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Agenda. Dit jaar anders i.v.m. 25 jaar jubileum

• Highlights ACM door Paul, reflectie door Gulbahar (10 minuten)
• Duurzaamheidsinitiatieven

• Fusiezaken

• Toezeggingsbesluit KPN en Glaspoort

• Reflectie op keynote speech (5 minuten)

• 4 thema’s (15 minuten)

• Discussie met de zaal (30 minuten)



Highlights ACM

Duurzaamheids-
initiatieven

• Afspraak minder 
illegale 
bestrijdingsmiddelen 
tuinbranche

• Samenwerking Shell-
TotalEnergies bij CO2-
opslag

• Samenwerking 
netbeheerders om 
CO2-uitstoot te 
verminderen

Fusiezaken

• Bergman Clinics –
Mauritskliniek: besluit

Volgend congres:

• RTL-Talpa

• AVR-AEB

• Roompot-Landal

Toezeggingsbesluit 
telecom

• ACM bindt KPN en 
Glaspoort aan 
toegezegde 
toegangstarieven

• Voorlopige 
werkhypothese: 
verdergaande 
regulering niet nodig

• Naar volwassen markt 
met volwaardige 
concurrentie



Reflectie Gulbahar

Duurzaamheids-
initiatieven

• 3 voorbeelden

• Constructieve houding ACM 
☺

• Profilering vs. efficiëntie? 

• Belang samenwerkingen 
versus energieregulering

• Gratis overheidsreclame voor 
greenwashing?

Fusiezaken

• Concessies aan ToH-denken

• Risico’s omtrent 
voorspelbaarheid

• Voorbeeld: verbod overname 
Mauritskliniek door Bergman 
Clinics

< 10% gezamenlijk marktaandeel

Toevoeging gering

Geen (kwantitatieve) analyse over gevolgen van fusie 
op toekomstige prijsniveaus 

Nadelig effect wordt aangenomen op basis van 
‘analogie’

Conceptuele issues: prijstoename=marktmacht, single 
profit theory?

Toezeggingsbesluit

telecom

• CBb 2020: Geen bewijs van 
noodzaak toegang

• Hypothetische problemen 
niet voldoende

• Empirische tegenbewijs? 

• ACM 2022: risico op 
coördinatie, geen empirie

• Onnodig of tandeloos

• Waarom alleen KPN?



4 thema’s: wat zijn de gevolgen?

“Andere” publieke belangen in de schijnwerpers

• Strategische autonomie

• Big Tech (data, privacy)

• Klimaat & biodiversiteit

• Ongelijkheid

Gevolgen?

• Marktordening en concurrentie

• Mededingingstoezicht

• Economische wetenschap en economen



Reflectie Paul

• Leveringszekerheid, strategische 
autonomie

• Geopolitiek, macht

• Big techs, digitale economie

• Economie / 
mededingingseconomie

Wat betekent dat voor ACM?

• Open blik naar ontwikkelingen in 
economische wetenschap

• Altijd op basis van goede 
argumenten, empirie, blik op 
buitenwereld en gezond verstand

• ACM bedrijft uiteraard geen 
politiek…

• … maar kan wel duiden wat er 
(breder) speelt en signalen afgeven



Reflectie Gulbahar

• Marktwerking en handel leiden niet tot optimale 
maatschappelijke resultaten. Cocktail van eigenbelang, 
prijssignalen en concurrentie niet genoeg. 

• Marktfalen is wijdverspreid, significant en systemisch 

• Sprake van marktfalen in enge en wijde zin

• Implicatie is niet dat de markt of concurrentie niet 
beschermingswaardig zijn. Track-record van 
maatschappelijke uitkomsten van geplande economieën 
en ‘state capitalism’ ook niet best. Marktmacht (in de 
handen van publieke bedrijven) niet het antwoord. 

• De overheid zal moeten reguleren

• Dilemma: overheidsfalen, gebrek aan een internationale 
coalitie, belang leiderschap

• Rol mededingingstoezicht en sectorregulering m.b.t. de 4 
thema's: beperkt m.u.v. Big Tech; andere instrumenten 
zijn effectiever; collectieve afspraken ook een gevolg van 
eigenbelang

• Economen/economie: 

Marktfalen integraal onderdeel van de traditie
“The idea that markets could fail to perform in ways that best promoted 
the larger interests of society is as old as economics itself, and the 
question of the appropriate scope to be given to private action and to its 
collective alternative is one of the most crucial issues with which 
economic thinkers have had to grapple. It bears on the organization of 
the economy and brings into play the most fundamental, essential values 
undergirding the organization of our societies. Through two-plus 
millennia of economic commentary on failures of the market, the 
contexts—social, political, and intellectual—in which these discussions 
and debates have played out have loomed large” - Market Failure in 
Context: Introduction Alain Marciano and Steven G. Medema

Wel zijn er economische scholen waarbij het belang van 
marktfalen werd ontkend

Focus op marktfalen in enge zin onder andere door 
marginalisering van institutionele economie



VRAGEN?


