitwisseling van 

concurrentiegevoelige informatie. (30 maart 2016). Nieuwsblad Transport, 

p. 9 (932 woorden).  

 



67 

 

Bijlage 3: Overzicht geraadpleegde websites  
Overzicht websites  

 URL Datum 

1 http://fd.nl/economiepolitiek/ 

1144700/kartelvan- 

koel-en-vrieshuizenstevig- 

beboet 

23-3-2016 

2 http://hrnetwerk.nl/hrm_ni 

euws.php?nieuws=_Miljoe 

nenboetes_voor_verschill 

ende_koel- 

_en_vrieshuizen&date=24 

maart2016 

24-3-2016 

3 http://koppenkrant.n 

l/2016/03/23/miljoen 

enboetes-voor-koelen- 

vrieshuizen/ 

23-3-2016 

4 http://mashnieuws.n 

l/197527/miljoenenb 

oetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

5 http://mashnieuws.n 

l/197910/kartel-vankoel- 

en-vrieshuizenstevig- 

beboet/ 

23-3-2016 

6 http://nos.nl/artikel/209461 

6-koel-en-vrieshuizenbeboet- 

voorkartelvorming. 

Html 

23-3-2016 

7 http://onsnh.nl/miljoenenb 

oetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

8 http://rechtennieuws 

.nl/46146/125- 

miljoen-euro-boeteondernemers- 

koelen- 

vrieshuizen/ 

23-3-2016 

9 http://vetron.org/125 

-miljoen-boete-koelvrieshuizenrederijen/ 

23-3-2016 

10 http://www.aardbeiennet.n 

l/aardbei/nieuws/miljoene 

nboetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

11 http://www.agf.nl/artikel/13 

8835/12,5-miljoen-euroboete- 

voorconcurrentievervalsing- 

bijkoel- 

en-vrieshuizen 

23-3-2016 
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12 http://www.agriholland.nl/n 

ieuws/artikel.html?id=179 

453 

23-3-2016 

13 http://www.alstroemeriane 

t.nl/alstroemeria/nieuws/m 

iljoenenboetes-voor-koelen- 

vrieshuizen/ 

23-3-2016 

14 http://www.auberginenet.n 

l/aubergine/nieuws/miljoe 

nenboetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

15 http://www.blikopnieuws.nl 

/nieuws/239094/125- 

miljoen-euro-boete-voorondernemers- 

in-koel-envrieshuizen. 

Html 

23-3-2016 

16 http://www.blikopnieuws.nl 

/nieuws/239094/acm-legtondernemers- 

van-koelen- 

vrieshuizenmiljoenenboetes- 

op.html 

23-3-2016 

17 http://www.boerderij.nl/Ho 

me/Achtergrond/2016/3/M 

iljoenenboete-voor-kartelin- 

keten-vruchtensap- 

2779756W/ 

23-3-2016 

18 http://www.chrysantnet.nl/ 

chrysanten/nieuws/miljoen 

enboetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

19  24-3-2016 

20 http://www.ezpress.eu/nieuws/35229/ 

Ontwerpbesluit-ontheffing-Tarievencode- 

Rubens-Kwekerijen-B-V 

25-3-2016 

21 http://www.foodholla 

nd.nl/nieuws/artikel. 

html?id=179453 

23-3-2016 

22 http://www.freesianet.nl/fr 

eesia/nieuws/miljoenenbo 

etes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

23 http://www.gerberanet.nl/g 

erbera/nieuws/miljoenenb 

oetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

24 http://www.gfactueel 

.nl/Fruit/Nieuws/201 

6/3/Miljoenenboetevoor- 

kartel-in-ketenvruchtensap- 

2779670W/ 

23-3-2016 

25 http://www.groenten 23-3-2016 
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et.nl/groenten/nieuw 

s/miljoenenboetesvoor- 

koel-envrieshuizen/ 

26 http://www.headlines.nl/13 

754200/Miljoenenboetesvoor- 

koel-en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 

27 http://www.headlines24.nl/ 

nieuwsartikel/283648/201 

603/miljoenenboetesvoor- 

koel--en-vrieshuizen 

23-3-2016 

28 http://www.headlines24.nl/ 

nieuwsartikel/285442/201 

603/koel--en-vrieshuizenbeboet- 

voor-kartelvorming 

23-3-2016 

29 http://www.headlinez.nl/in 

dex.php?nr=18999548 

23-3-2016 

30 http://www.headlinez.nl/in 

dex.php?nr=18999910 

23-3-2016 

31 http://www.headlinez.nl/in 

dex.php?nr=19000005 

23-3-2016 

32 http://www.headlinez.nl/in 

dex.php?nr=19002704 

23-3-2016 

33 http://www.komkom 

mernet.nl/komkom 

mers/nieuws/miljoe 

nenboetes-voorkoel- 

en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 

34 http://www.lelienet.nl/lelie/ 

nieuws/miljoenenboetesvoor- 

koel-en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 

35 http://www.logistiek.nl/war 

ehousing/nieuws/2016/3/k 

oel-en-vrieshuizenmiljoenenboete- 

voorkartel- 

101143305 

23-3-2016 

36 http://www.logistiek.nl/war 

ehousing/nieuws/2016/3/s 

amskip-rechtszaak-tegenkloosterboer- 

inkartelzaak- 

101143371  

24-3-2016 

37 http://www.nieuweoogst.n 

u/scripts/edoris/edoris.dll? 

tem=LTO_TEXT_VIEW&d 

oc_id=246967&h=Miljoen 

enboetes-voor-koel--envrieshuizen 

23-3-2016 

38 http://www.nieuwsnederla 

nd.nl/economie/miljoenen 

23-3-2016 
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boetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

39 http://www.nu.nl/economie 

/4235090/miljoenenboetes 

-koel--en-vrieshuizen.html 

23-3-2016 

40 http://www.nu.nl/onderne 

men/4235090/miljoenenb 

oetes-koel--envrieshuizen. 

Html 

23-3-2016 

41 http://www.nujij.nl/algeme 

en/miljoenenboetes-voorkoel- 

envrieshuizen. 

35532487.lyn 

kx 

23-3-2016 

42 http://www.paprikanet.nl/p 

aprika/nieuws/miljoenenb 

oetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

43 http://www.potplantennet. 

nl/potplanten/nieuws/miljo 

enenboetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

44 http://www.profnews.nl/alhet- 

actuelenieuws/ 

193112/miljoenen 

boetes-voorverschillende- 

koel-envrieshuizen 

23-3-2016 

45 http://www.pzc.nl/regio/ze 

euws-nieuws/moederkloosterboer- 

vlissingenkrijgt- 

miljoenenboetevoor- 

kartelafspraken- 

1.5874794 

30-3-2016 

46 http://www.refdag.nl/nieuws/anp/economie/ 

miljoenenboetes_voor_koel_en_vrieshuizen_1_980252 

23-3-2016 

47 http://www.roosnet.nl/roos 

/nieuws/miljoenenboetesvoor- 

koel-en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 

48 http://www.sierteeltnet.nl/b 

loemenplanten/ 

nieuws/miljoenen 

boetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

49 http://www.tomatennet.nl/t 

omaat/nieuws/miljoenenb 

oetes-voor-koel-envrieshuizen/ 

23-3-2016 

50 http://www.trouw.nl/tr/nl/4 

504/Economie/article/deta 

il/4268479/2016/03/23/Milj 

oenenboetes-voor-koel-- 

en-vrieshuizen.dhtml 

23-3-2016 
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51 http://www.tulpnet.nl/tulp/n 

ieuws/miljoenenboetesvoor- 

koel-en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 

52 http://www.volkskrant.nl/e 

conomie/acm-deeltmiljoenenboete- 

uit-aankoelhuizenkartel~ 

a426895 

9/ 

24-3-2016 

53 http://www.zomerbloemen 

net.nl/zomerbloemen/nieu 

ws/miljoenenboetes-voorkoel- 

en-vrieshuizen/ 

23-3-2016 
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Bijlage 4: Tabel 8, eerste stap  
 

Tabel 8a. Concurrentie verklaard (alle variabelen) 

 B Wald  

Meting -.68 4.14 * 

Bedrijfsgrootte -.78 4.09 * 

Haven -.11 .11  

Lokale binding -.10 .69  

Lokale cohesie .15 1.06  

Lokale competitie -.06 .28  

Lokale Mores -.47 9.09 ** 

Organisatie binding .34 1.22  

Egoïstisch klimaat -.15 1.42  

Zorgzaam klimaat -.06 .04  

Principieel klimaat -.07 .11  

Persoonlijke norm -.32 3.03 ^ 

Sociale norm .02 .02  

Makkelijk te overtreden .26 5.30 * 

Moeilijk na te leven .66 23.56 *** 

Opbrengsten .38 8.32 ** 

Kosten -.12 1.20  

^ p < .1 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Bijlage 5: kennisvragen uitgesplitst naar locatie 
 

 

 

39%

40%

49%

51%

55%

59%

83%

29%

31%

42%

41%

57%

64%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Als ik producten gezamenlijk met mijn concurrenten

vervoer, mogen we de prijs daarvan ook gezamenlijk

bepalen*

Als een bedrijf haar betrokkenheid bij een kartel

meldt, kan dat leiden tot korting of vrijstelling van een

boete*

Bedrijven mogen onderling afspreken geen klanten van

elkaar af te pakken

Het is verboden met concurrenten te spreken over de

offertes voor klanten*

Het is verboden bij een bijeenkomst te zijn waar

concurrenten de prijzen voor hun klanten met alkaar

te bespreken

Het is toegestaan de prijzen van concurrenten aan de

klant te vragen

Het is toegestaan prijsafspraken te maken met

concurrenten om verliezen te voorkomen

Elders Rotterdamse haven

Figuur 9a. Percentage respondenten dat kennisvragen correct beatwoordde, binnen en

buiten de Rotterdamse haven 

* Eenzijdig verschil binnen en buiten de haven met p < .05




